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Voorwoord
Wie de voorbije maanden goed sorteerde
werd op het containerpark beloond met
een milieuvriendelijke balpen. Hoe beter
u immers sorteert, hoe beter de recyclage
verloopt. Correct sorteren maakt het hele
systeem van selectieve inzameling en
recyclage doeltreffender.
De campagne ‘Goed sorteren, beter
recycleren!’ was dan ook bijzonder nuttig en
zorgde bij de inwoners voor een bijkomende
motivatie om voorafgaand aan een bezoek
aan het containerpark, goed te sorteren.
Op drukke dagen barst het containerpark
uit haar voegen. Om deze drukte op te
vangen én het verkeer aan de inkom van
het containerpark beter te stroomlijnen zal
het gemeentebestuur het park binnenkort
uitbreiden. De plannen worden volgend
voorjaar uitgevoerd en moeten de
toegankelijkheid en
het gebruiksgemak
van het containerpark vergroten.
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Geboortebos 2012
Tijdens het derde weekend van november
wordt traditiegetrouw de “Dag van de Natuur”
georganiseerd door o.a. het provinciebestuur
West-Vlaanderen, Natuurpunt, de regionale
landschappen en de Gezinsbond. Sedert
2001 wordt door het gemeentebestuur, naar
aanleiding van de “Dag van de Natuur”, elk jaar
een nieuwe fase van het geboortebos aangelegd
en ingehuldigd. Op zaterdag 17 november
werd de 12de fase van het geboortebos in de
Noord-Edestraat ingehuldigd. Voor de 147
kinderen die in 2011 werden geboren, werd
een boompje aangeplant.

Nieuwe straatveegmachine
Het gemeentebestuur heeft zopas een nieuwe straatveegmachine in gebruik
genomen. Het betreft het toestel RAVO 540 ST dat aan de meeste recente veiligheidsen efficiëntienormen voldoet. Het betreft een grote maar niettemin zeer wendbare
en snelle veegmachine, ideaal voor het reinigen van straten, pleinen, fietspaden en
voetpaden.
De nieuwe straatveegmachine is voorzien van
een geïntegreerde hogedrukreiniger en kan
ook ingezet worden voor het borstelen van
sneeuw. Daarenboven is het milieuvriendelijk
door een laag brandstofgebruik en door
het beperkte geluid dat het produceert. Het
gemeentebestuur investeert in deze machine

174.227,90 EUR waarvan 69.040 EUR
wordt gesubsidieerd door OVAM. Bredene
besteedt heel wat aandacht aan de netheid
van het openbaar domein. Met deze nieuwe
straatveegmachine zal nog efficiënter kunnen
worden gewerkt, wat moet leiden tot een nog
grotere netheid van onze gemeente. n

Houtkachel of haard? Stook slim en zonder zorgen!

eerstvolgende ophaling: 31/01

Inzameling grof huisvuil

Hout is niet alleen een waardevol bouwmateriaal, maar ook een uitstekende brandstof.
Wie slim stookt kan er zonder zorgen zijn woning mee verwarmen. Om je gezondheid
en dat van je buren te sparen, bieden we je enkele essentiële tips om veilig te stoken.
Bovendien voorkom zo heel wat geur- en roethinder.

Met het meeste afval kan men terecht op het
containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of
haar afval individueel naar het containerpark
brengen. Daarom zijn er ophalingen “op
aanvraag” door het IVOO.

1. De JUISTE brandstof
Stook uitsluitend met droog en onbehandeld
hout. Laat vers hout minstens één tot twee
jaar in openlucht drogen. Hoe droger het
hout, hoe hoger het rendement, hoe schoner
de rook en hoe minder de roetaanslag.
Gevernist, geverfd of geïmpregneerd
hout mag je nooit verbranden. Verbrandt
tevens geen papier en drukwerk, zoals
reclamefolders of kranten. Bij de verbranding
ervan komen schadelijke gassen vrij in de
woning.
2. Kies voor een kachel met AANGEPAST
vermogen
Een kachel met te weinig vermogen
produceert nooit voldoende warmte. Bij een
kachel met een te groot vermogen moet je
de luchttoevoer te snel beperken. Hierdoor
verkrijg je geen optimale verbranding van
het hout, zodat de rook meer ongezonde
stoffen bevat en een onaangename geur
verspreidt.
3. Zorg voor een VOLDOENDE hoge, schone
schoorsteen
De schoorsteen moet om voldoende

Welk afval?
• Al het afval waarmee u ook op het
containerpark terecht kan.
• Het afval waarvoor reeds een huis-aanhuis ophaling bestaat (papier/karton en
PMD).

