Milieukrant
Voorwoord
Het milieubeleid in Bredene verdient zeker
verder de nodig aandacht. Ons gemeentebestuur doet heel wat inspanningen inzake
milieu en duurzaamheid. Bij de opmaak van
de budgetten is er hier dan ook rekening
mee gehouden en werden er voldoende
kredieten ingeschreven om de komende jaren de nodige initiatieven en investeringen
te doen.
De Minaraad draait dit jaar op volle toeren en de enthousiaste leden hebben veel
goede voornemens en actiepunten. Ook
met de vzw Natuurpunt willen we nauwer
samenwerken en de nodige accenten leggen. Met deze positieve boodschap gaan
we het eindejaar
tegemoet en zullen
we alvast klinken op
een (nog) groener en
(nog) netter Bredene
in 2014.
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Nieuwe tarieven

Containerpark binnenkort uitgebreid
De uitbreiding en gedeeltelijke herinrichting van het gemeentelijk containerpark start
binnenkort. Hierdoor moeten zowel de capaciteit als het gebruiksgemak worden
vergroot. De werken zullen in het najaar van 2014 voltooid zijn.
Om de stijgende bezoekersstroom in goede
banen te leiden zal het afvalbakkenpark
grondig worden uitgebreid.
Om deze
uitbreiding te kunnen verwezenlijken komt er
een extra betonplaat aan de achterzijde van
het park. In het budget 2014 zijn hiervoor
kredieten voorzien. Er komt ook een tweede
elektronische slagboom en de toegangspoort
wordt verplaatst.
Hierdoor zullen twee
wachtrijen kunnen worden gecreëerd.
Nieuwe tarieven vanaf 1/1/2014
De uitbreiding is echter ook bedoeld om
gemakkelijker en efficiënter te kunnen
voldoen aan de nieuwe bepalingen in het
Materialendecreet.
Dit decreet verplicht
gemeentebesturen immers dat bepaalde
fracties (zoals grof vuil) niet langer gratis
kunnen worden afgeleverd. De tarieven worden
vanaf 1 januari a.s. in overeenstemming
gebracht met het Materialendecreet. Bredene
is trouwens één van de laatste gemeenten die
deze tarieven op het containerpark invoert.

Overzicht van de nieuwe tarieven
Voor een aantal soorten afval moet altijd een
vergoeding (retributie) worden betaald:
• zuiver steenpuin zonder milieurisico: 2 EUR
per 1/4 m³
• inert niet-recycleerbaar afval (“klasse III”):
2 EUR per 1/16 m³
• grof vuil: 2 EUR per 1/4 m³
• visueel niet van elkaar te onderscheiden,
ongesorteerd afval dat betalende fracties
bevat: 2 EUR per 1/16 m³
Zuiver steenpuin zonder milieurisico en inert
niet-recycleerbaar afval (“klasse III”) is gratis
zolang de aanvoer minder dan 1/16 m³ per
week bedraagt.
De hoeveelheid afval die mag worden
aangevoerd naar het containerpark is beperkt
voor een aantal fracties. Wie deze beperking
overschrijdt mag tijdens het bezoek waarin de
overschrijding plaatsvindt verder lossen, mits
betaling van een vergoeding voor overmatig
aanvoeren.

De aanvoerbeperkingen en tarieven voor overmatig aanvoeren zijn als volgt per afvalfractie:
fractie

beperkt in aanvoer tot

tarief voor overmatig aanvoeren

grof vuil
papier en karton
tuinafval - meteen ter plaatse verhakselbaar
tuinafval - niet verhakselbaar (gras, dikke boomstammen,
boomwortels,…)
zuiver steenpuin zonder milieurisico
inert niet-recycleerbaar afval (“klasse III”)
PMD
schroot
bol glas
plastiek folie

2 m³ per persoon per week
2 m³ per persoon per week
2 m³ per persoon per week

25 EUR per 1 m³
3 EUR per 1 m³
10 EUR per 1 m³

1 m³ per persoon per week

20 EUR per 1m³

1 m³ per persoon per week
1 m³ per persoon per week
1 m³ per persoon per week
1 m³ per persoon per week
0,5 m³ per persoon per week
0,5 m³ per persoon per week

20 EUR per 1 m³
120 EUR per 1 m³
2 EUR per 1m³
2 EUR per 1m³
2 EUR per 1m³
5 EUR per speciale afvalzak

plastiek bloempotten en plantentrays

0,5 m³ per persoon per week

5 EUR per speciale afvalzak

isomo
hard plastiek
vlak glas
asbest
klein gevaarlijk afval (KGA)
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

