Milieukrant
Voorwoord

Wanneer mag je in Bredene het gras afrijden?

Het toeristisch hoogseizoen staat voor de
deur. Voor de jongeren die deel uit maken
van het milieuteam start weldra een periode
vol uitdagingen. Het gemeentebestuur
besteedt immers heel wat aandacht aan de
netheid van straten, openbare domeinen en
van strand en duinen. De inspanningen van
de jonge milieuteamers willen tegelijkertijd
sensibiliserend zijn voor de toeristen en
inwoners.

Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied. Om zowel de goede verstandhouding tussen
buren als enkele zeldzame momenten van rust te bewaren, zijn er daarom heel wat
afspraken vastgelegd in wetgeving of reglementen.

naaktstrand (het naaktstrand is niet inbegrepen
in deze zone). Hondeneigenaars kunnen enkel
in deze zones hun viervoeter meenemen naar
het strand, op voorwaarde uiteraard dat hij
aan de leiband wordt gehouden. Inmiddels
weet iedere hondeneigenaar ook dat hij of zij
de uitwerpselen van zijn of haar hond moet
opkuisen. Het politiereglement schrijft hierover
voor dat iedereen die op stap is met zijn hond
een plastic zakje bij zich moet hebben.

Wanneer mag ik met mijn hond op het
strand? Voor alle duidelijkheid zetten wij
alle bepalingen in verband met honden op
het strand en in de duinen nog eens op een
rijtje. De algemene regel is dat honden zijn
toegelaten op het strand en in de duinen voor
zover ze aan de leiband worden gehouden. Dat
honden aan de leiband dienen gehouden geldt
tevens voor alle andere openbare plaatsen.
Van 1 juli tot 31 augustus zijn honden evenwel
niet welkom op het strand en in de duinen
(met uitzondering van de verharde paden), dit
telkens van 10u30 tot 18u30. Uitzondering
hierop wordt gemaakt voor de strandzones
voorbij de concessiezone Twins tot de grens
met Oostende en de zone tussen post 6 en het
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De jongeren die zich dit jaar hebben kandidaat gesteld
voor een tewerkstelling in het milieuteam waren
enkel weken terug in het gemeentehuis aanwezig
voor de eerste kennismaking. Het milieuteam biedt
aan alle Bredense 16-jarigen de kans om, tijdens hun
eerste werkervaring, een nuttige en sensibiliserende
functie uit te oefenen. Deze jongeren versterken in
juli en augustus de gemeentelijke reinigingsdienst en
houden strand, duinen en de openbare domeinen vrij
van zwerfvuil. Tegelijkertijd geven ze door hun inzet
ook het goede voorbeeld aan toeristen en inwoners.
Tijdens de cursusnamiddag worden de milieuteamers
geïnformeerd over de werking van hun dienst en
krijgen ze de nodige preventietips om hun taak op een
veilige en aangename manier uit te oefenen.
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Honden op het strand van Bredene ?

De

Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Bovenstaande uurregeling geldt trouwens
ook voor het gebruik in openlucht van andere
toestellen, zoals houtzagen of werktuigen met
een ontploffingsmotor. Ook goed om weten: deze
reglementering geldt niet voor landbouwers
tijdens de normale (= professionele) exploitatie
van landbouwgronden.
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De inwoners kunnen heden op het
containerpark de demoruimte voor het
thuiscomposteren bezoeken. Met dit
initiatief wenst het gemeentebestuur extra
aandacht te schenken aan het verminderen
van de afvalberg
door het gebruik van
de compostvaten
voor
groenten-,
fruit- en tuinafval te
promoten.

• op zondagen en wettelijke feestdagen: van
10 tot 12 uur
• op alle andere dagen: van 8 tot 20 uur

Akkerstr.

Vanaf 1 juli 2013 dient elk bedrijf in
Vlaanderen een extra steentje bij te
dragen aan een duurzaam milieubeleid.
Vanaf deze datum worden de bedrijven
door het VLAREMA wettelijk verplicht om
PMD afval selectief aan te bieden. Ook de
campings, vakantieparken,… te Bredene
zullen voortaan deze fractie selectief
moeten inzamelen en meegeven met
de ophaalronde van de huishoudelijke
inzameling van PMD.

