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Paelsteenveld wordt heringericht
De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juli jl. gunstig advies verleend over de plannen
voor de herinrichting van park ’t Paelsteenveld. Het Agentschap voor Natuur en Bos
wil dit 9 ha groot park dat zich situeert midden in de toeristische zone van Bredene
aantrekkelijker maken maar ook de ruimtelijke samenhang ervan vergroten.
In het begin van de jaren 80 werd door de
Vlaamse overheid het in onbruik geraakte
kampeerterrein tussen de Koninklijke Baan en
de Kapelstraat omgevormd tot een openbaar
park. Het eerste toeristisch recreatiepark
langs de Vlaamse kust was hiermee een feit.
Dertig jaar na de eerste aanleg maakt dezelfde
Vlaamsen overheid werk van een grondige
heraanleg. De werken worden in diverse fasen
uitgevoerd. Indien alles volgens plan verloopt
kan de eerste fase in 2013 worden aangevat.
Blikvanger wordt een nieuwe wandelpromenade in het westelijk gedeelte van
het park. Deze wandelpromenade zal een
verbinding maken tussen de Astridbrug en
het Staf Versluyscentrum. Een aantal van de
vertrouwde voorzieningen zal ook worden
vervangen. Zo zal de huidige dahliatuin
worden vervangen door zes plantsoenen
die zijn ingebed in een klein duinlandschap.

Ook de sportterreinen worden aangepast.
Zo komt er een voetbalveld. Het gocartparcours wordt behouden en aantrekkelijker
gemaakt. Daarnaast biedt het park ook plaats
voor petanquevelden, speeltoestellen en
skatevoorzieningen. Wat wellicht vooral de
aandacht zal trekken
is dat veel van de
beplanting ter hoogte
van de Kapelstraat zal
worden weggenomen,
waardoor
het
Paelsteenveld
toegankelijker
zal
worden, dit zowel
fysisch als visueel. Om
deze toegankelijkheid
te
waarborgen
worden een aantal
parkings uitgebroken
die dan weer worden

gecompenseerd ter hoogte van het MEC Staf
Versluys. Met het Paelsteenveld en het pas
aangelegde Grasduinen beschikt Bredene over
in totaal 17 ha ingerichte recreatieruimte. Een
toeristische troef waarover geen enkele andere
kustgemeente beschikt.

zaterdag 17 november

Dag van de Natuur
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” een
nieuwe fase van het geboortebos aangelegd en ingehuldigd.
12e fase geboortebos
Op zaterdag 17 november 2012 zal om 11 uur de 12de fase van het geboortebos
in de Noord-Edestraat worden ingehuldigd. Voor elk kind dat in 2011 werd
geboren (147 kinderen in totaal) wordt dan een boompje aangeplant.

Win schitterende prijzen tijdens de grote inzamelmaand!
Van 1 tot 31 oktober 2012 organiseert Interafval* samen met de afvalintercommunale
IVOO en Valorfrit** weer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte
frituurolie of -vet naar je recyclagepark te brengen. Wie weet win je wel een van de
1.000 cinematickets! En bovendien maak je kans op een mooie fiets, een gloednieuwe
friteuse of een andere leuke prijs.
Ga naar je recyclagepark… en win!
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één
tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of
-vet die je correct inlevert. Dus hoe meer je
binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat
tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in
op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of
je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen?
Geen nood, je maakt later nog steeds kans op
een friteuse, een fiets of een andere prijs.
Het milieu deelt in de winst
Nog een andere goede reden om je gebruikte
frituuroliën en -vetten naar je recyclagepark
te brengen? Correct ingezameld kunnen ze
gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld
als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg
verdwijnen veel van die oliën en vetten nog steeds
in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of
tussen het restafval. En zo spoken ze rond in ons
milieu om veel schade te berokkenen: verstopte

afvoerbuizen
en
leidingen, bodemen watervervuiling,
... Breng je gebruikte
frituuroliën
en
-vetten
dus
altijd
naar
je
recyclagepark!
IVOO zorgt ervoor
OK, jij spant je
wellicht al in om
afval te voorkomen,
te sorteren en te
hergebruiken. Wel, daarbij mag je altijd rekenen
op de intercommunale IVOO.
Het volledig wedstrijdreglement en meer
info over de inzamelmaand vind je op www.
inzamelmaand.be. Een initiatief van Interafval in
samenwerking met Valorfrit.

Wat gebeurt er met uw afgedankte koelkast?
Stel: uw oude koelkast heeft het finaal laten afweten. U hebt het apparaat dan keurig
naar het containerpark gebracht. Of uw winkelier heeft het toestel meegenomen nadat
u bij hem een nieuw exemplaar kocht. In beide gevallen mag u gerust zijn: Recupel
zorgt dat de afgedankte elektroapparaten gerecycleerd worden. Maar hoe gaat dat
recycleren concreet?
De laatste reis van uw koelkast
Allereerst brengt een Recupel-ophaler
uw koelkast tot bij een gespecialiseerde
verwerker van elektro-afval. Die verwerkt
het toestel op een ecologische manier. Deze
ecologische aanpak is nodig, want het toestel
kan freongas (CFK’s) en andere schadelijke
gassen/oliën bevatten. Het freongas bevindt
zich in het koelcircuit en in het isolatieschuim
in de wanden. Ook de olie wordt eruit gehaald
en is goed voor hergebruik.
Recyclage: een noodzaak
Zo loopt het voor alle elektro-apparaten:
van ontmanteling van gevaarlijke stoffen tot
verwerking in een nieuw product of recyclage
tot nieuwe grondstof. Een ingewikkeld
proces, maar wel noodzakelijk. Televisieen computerschermen met een beeldbuis
bijvoorbeeld bevatten zware metalen. We
vinden er lood- en bariumglas in terug en in de
beeldbuis zit een lichtgevend metaalpoeder. Of
neem nu de condensator van een wasmachine:
die bevat vaak olie met PCB’s, terwijl in een
gasontladingslamp (zoals een spaarlamp of tllamp) een kleine hoeveelheid kwik zit. Allemaal
gevaarlijke stoffen voor mens en milieu die we
uit onze omgeving moeten weren.

Wist u ...
• dat de Recupel-bijdrage die u bij de aankoop
van een nieuw toestel betaalt, hoofdzakelijk
dient om de inzamelingen de recyclage te
bekostigen? Ook op die manier draagt u uw
steentje bij tot een schoon milieu.
• dat Recupel in 2011 liefst 18.000 ton aan
gevaarlijke componenten uit ingezameld
afval haalde?
• dat afgedankte producten vaak heel
waardevolle materialen bevatten? Eén ton
gsm’s (6.000 tot 10.000 stuks) levert zelfs
340 gram zuiver goud op.
• dat ook kleine elektro-apparaten zoals
een scheermachine of een elektrische
tandenborstel niet bij het restafval in de
vuilniszak mogen verdwijnen? Want elk
toestel met een snoer is goed voor recylage!
• dat ook De Kringwinkel uw oude elektroapparaten aanvaardt – als ze tenminste nog
functioneren en/of onbeschadigd zijn. (Meer
info op www.dekringwinkel.be)

eerstvolgende ophaling: 27/9

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 2012 nog op volgende
data :
• 27 september, 22 november
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.

