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Geen pesticiden in huis en tuin

Om te voldoen aan de bepalingen in het
Materialendecreet werden in januari nieuwe
tarieven doorgevoerd op het containerpark.
Dit decreet zorgt er immers voor dat
bepaalde fracties (zoals grof vuil) niet
langer gratis kunnen worden gedeponeerd
in het containerpark.
Bredene was trouwens één van de laatste
gemeenten die deze tarieven op het
containerpark invoerde. Plots moeten
betalen voor iets wat voordien gratis
was: het is niet makkelijk om dat aan de
inwoners uitgelegd te krijgen, dat geven we
toe. Maar, het Materialendecreet gaat uit
van het principe dat de vervuiler betaalt. De
wetgever is hierin duidelijk en als gemeente
zijn we verplicht om deze regelgeving te
respecteren. Maar, niettegenstaande deze
tariefverhoging,
blijft het Bredense
afvalbakkenpark
één
van
de
goedkoopste van de
regio.
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Met de lente in zicht, wordt traditioneel het tuinmateriaal bovengehaald en gaat men
aan de slag om het gazon, borders en bloemperken voor te bereiden op een grandioos
uitzicht. Voor de perfecte tuin worden echter vaak chemische bestrijdingsmiddelen
ingezet.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de
gezondheid van mens en dier. En soms kunnen
die pesticiden nog lang nawerken. Vlaamse
gemeenten dienen tegen 1 januari 2015 alle
pesticiden uit het openbaar groen te weren. We
doen nu echter ook reeds een oproep naar de
inwoners om het gebruik van pesticiden in huis
en tuin te beperken of stop te zetten. Maar wat
is dan het alternatief? Hieronder vind je alvast
een aantal nuttige tips waarmee je de natuur
respecteert en in de eerste plaats je eigen
gezondheid. Want zonder is gezonder.
Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kan je heel wat
bladluizen van de plant spuiten. In de herfst
kan je de aangetaste plantendelen afknippen.
Geef onkruid geen kans
Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige
planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag
compost of houtsnippers van 10 centimeter.

Compostvaten terug beschikbaar !
Sedert kort zijn er terug compostvaten beschikbaar op de technische dienst tegen de kostprijs
van 17,35 EUR per compostvat. Groenten-, fruiten tuinafval kun je thuis zelf verwerken tot compost met een compostvat.
Het compostvat laat bezitters van ook een kleine
tuin toe om groenten-,fruit- en tuinafval te
verwerken tot compost. Door zelf te composteren
heb je minder restafvalzakken nodig en verkrijg
je na enkele maanden een hoeveelheid compost
om de bodem van je tuin en de aarde in je
bloembakken te verbeteren. Bewoners die zich
inschreven op de wachtlijst, worden eerstdaags
telefonisch verwittigd om hun compostvat op te
halen.
De compostvaten (inclusief beluchtingsstok) zijn
verkrijgbaar in het dienstengebouw technische
dienst, Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene.
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Met de hand of door het vuur
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor
grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3
weken weg.
Harken bij warm weer
Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door
regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij
warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel
opdrogen en afsterven.
Mengsel van gras en klaver
Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum
naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze
voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het
gras het hele jaar door donkergroen.
Mos: met of zonder?
Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter
dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus
vaak last hebben van mos. Je kan het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door schaduwminnende planten zoals
varens, hosta’s of kamperfoelie.
Minder muggen
Vermijd stilstaand water in emmers, gieters
enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen
buiten door het plaatsen van horren in deur- en
raamopeningen.
In de moestuin
Voorkom bodemziekten in je moestuin door
vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente
rassen. Ook combinaties van verschillende
teelten voorkomen ziekten.
Tegen slakken
Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen.
Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen.
Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien,
bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met
zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en
vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom
diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of
door een heg of houtkant aan te planten.

“Grof vuil” is restafval
Alle afval dat niet kan gerecycleerd worden en die omwille van de omvang niet in de
restafvalzak kan gegooid worden , is “grof vuil” en dient gedeponeerd te worden in de
container “brandbaar afval” in het containerpark.
Grof vuil is dus niet recycleerbaar restafval en
bijgevolg afval dat we niet meer nuttig kunnen
gebruiken. Dit grof vuil moet - net zoals het
restafval dat u meegeeft in uw restafvalzak verbrand worden wat uiteraard geen goede
zaak is. Het verbranden van afval is immers niet
alleen heel duur maar ook milieuonvriendelijk.
Sedert 1 januari moet door de gewijzigde
Vlaamse regelgeving voor het deponeren van
het grof vuil, dat eigenlijk restafval is, betaald
worden in het containerpark. Het minimumtarief
bedraagt 2 EUR voor max. 1/4 m3 of een
volume van 250 liter. Ter vergelijking: een grote
restafvalzak heeft een volume van 60 liter. We
raden u dan ook om kleinere stukken (de stukken
die in uw restafvalzak kunnen) niet te komen
deponeren bij het grof vuil in het containerpark.
Het deponeren van dit soort restafval in uw
restafvalzak is immers een stuk voordeliger en
bespaart u desgevallend ook een verplaatsing

naar het containerpark. We geven ook nog mee
dat de kostprijs voor het verwerken van 1/4 m3
restafval en dus ook grof vuil ruim 6 EUR kost.
Sorteerregels
- Restafval: afval van de normale werking van
uw huishouden dat niet kan gerecyleerd
worden (dus geen papier/karton of PMD)
wordt elke week bij je thuis opgehaald. Je
hoeft slechts je restafvalzak buiten te plaatsen.
Restafval dat te groot of te zwaar is wordt grof
vuil genoemd.
- Grof vuil: zaken die veel te groot zijn om via de
gewone restafvalzakkenronde mee te geven.
Hiermee kan je terecht in het containerpark
mits het betalen van 2 EUR per 1/4 m3. Let
wel: aanvoer beperkt tot 2m3 per week
- Afval dat nog mogelijkheden heeft voor
recyclage wordt niet bij het restafval of grof
vuil gedeponeerd.