Zo legt de gemeentelijke politieverordening
van Bredene bijvoorbeeld vast wanneer men
grasmaaiers mag gebruiken en wanneer
niet. Wie toch gras afrijdt op een tijdstip
van voorgeschreven rust, riskeert een
gemeentelijke administratieve boete. De
gemeentelijke politieverordening stelt in
artikel 2.2.6. meer bepaald dat het gebruik van
grasmaaiers enkel is toegelaten:

PMD inzamelen vanaf 1 juli 2013 verplicht voor bedrijven
Sorteren is thuis een tweede natuur geworden. Niet minder dan 95% van alle Belgen
sorteert thuis op regelmatige basis PMD, glas, papier en karton. Vanaf 1 juli 2013
is het in Vlaanderen ook wettelijk verplicht - naast 17 al bestaande fracties met
sorteerverplichting - ook pmd-afval selectief in te zamelen in je bedrijf.
Hoe meer we sorteren aan de bron, hoe zuiverder
de afvalfracties en dat vergemakkelijkt de
recyclage en verwerking. Het is immers
logisch dat men de sorteerinspanning die men
thuis zo evident vindt, ook in het bedrijf levert.
Vanaf die datum gaat ook de verplichting in om
als afvalstoffenproducent een contract af te
sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het
gemengde bedrijfsafval. Alle verplicht selectief
in te zamelen fracties moeten duidelijk vermeld
worden in het contract, samen met hun

vooropgestelde inzamelwijze. Deze fracties
kunnen variëren naargelang de aard van het
bedrijf. Bedrijven worden aangeraden dit te
bespreken met hun afvalinzamelaar. Om dit
alles breed te communiceren, ontwikkelde de
OVAM een uitgebreide folder gericht aan alle
Vlaamse bedrijven. Eveneens wordt door OVAM
een modelcontract voor bedrijven uitgewerkt.
Wie nog vragen heeft kan daarvoor terecht op
de website van www.ovam.be/sorteermeer.

Nieuwe samenstelling MiNa-raad
De statuten van de Milieu- en Natuurraad (MiNaraad) zijn zopas door de gemeenteraad gewijzigd
en werden in overeenstemming gebracht met
de milieusamenwerkingsovereenkomst die een
tijdje geleden werd afgesloten met Vlaanderen.
De MiNa-raad zal in de toekomst bestaan uit
maximaal 18 stemgerechtigde leden waaronder
telkens maximaal 2 afgevaardigden van lokale
landbouworganisaties, onderwijsinstellingen,
socio-culturele verenigingen, werkgeversen
werknemersorganisaties.
Daarnaast
moet ten minste 1/3 van de afgevaardigden
deel uitmaken van een lokale natuur- en
milieuvereniging. Er kunnen trouwens ook
geïnteresseerde burgers deel uitmaken van
de MiNa-raad. Als niet-stemgerechtigde leden

BREDENE
(max. 7) maken de burgemeester, de schepen
voor leefmilieu, de milieuambtenaar en 1 lid
van elke politieke fractie die vertegenwoordigd
is in de gemeenteraad, deel uit van deze raad.
De MiNa-raad is een door de gemeente erkende
adviesraad die onafhankelijk van andere
organisaties of organen advies uitbrengt over
het natuur- en milieubeleid binnen de gemeente.

BREDENE

Composteren in het containerpark

eerstvolgende ophaling: 25/07

Inzameling grof huisvuil
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.
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).
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 :
• 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.

Onder de deskundige leiding van de ervaren
lesgever en compostmeester Andre Verheecke
organiseerde het gemeentebestuur begin
juni een cursus “Thuiscomposteren”. De
aanwezigen werden bijgestaan in de
finesses van het composteerproces en het
afvalarm tuinieren. Tijdens de praktijkles op
het gemeentelijk containerpark konden de
deelnemers zelf aan de slag met de opstart
van nieuwe compostvaten in het demopark.
Aan de hand van de opgedane basiskennis

tijdens de theorieles en tal van praktische tips
en weetjes werd zowel de reeds gevorderde
als
de
beginnende
composteerder
meegevoerd in het verhaal van de biologische
afbraak van groene en bruine materialen. De
cursus werd georganiseerd in samenwerking
met VLACO vzw en IVOO. Hebt u deze cursus
gemist ? Op zaterdag 29/06 vinden op
het gemeentelijk containerpark tijdens de
openingsuren doorlopend extra demosessies
thuiscomposteren plaats.

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.

