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Nog tot 31 augustus

Het milieuteam
sedert 1993

Word haagdonor en vergroot de hoop

Ook dit jaar staat het
klaar om, samen met
houdsploeg van de
dienst, onze gemeente
proper te houden.

milieuteam
de ondertechnische
smetteloos

Al sedert 1993 werft het gemeentebestuur Bredense 16-jarigen aan
die, tijdens hun eerste werkervaring, een nuttige en sensibiliserende vakantiejob kunnen uitoefenen.
De jongeren werden de voorbije
weken door ons geïnformeerd en
kregen de nodige preventietips om
hun taak op een veilige manier uit
te oefenen.
Met dit milieuteam wil Bredene elk
zomerseizoen
ook een voorbeeld stellen als
positieve sensibilisatie naar de
vele inwoners
en toeristen.
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Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele Vlamingen
die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden.
Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van
geneesmiddelen tegen kanker. Meer
nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. “Vergroot De Hoop”
helpt ook dit jaar samen met de gemeenten, container- of recyclageparken mee aan de strijd tegen kanker. Het
enige wat jij moet doen is je taxushaag

snoeien tussen 15 juni en 31 augustus
en het jonge snoeisel zonder aarde,
onkruid of ander bladafval helemaal
gratis doneren in je container- of recyclagepark. Eenvoudiger kan het niet en
tegelijk vergroot je de hoop voor heel
veel kankerpatiënten. Vergroot de
hoop. Verklein de kanker.
www.vergrootdehoop.be.

Op het strand hoort alleen zand
Plastic flesjes, blikjes, peuken, … we komen dit zwerfvuil regelmatig tegen op onze
stranden en dat geeft niet bepaald een proper beeld van onze kust.
“Indevuilbak”, de alom bekende campagne die ten strijde trekt tegen
zwerfvuil, neemt deze zomermaanden
dan ook onze stranden onder handen.
De campagne ‘Op het strand hoort alleen zand’ roept inwoners en toeristen op een ludieke manier op om geen
zwerfvuil achter te laten op het strand
of de dijk. Hoe gaat dit concreet in zijn
werk? Elke kustgemeente krijgt zijn
eigen grote zandaffiche, gemaakt uit
echt zand. Ook aan de kleinste strandgangers wordt gedacht: tijdens diverse

acties in de gemeente tijdens de zomermaanden worden kleurrijke zandemmertjes met daarop het logo en de
slogan van de campagne uitgedeeld.
Het enige wat deze kapoenen nog achterlaten na een lange dag ravotten op
het strand, is een zandkasteel. Ook
Radio 2 draagt zijn steentje bij tot deze
zwerfvuilactie! Luister deze zomer
elke dag naar Plage Préférée tussen
9u en 12u en kom meer te weten over
deze ludieke strandacties!

Nieuwe bloembakken in het straatbeeld
Op diverse plekken zijn in het straatbeeld nieuwe bloembakken verschenen. De oude betonnen bloembakken
kwamen immers wat gedateerd en versleten over, waardoor ze hun oorspronkelijke uitstraling hebben verloren. Er
werd gekozen voor bloembakken in
diverse vormen en afmetingen zodat
die gemakkelijk in te passen zijn op de
diverse locaties. Qua materiaal werd
gekozen voor cortenstaal. Cortenstaal
is weervast, onverwoestbaar materiaal
met een warme natuurlijke uitstraling,
gekenmerkt door een natuurlijke en beschermende roestlaag. Deze roestlaag
geeft deze bloembakken een tijdloze,
stoere uitstraling.

eerstvolgende ophaling: 24/07

Onkruid bestrijden zonder
chemische producten
Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen gebruik meer maken van
chemische middelen om onkruid te
bestrijden. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen levert immers gevaar op voor de gezondheid
van mens en dier. En soms kunnen
die pesticiden nog lang nawerken. Zo
heeft onderzoek van het Steunpunt
Milieu & Gezondheid aangetoond
dat een schadelijk afbraakproduct
van het reeds lang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van
baby’s, jongeren en volwassenen.
Daarom tracht Bredene al vanaf dit

jaar zoveel mogelijk pesticiden uit
het openbaar groen te weren.
Medewerking gevraagd !
Inwoners kunnen er mee voor zorgen
dat het voetpad en de goot onkruidvrij blijft door deze af en toe te vegen met een harde borstel. Volgens
artikel 4.3.6 van het Algemeen Politiereglement is men overigens ook
verplicht om de voetpadstrook net
en vrij van onkruid te houden.
MEER INFO ?
www.zonderisgezonder.be

Reuzenberenklauw gezien ?
De reuzenberenklauw is een sterk
woekerende, uitheemse plant. Omwille van hun grote, mooie witte
bloemschermen kregen deze planten
een plaats in de siertuin. In de 20ste
eeuw begon men de gevaren van
deze plant te kennen en verdween
ze steeds vaker uit de siertuin. De
reuzenberenklauw wist zich buiten
de tuinen te verwilderen waardoor
je ze kan aantreffen langs hagen,
bosranden, oevers,… De plant wordt
makkelijk 4 m hoog en heeft grote
spitse bladeren. De witte bloeischermen vallen goed op. Mooi, dat wel,
MAAR…! Het sap van de plant heeft
in combinatie met zonlicht ernstige
brandwonden. Al is ze misschien
wel mooi, we moeten er toch van af.
Dit jaar maakt de Provincie WestVlaanderen in samenwerking met
alle gemeenten er grondig werk van,
maar we hebben ook de hulp van alle

tuineigenaars nodig. Anders treedt
er snel ‘herbesmetting’ op ! Hoe bestrijden ?
- zorg dat de plant niet in bloei komt
door ze 2 tot 3 keer per jaar te
maaien
- als hij toch bloeit : snij de schermen
af en stop deze in de vuilniszak bij
het huisvuil (niet bij de compost !)
- als hij niet te groot is : graaf de penwortel uit of steek hem dwars door
met een spade
- bescherm u zelf tegen het sap met
lange mouwen, handschoenen en
veiligheidsbril ! Spoel het sap direct na huidcontact overvloedig af
met water en loop die dag zeker
niet meer in de zon.
Weet u waar deze plant groeit in de
gemeente ? Laat het weten aan de
milieuambtenaar via mail (philippe.
peeters@bredene.be).

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-aan-huisinzameling 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 privé-ophaler gecontacteerd worden
Vaste ophaaldata 2014
24/07, 25/09 en 27/11
De ophalingen beginnen vanaf 8 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 RVV-statuut (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 9 en 12 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.