0,5 m³ per persoon per week
1 m³ per persoon per maand
0,5 m³ per persoon per maand
5 m² of 100 kg per persoon per jaar
huishoudelijke hoeveelheden
huishoudelijke hoeveelheden

6,50 EUR per speciale afvalzak
15 EUR per 1 m³
35 EUR per 1 m³
220 EUR per 1 m³
--- (geen overmatige aanvoer toegelaten)
--- (geen overmatige aanvoer toegelaten)

eerstvolgende ophaling: 30/01

Selectief slopen

Inzameling grof huisvuil

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dit
is drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Het apart
inzamelen van de verschillende afvalstromen bij sloop- en verbouwingswerken zorgt
voor maximaal hergebruik / recyclage, waardoor minder afval naar de stortplaats gevoerd
moet worden.
Bij selectief slopen verwijder je eerst de
gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende
materialen. Hiervoor doe je best beroep op
professionele asbestverwijderaars. Ook de
niet-gevaarljke afvalstoffen zoals glas, hout,
kunststoffen, enz... zamel je beter afzonderlijk
in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen
ze maximaal hergebruikt en gerecycleerd
worden. Omdat deze stromen niet eerst moeten
worden gesorteerd voordat ze gerecycleerd

worden, leveren de inspanningen van het
selectief te slopen een financieel voordeel op.
Bij iedere verbouwing biedt selectief slopen
een duidelijke meerwaarde, zowel bij grotere
verbouwingswerken als bij het heraanleggen
van een oprit of terraszijn. Een container zuiver
steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken
dan een container gemengd afval en kost een
stuk minder. Wil je meer weten? Bezoek dan
www.ovam.be

Laat paarden niet in de kou staan
Wanneer de temperatuur onder het vriespunt
daalt, ontvangt het Vlaams Paardenloket
elk jaar tal van telefoontjes van bezorgde
paardenliefhebbers die zich vragen stellen bij
de omstandigheden waarin paarden, pony’s
of ezels op de weide worden gehouden. Vaak
is hun bezorgdheid ongegrond. De weide is
immers dé plaats bij uitstek waar paarden zich
“thuis” voelen. Ook in de winter verkiezen ze de
vrijheid op de weide meestal boven een stal of
schuilhok.
Ons gematigd klimaat laat toe dat paarden het
overgrote deel van het jaar buiten verblijven.

Staan ze permanent of gedurende lange perioden
buiten, dan hebben ze ook beschutting nodig.
Sinds 10.1.2013 zijn er enkele wijzigingen
van kracht aan de wet op het dierenwelzijn.
De wet voorziet thans uitdrukkelijk dat alle
paardachtigen (paarden, pony’s, ezels, …)
die buiten worden gehouden, moeten kunnen
opgestald worden of, indien dit niet het geval
is, moeten beschikken over een natuurlijke
beschutting of een schuilhok. De boetes bij
overtredingen verdubbelen en de inspecteurs
van de dienst dierenwelzijn zullen deze winter
zeker de nodige controles uitvoeren.

Opnieuw uitbreiding voor Geboortebos

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 2014 op volgende
data:
• 30/01, 27/03, 22/05, 24/07, 25/09 en 27/11
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 08.00 uur plaats het grof huisvuil tijdig buiten !!!
Hoeveel is de bijdrage in de kosten?
• het gewone tarief bedraagt 25,00 EUR tot
2 m³, 50,00 EUR tot 4 m³
• voor personen met het RVV-statuut
(Recht op een Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming) bedraagt de bijdrage
12,50 EUR tot 2 m³, 25,00 EUR tot 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
(059/80 12 03) of via e-mail.
Meer inlichtingen? Bel tussen 9 en 12 uur naar
IVOO 059/55 27 30 of mail op info@ivoo.be.

Tijdens de “Dag van de Natuur” wordt in Bredene ook jaarlijks een nieuwe fase van het
geboortebos aangeplant. De “Dag van de Natuur” wordt georganiseerd door o.a. het
provinciebestuur West-Vlaanderen, Natuurpunt, de regionale landschappen en de Gezinsbond.
In Bredene valt deze dag traditioneel samen met de aanplanting van een nieuwe fase van het
Geboortebos. Het gemeentebestuur investeert ook dit jaar in de aankoop van bomen. Dit jaar
werden er 163 bomen, evenveel als er kinderen geboren zijn in 2012. Het Geboortebos vindt
men langs de Noord-Edestraat (naast het containerpark).

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.
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