verbrandingsgassen af te voeren boven
de nok van het dak en de aanpalende
gebouwen uitsteken. Bovendien moet de
diameter van het schoorsteenkanaal aan je
kachel of haard zijn aangepast.
Minstens één maal per jaar dient je
schoorsteen verplicht door een vakman te
worden geveegd.
4. De JUISTE praktijk
Steek de kachel aan met aanmaakhout of
natuurlijke aanmaakblokjes. Leg het best
brandbare materiaal bovenaan en niet van
onder.
Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks
zichtbare rook wijst op een goede verbranding.
Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de
luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige
verbranding en geurhinder.
Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten
bak. Geef dit afval mee met het huisvuil.
Meer weten?
over stoken en tips om stookafval te
voorkomen: www.stookslim.be

Bescherm jezelf en je gezin bij een Seveso-incident
Een Seveso-onderneming ontplooit activiteiten op het vlak van de behandeling,
de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld
raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots,
opslagplaatsen voor explosieve stoffen). Op het grondgebied van Bredene zijn geen
Seveso-ondernemingen gevestigd, maar in het naburige Oostende wel (Proviron Fine
Chemicals)
Bij een noodsituatie in de Seveso-onderneming
in een naburige gemeente of stad, waarbij
gevaarlijke gassen ontsnappen, zouden deze
afhankelijk van de windrichting ook onze
gemeente kunnen bereiken.
Indien er zich een noodsituatie voordoet bij
het Seveso-bedrijf Proviron Fine Chemicals
in de industriezone van Plassendaele, worden
de buurtbewoners gealarmeerd door de
Seveso-sirene. Deze sirene (gemoduleerde
toon - huiltoon - met twee onderbrekingen) is
uitgerust met luidsprekers die de verspreiding
van vooraf geregistreerde alarmboodschappen
en vooraf geregistreerde richtlijnen mogelijk
maken.
Wat betekent de term «Seveso»?
«Seveso» verwijst naar een industrieel
ongeval dat in 1976 plaatsvond nabij de
stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp
bepalen de Europese «Seveso»-richtlijnen de
veiligheidsmaatregelen en preventieacties
die getroffen moeten worden door en voor de
betrokken ondernemingen.

Waarom is een informatiecampagne over het
Seveso-risico nodig?
Net zoals alle risicobedrijven in ons land,
is ook dit bedrijf aan de meest strenge
veiligheidsnormen onderworpen. Desondanks
kan een incident niet volledig uitgesloten
worden: een ”nulrisico” op ongevallen
bestaat niet. Daarom is het belangrijk dat
je de beschermingsacties kent die je moet
ondernemen voor jezelf en je gezin.
Bij een noodsituatie kun je blootgesteld worden
aan de gevolgen van diverse risico’s zoals een
brand, een ontploffing of een toxische uitstoot.
In dat geval bieden volgende 3 reflexen je een
goede bescherming:
• Ga binnen in het meest nabije gebouw;
• Sluit ramen en deuren; schakel airco en
ventilatiesystemen uit.
• Luister naar de media.
Meer weten?
Neem contact met de dienst noodplanning van
uw gemeente (noodplanning@bredene.be) of
www.seveso.be

Welk afval niet?
• Rubberbanden waarmee je bij een verkoper
of op het intercommunale containerpark
terecht kan.
• Bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten,
stenen, golfplaten … dat enkel tegen
betaling kan afgegeven worden op het
containerpark.
• KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan.
• Bedrijfsafval
Welke beperkingen?
• Te grote/te zware stukken dienen eerst
verkleind te worden tot stukken van max.
50 kg zodat ze door 2 personen kunnen
geladen worden op een vrachtwagen.
• Max. 2m3 per ophaalbeurt. Voor grotere
hoeveelheden moet men een privé-ophaler
contacteren.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2013 nog op volgende
data :
• 31/01, 28/03, 30/05, 25/07, 26/09 en 28/11
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!
Hoeveel is de bijdrage in de kosten?
• het gewone tarief bedraagt 10 EUR voor
max. 2 m³, 20 EUR voor max. 4 m³
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR voor max. 2 m³,
10 EUR voor max. 4 m³
Betaling minstens 1 week vóór de ophaling
op rekening nr. 091-0006508-38 van IVOO,
met vermelding van de ophaaldatum en het
ophaaladres. Als de bijdrage niet gestort is,
kan de ophaling niet doorgaan.
Hoe aanvragen?
VOLLEDIG ingevuld aanvraagformulier (http://
www.ivoo.be/n_gescheiden/grof_vuil.htm)
met gegevens over plaats van ophaling, aard
en hoeveelheid afvalstoffen minstens 1 week
vooraf bezorgen aan IVOO per post, per fax
(059/801.203) of via e-mail.
Meer inlichtingen? Bel tussen 9 en 12 uur naar
IVOO 059/552.730 of mail op info@ivoo.be.

KRINGLOOPCENTRUM

Met herbruikbaar materiaal kun je ook
terecht bij de kringwinkel, Duinenstraat 114
te Bredene, tel. 059/32.10.27.
Na aanvraag wordt het materiaal gratis aan
huis opgehaald. Je kunt het ook zelf naar het
containerpark brengen of naar de winkel zelf
en dit tijdens de openingsuren: maandag van
14 uur tot 17u30, dinsdag tot en met zaterdag
van 10 uur tot 17u30.

