MILIEUKRANT
Voorwoord
De groendienst werkte zich de
voorbije zomermaanden uit de
naad om alle groenvoorzieningen
in onze gemeente keurig te onderhouden. Dit najaar en komende
winter verschuift de aandacht zich
naar het vervangen en vernieuwen
van planten en bomen.
2015 wordt een uitdaging voor
onze groendienst. Vanaf volgend
jaar mag het gemeentebestuur immers geen gebruik meer maken van
chemische middelen om onkruid te
bestrijden. De groendienst zal om
die reden heel wat percelen dichter beplanten waar momenteel nog
geen of weinig beplanting is. Hierdoor krijgt onkruid minder kans.
Maar, de alternatieve methodes
mogen dan al een stuk veiliger en
gezonder zijn voor mens en dier,
ze blijven zéér arbeidsintensief. Inwoners kunnen er mee voor zorgen
dat het voetpad en de goot voor
hun deur onkruidvrij blijft.
Dat zou al een
grote hulp zijn.
Alvast bedankt.

Yannick
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zaterdag 15 november

Dag van de Natuur
Op zaterdag 15 november wordt
de jaarlijkse “Dag van de Natuur”
georganiseerd. Jaarlijks wordt tijdens die “Dag van de Natuur” een
nieuwe fase van het geboortebos
aangelegd en ingehuldigd. Voor
elk kind dat in 2013 werd geboren
wordt een boompje aangeplant.
De inhuldiging van deze 14de fase
van het geboortebos gaat door op
zaterdag 15 november om 11u in
de Noord-Edestraat.

Sterilisatie van katten verplicht
Wie een kat wil verkopen of weggeven, moet er sedert 1 september voor zorgen dat
het dier is gesteriliseerd. Sedert die datum moeten alle katten gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden wanneer ze een nieuw baasje krijgen.
Met deze maatregel wil de hogere
overheid het aantal zwerfkatten en
het aantal katten dat in een asiel wordt
gestopt, onder controle houden. Dit
is de enige afdoende manier om dat
in te perken, is een sterilisatie en een
registratie. Deze maatregel was al van
kracht voor alle katten die in asielen
werden binnengebracht. Nu is ze dus
uitgebreid voor verhandelingen van
katten tussen particulieren. Alleen de
katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het
buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie verhandeld mogen
worden. Voor die overdracht zullen de
katten dan wel moeten geïdentificeerd
en geregistreerd zijn.

Jaarlijks 4000 EUR voor
castratie en sterilisatie
van zwerfkatten
Bredene geeft het goede voorbeeld
Om het zwerfkattenprobleem in te
dijken voert het gemeentebestuur
reeds een aantal jaar campagne waarbij zwerfkatten die worden gevangen
worden gesteriliseerd of gecastreerd.
Voor deze campagnes trekt het gemeentebestuur jaarlijks 4.000 EUR uit.
Waarom steriliseren / castreren?
Een kat is al vruchtbaar vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden en kan
2 tot 3 nestjes per jaar grootbrengen.
Een niet-gesteriliseerde kattin zou dus
in totaal een honderdtal kittens op de
wereld kunnen zetten. Het aantal “achtergelaten” katten stijgt evenredig met
het aantal geboortes.
Ook de katers zijn uiteraard mede verantwoordelijk voor het grote aantal
nestjes! Een castratie maakt uw kater
veel rustiger, socialer en aanhankelijker. Hij zal minder zwerfgedrag vertonen en zelfs stoppen met het afbakenen van zijn territorium door overal

te urineren. Sterilisatie en castratie
zijn dus de beste oplossingen om overpopulatie aan te pakken en het aantal
gevallen van gedwongen euthanasie te
verminderen.
Misverstanden
Er bestaan nogal wat misverstanden
over het houden van katten. We hebben ze voor u op een rijtje gezet:
· Een kattin moet minstens éénmaal in
haar leven een nestje hebben - FOUT
Er wordt beweerd dat de geboorte
van een aantal kleine jongen goed is
voor de gezondheid van de moeder.
Deze redenering is niet correct en
ligt mee aan de basis van de groei van
de kattenpopulatie.
· Sterilisatie of castratie brengt heel wat
nadelen mee voor mijn kat - FOUT
De hormonen van de katten worden
door deze ingreep beter in bedwang
gehouden waardoor ze rustiger van
aard zullen worden. Ze zullen dus
niet meer krols worden. De sterilisatie en castratie kunnen probleemloos uitgevoerd worden vanaf de
leeftijd van 6 maanden. Uw dierenarts zal u graag bijkomende inlichtingen geven.

eerstvolgende ophaling: 25/09

Nieuw in het straatbeeld: bladkorven
Deze herfst worden op diverse plaatsen waar veel bomen staan voor het eerst
bladkorven geplaatst. Met dit proefproject wil het gemeentebestuur de inwoners
aanmoedigen om zoveel mogelijk zélf de afgevallen bladeren bijeen te vegen in hun
straat.
Afgevallen bladeren zorgen voor
gladde voet- en fietspaden of kunnen rioolkolken verstoppen. Met de
hulp van de buurt wensen we dit te
voorkomen! Aan het gebruik van de
bladkorven zijn wel een aantal spelregels gekoppeld. Zo worden bladkorven er enkel geplaatst voor het
inzamelen van bladeren afkomstig
van de openbare ruimte (straat, voetpad of plein). Takken of groenafval

uit de eigen tuin mogen er dus niet
in. Hiervoor kan u terecht op het gemeentelijk containerpark. Doet u dit
wél, dan is dit sluikstorten. De bladkorven zullen vanaf oktober door de
technische dienst in het straatbeeld
worden geplaatst. Eind december
worden ze weggehaald. Op regelmatige tijdstippen worden ze door de
gemeentelijke diensten geledigd.

Restafval- en PMD-zakken verkooppunten
De groene huisvuilzakken en blauwe PMD-zakken zijn op tal van plaatsen
in onze gemeente te koop. We bezorgen u hieronder een overzicht van de
verkooppunten.
Commerciële verkooppunten
• Superette P&P – Duinenstraat 294
• Bredense Boekhandel – Dorpsstraat 98
• Colruyt – Vloedstraat 22
• Proxy Delhaize – Kapelstraat 55 – 61
• Albert Heyn – Kapelstraat 31
• Sunar & Co – Nukkerstraat 65
• Spar – Brugsesteenweg 37
• Boekhandel De Duyne – Duinenstraat 347
• ’t Fruithof – Dorpsstraat 55
• Brico Opex – Stroombanklaan 65 – 8400 Oostende
• Carrefour Market Opex – Stroombanklaan 71 – 8400 Oostende
Gemeentelijke verkooppunten:
• Dienstencentrum technische dienst – Pr. Elisabethlaan 47
• MEC Staf Versluys – Kapelstraat 76
• Gemeentelijk Containerpark – Noord-Edestraat 158
• Gemeentehuis – Centrumplein 1
In deze gemeentelijke verkooppunten zijn ook stickers te koop die op de grijze
restafvalzakken kunnen worden bevestigd.

MINA-raad organiseerde 1ste open tuindag
De eerste Open Tuindag van de MINA-raad lokte een behoorlijk aantal inwoners die per fiets tal van tuinen bezochten. 4 tuineigenaars gaven een
uitleg over hoe ze hun tuin inrichten en beheren. Deze educatieve en ontspannende tuintocht is voor herhaling vatbaar en de MINA-raad maakt dan
ook al plannen voor een tweede editie.

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
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.