Nieuwe subsidieperiode!

Win tijd, geld en … verklein de tuinafvalberg!
De jaarlijkse berg tuinafval is niet min. Gras,
onkruid en snoeihout zorgen al snel voor
meerdere ritten per jaar naar het containerpark
of voor goed gevulde gft-containers. Met een
mulchmaaier heb je alvast geen grasafval meer.
Mulchmaaiers zorgen er immers voor dat het
gemaaide gras zeer fijn versnipperd wordt en
op het gazon terechtkomt, waardoor het de
bodem vochtig houdt. Bovendien wordt hierdoor
compost gevormd. Tenslotte moet niet meer
naar het containerpark worden gereden met het
grasmaaisel. Het gazon mulchen is dus goed

voor het gras (het voedt de bodem en houdt de
wortels vochtig), maar spaart bovendien ook tijd
en geld! Wie in 2014 een mulch- of combimaaier
aankoopt, kan hiervoor een subsidie aanvragen
bij het gemeentebestuur. Bij aankoop van een
mulch- of combimaaier wordt een subsidie van
50 EUR per gezin terugbetaald, overeenkomstig
de voorwaarden uit het reglement. Het aanvraag
formulier dient u binnen de 6 maand na aankoop
in te dienen bij de gemeentelijke milieudienst
en moet vergezeld zijn van een kopie van de
aankoopfactuur.

Premie voor de aankoop van een regenton
Door meer regenwater te gebruiken bespaart u
niet alleen op uw waterfactuur, ook het milieu
vaart er wel bij. Terwijl de prijs voor leidingwater
de laatste tien jaar is verdubbeld, is regenwater
onuitputtelijk en gratis. Op die manier moet
minder grondwater worden gewonnen, verloopt
de verwerking in waterzuiveringsstations
makkelijker en is er tijdens hevige regenbuien
minder risico op overstromingen. Het water uit
de ton kunt u gebruiken voor de schoonmaak

of om uw planten water te geven. Bij aankoop
van een regenton met een minimale inhoud
van 200 liter en voorzien van een aftapkraantje
wordt een subsidie van 25 EUR per gezin
terugbetaald, overeenkomstig de voorwaarden
uit het reglement. Het aanvraag formulier dient
u binnen de 6 maand na aankoop in te dienen bij
de gemeentelijke milieudienst en moet vergezeld
zijn van een kopie van de aankoopfactuur.

Meer weten over deze rubriek?
milieudienst - milieu@bredene.be - T. 059/ 33 91 91

eerstvolgende ophaling: 27/03

Inzameling grof huisvuil
Met het meeste afval kun je terecht op het
containerpark. Niet iedereen kan echter zijn
of haar afval zelf naar het containerpark
brengen. Daarom zijn er ophalingen op
aanvraag georganiseerd. Kijk best eerst na of
je materiaal nog bruikbaar is.
Welk afval?
Dezelfde fracties die kunnen afgeleverd
worden op het containerpark, zoals metalen
voorwerpen (badkuip, fiets, …), AEEA (TV,
koelkast,…), hout, oud speelgoed, dat niet in
de restafvalzak kan, groot restafval (matras,
zetel, …)
Welk afval niet?
· Niet recycleerbaar afval dat in een
restafvalzak kan
· de fracties waarvoor er een huis-aanhuisinzameling bestaat zoals restafval,
papier/karton, PMD, groenafval en glas
· rubberbanden waarmee je bij een verkoper
of op het containerpark terecht kan
· bouwafval zoals lavabo’s, wc-potten,
stenen, golfplaten, … kan afgegeven
worden op het containerpark
· KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan
· bedrijfsafval
Voorwaarden
· Te grote of te zware stukken dienen
eerst verkleind te worden tot stukken
van maximum 50 kg zodat ze door 2
personen kunnen geladen worden op een
vrachtwagen .
· Alles moet gemakkelijk verhandelbaar
zijn, vb. losse stukken (vb. planken)
samenbundelen met een touw .
· Maximaal 2 of 4 m³ per ophaalbeurt
(afhankelijk van het gekozen tarief) . Voor
grotere hoeveelheden moet een privéophaler gecontacteerd worden .
Vaste ophaaldata 2014
27/03, 22/05, 24/07, 25/09 en 27/11
De ophalingen beginnen vanaf 8.00 uur .
Plaats het grof huisvuil tijdig, persoonlijk
buiten !!!
Tarief
· het gewone tarief bedraagt 25 EUR voor
max. 2 m³, 50 EUR voor max. 4 m³
· voor
personen
met
het
RVVstatuut (Recht op een Verhoogde
Verzekeringstegemoetkoming) bedraagt de
bijdrage 12,50 EUR voor max. 2 m³, 25 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
(059/801203) of via e-mail
Meer inlichtingen? Bel tussen 09.00 en
12.00 uur naar IVOO 059/552730 of mail op
info@ivoo.be

KRINGLOOPCENTRUM

Met herbruikbaar materiaal kun je ook
terecht bij de kringwinkel, Duinenstraat 114
te Bredene, T. 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.

