Milieukrant
Voorwoord
Tijdens de zomer was het traditioneel druk
voor de gemeentelijke groendienst. Het
mooie weer van de afgelopen 2 maanden
met af en toe een bui zorgde er immers
voor dat struiken, planten en gras sneller
groeien en bijgevolg ook iets frequenter
moeten worden onderhouden.
Alle groen valt evenwel niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo
dient de beplanting langs gewestwegen en
in de duinen onderhouden te worden door
de Vlaamse overheid.
Het meeste groen in
de sociale woonwijken valt dan weer
onder de verantwoordelijkheid van
de sociale woningmaatschappijen.
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris

Jens Vanhooren
Schepen van Milieu

Bescherming van
zwaluwnesten
Zwaluwen waren tot voor kort een
vertrouwd beeld in onze omgeving. De
zwaluwenpopulatie is de laatste 30 jaar
echter sterk achteruitgegaan, o.a. door de
vermindering van nestgelegenheid.
De gemeente Bredene voorziet subsidies voor
het in stand houden van nestgelegenheden
voor de huis- en boerenzwaluw. Wie aan
zijn of haar eigendom bezette zwaluwnesten
heeft hangen, kan dankzij deze subsidie een
financiële premie krijgen. Er wordt 25 EUR:
jaar toegekend voor 1 nest per adres, 40 EUR/
jaar voor 2 nesten per adres en 60 EUR/jaar
voor 3 of meer nesten per adres.
Jaarlijks dient de aanvraag schriftelijk
worden ingediend tussen 1 mei en 31 juli
via de gemeentelijke milieudienst.
De
premies worden pas toegekend na een
vooraf aangekondigde controle van de
kolonie(s) door een hiertoe door de gemeente
gemachtigd controleur.

Zaterdag 16 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.
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13e fase geboortebos
Op zaterdag 16 november 2013 zal om 11
uur de 13de fase van het geboortebos in
de Noord-Edestraat worden ingehuldigd.
Voor elk kind dat in 2012 werd geboren
wordt dan een boompje aangeplant.

Demo Natuurbeheerswerken
www.dagv
andenatu
Tevens kan men op 16/11 samen met
ur.be/mec
helsrivier
engebied
Natuurpunt Middenkust kennis maken
met de natuurbeheerswerken in de Paelsteenpanne.
Na een woordje uitleg kan men samen met de conservator aan de slag in het natuurgebied.
Afspraak om 13u30 aan de Koninklijke Baan ter hoogte van tramhalte Bredene-Hippodroom.

Mina-raad is opnieuw samengesteld
De MiNA-raad is het door de gemeente
erkende adviesorgaan die, onafhankelijk
van andere organisaties of organen, advies
uitbrengt over het natuur- en milieubeleid
binnen de gemeente. Bij de start van een
nieuwe legislatuur dient ook deze MiNaraad opnieuw te worden samengesteld. Dat
gebeurde onlangs en de MiNa-raad ziet er
voortaan als volgt uit.
Philippe Beeckaert is voorzitter en Lieven
Merlevede ondervoorzitter. Schepen van Milieu
Jens Vanhooren en milieuambtenaar Philippe

Peeters maken van ambtswege deel uit van
de MiNa-raad. Het dagelijks bestuur bestaat
naast de voorzitter en de ondervoorzitter uit
Stephan Fiers ,Serge Allein en André Cattrijsse.
De overige leden van de MiNa-raad zijn: Bart
Vandepoel, Dirk Vanhoecke, Nicole De Vos,
Véronique Descheemaecker, Geert Lefebvre,
Andréa Otlet, Dirk Laga, Muriel Beuselinck,
Fernande Deschouwer, Nathalie Caestecker,
Kris Costenoble, Linda Depuydt, Mireille
Vanroose, Franky Vanleke, Christel Cattoor,
Glenn Hoornaert, Etienne Rathé.
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Isomo/folie op het containerpark
Piepschuim wordt op het containerpark voortaan op een andere manier ingezameld. De
inzameling gebeurt niet langer in een container maar wel in een zak die in een stel hangt.
Enkel zuiver piepschuim (witte bolletjes isomo
én proper) kan in deze zak gedeponeerd worden.
De piepschuim-onderdelen dienen bovendien te
worden verkleind zodat ze door het dekselgat van
het stel kunnen. Zuivere folie wordt op dezelfde
manier ingezameld (met uitzondering van plastiek
boodschappentassen, drankverpakkingen en
voedingsschaalovertrekken, deze moeten in de
restafvalzak). Bevuilde isomo of polurythaan
dient voortaan bij het grof vuil te worden
gedeponeerd.

De Biologische kringloop, zei u?’
Er gaat geen dag voorbij of de klimaatcrisis komt in de media aan bod. Heel wat
grondstoffen raken langzaam uitgeput. Iedere dag wordt het duidelijker hoe kwetsbaar
onze aarde wel is. Wil je mee met ons het tij keren en er zelf wat aan doen?
rol spelen bij de productie van groene
energie? …
Wil je meer weten over de biologische kringloop
en mensen ontmoeten die ook ‘kringlopen’? Op
donderdag 28 november om 19 uur organiseert
het gemeentebestuur in samenwerking met
Vlaco en IVOO hierover een informatieavond
in de polyvalente zaal van het gemeentehuis.
Kom en ontdek hoe jij kan mee helpen bij de
biologische kringloop! Inschrijven kan via de
gemeentelijke milieudienst op milieu@bredene.
be of telefonisch (T. 059 33 91 91).

Kies voor duurzaam gelabeld hout !
Het gemeentebestuur kiest in het kader van een duurzaam aankoopbeleid
reeds geruime tijd voor hout- en houtproducten met een duurzaam houtlabel.
Hernieuwbare materialen, die onuitputtelijk zijn mits een goed beheer, hebben hier
een onvervangbare plaats. Hout is hierbij het milieuvriendelijke materiaal bij uitstek.
In een duurzaam beheerd bos wordt rekening
gehouden met de sociale, ecologische en
economische aspecten. Om deze verantwoorde
manier van beheren aan te tonen, wordt zo’n
bos gecertificeerd. Een onafhankelijk partij
controleert of het bosbeheer voldoet aan
de vooropgestelde eisen en voorwaarden.
Afgewerkte producten (bv. tuinmeubelen,
bloembakken, straatmeubilair) uit een
duurzame houtsoort dragen ter herkenning
een label of logo. Dit logo – FSC of PEFC – kan
op diverse manieren worden aangebracht,
als afzonderlijk etiket of bijgedrukt op de
verpakking. Het FSC-label (Forest Stewardship
Council) garandeert dat een hout- of
papierproduct afkomstig is uit een verantwoord

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).

Informatieavond op donderdag 28 november

• Wist je dat een aanzienlijk deel van het
voedsel dat de consument in huis haalt,
nooit gegeten wordt? Door echter simpele
plannings- en bewaartips toe te passen, kan
jij gft voorkomen, meer genieten van je eten
en de kringloop in de keuken sluiten.
• Wist je dat de onvermijdbare restjes een bron
van voedsel zijn voor de ontelbare tuindiertjes
en afbraakorganismen?
• Wist je dat je gras, bladeren en snoeihout kan
voorkomen of nuttig en creatief gebruiken in
de tuin?
• Wist je dat organische resten een belangrijke

eerstvolgende ophaling: 26/09

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 :
• 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
beheerd bos en/of bestaat uit gerecycleerde
vezels. Het PEFC-label (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes)
op een product geeft de garantie dat het hout
afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.

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.
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