MILIEUKRANT
Voorwoord
Bredene heeft zich geëngageerd om
mee te werken aan een beter lokaal
klimaatbeleid. Hiervoor werden de
voorbije jaren al heel wat initiatieven
genomen: composteren promoten,
aanbieden van compostvaten tegen
een voordelig tarief, subsidies op
regentonnen, optimaliseren en installeren van energiezuinige stookketels
in onze openbare gebouwen én het
organiseren van workshops rond
duurzaam bouwen en renoveren. We
voorzien ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen in onze gemeente
en promoten groepsaankopen voor
groene stroom. De openbare verlichting in nieuwe verkavelingen wordt
automatisch gedimd in het kader van
energiezuinig verlichten.
Er is dus heel veel mogelijk op het lokale vlak inzake klimaatbeleid. Met
het onderschrijven van deze engagementsverklaring
tonen we aan dat
ons bestuur, waar
mogelijk, aandacht
zal blijven schenken
aan het klimaat.
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Opgelet: dit is de laatste afvalkalender!
De gemeentelijke afvalkalender valt deze maand voor het laatst in de bus. De driemaandelijkse kalender wordt vervangen door een jaarkalender die samen met de intercommunale voor afvalverwerking IVOO werd opgesteld. De jaarkalender wordt
binnen enkele dagen bedeeld.
Om alle ophalingen (huisvuil, papier/
karton, tuinafval, grof huisvuil) aan te
kondigen bij de inwoners gebruikt het
gemeentebestuur reeds jaren de afvalkalender. Deze kalender valt trimestrieel in de bus. Sedert vorig jaar krijgt
het gemeentebestuur echter van de
intercommunale voor afvalverwerking
IVOO een jaarkalender waarop alle
ophalingen voor 2015 werden gebundeld. Het is niet alleen nutteloos en
budgettair onverantwoord, ook vanuit
ecologisch standpunt is het te verantwoorden om niet langer 2 kalenders
met dezelfde inhoud te verspreiden. De algemene informatie uit de
milieukrant zal voortaan deel uitmaken van de andere berichten in
‘Bredene Magazine’.
De jaarafvalkalender wordt vanaf
nu jaarlijks bedeeld bij alle Bredenaars. Hou ze goed bij! Een exemplaar is ook te verkrijgen in het
containerpark en de gemeentelijke
gebouwen.

62 West-Vlaamse gemeenten voor een beter lokaal klimaatbeleid
Samen met de Provincie West-Vlaanderen en WVI heeft Bredene heeft een
engagementsverklaring Lokaal Klimaatbeleid goedgekeurd.
Hiermee onderschrijft het gemeentebestuur een aantal duurzaamheidsprincipes:
• Lokale overheden kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de klimaatverandering en
kunnen inspelen op de reeds optredende veranderingen.
• Er wordt erkend dat klimaat een
thema is waar verschillende beleidsdomeinen bij betrokken moeten worden: ruimtelijke planning, energie,
water, milieu, mobiliteit, economie,..
• Het gemeentebestuur engageert zich
om zowel in haar eigen werking als
naar de verschillende doelgroepen
(burgers, bedrijven, verenigingen,…)
acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen

ervan te milderen zoals het verlagen
van het energieverbruik, het verlagen
van de CO2 uitstoot, het verhogen
van het aandeel hernieuwbare energie en ruimte bieden aan water.

De engagementsverklaring is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen
en WVI. Begin december werd er een
gezamenlijke ondertekening door de
West-Vlaamse gemeenten en steden georganiseerd te Oostende.

eerstvolgende ophaling: 29/01

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.

14de fase geboortebos
Op 15 november werd tijdens de “Dag
van de Natuur” de 14de fase van het
geboortebos aangeplant. Er wordt
steeds gekozen uit een assortiment
van inheemse bomen zoals populier,
es, els, berk, ... Dit jaar werden 147

Welk afval?
Beschadigd en niet herbruikbaar materiaal
Dezelfde fracties die kunnen afgeleverd worden op het containerpark, zoals :
· metalen voorwerpen: badkuip, omheining, …
· AEEA: TV, koelkast, wasmachine, …
· hout: deur, raam (zonder glas), kast, stoel, …
· oud speelgoed, dat niet in de restafvalzak
nieuwe boompjes aangeplant, een- kan, ….
tje voor elk kind die de gemeente in · groot restafval: matras, zetel, rol tapijt, plastic
2013 mocht verwelkomen. Elke boom planchetten, plastic tuinmeubilair.

wordt voorzien van een naamkaartje Welk afval niet?
· Niet recycleerbaar afval dat in een restafvalvan de pasgeborene.

Opgeruimd staat netjes !

zak kan (via de huis-aan-huisophaling)
· 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: lavabo’s, stenen, golfplaten, … :
afgeven op het containerpark
· KGA, dat om praktische redenen enkel op het
containerpark terecht kan, vb. KGA: TL-lamp
· 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
Op zaterdag 22 november werd door de gemeentelijke milieu- en adviesraad (MINA) een hoeveelheden moet een privé-ophaler gezwerfvuilopruimactie in het kader van de campagne “indevuilbak.be” georganiseerd.
contacteerd worden

Met deze actie wil de MINA-raad niet
alleen de gemeente proper maken,
maar de inwoners ook sensibiliseren
om zorg te dragen voor het milieu. Tijdens de actie werd over een afstand
van 1 km berm maar liefst 150 kg

Vanaf woensdag 7 januari

Ophaling van kerstbomen
Het einde van de kerstperiode maakt
ook de kerstboom overbodig. Wie
een echte kerstboom in huis nam, kan
deze vanaf woensdag 7 januari op de
stoep leggen.
Op die dag wordt uw kerstboom door
de gemeentelijke diensten opgehaald.
Wie zijn kerstboom in vlammen wil
zien opgaan kan op zaterdag 10
januari op de traditionele kerstboomverbranding terecht. Ook dit jaar valt
er om en rond het marktplein van alles te beleven.
Meer informatie over de kerstboomverbranding vindt u op pagina 10 van
‘Bredene Magazine’

zwerfvuil ingezameld! Wenst u zich
in te schrijven als vrijwillig medewerker voor activiteiten van de MINAraad ? Stuur dan een mailtje naar de
milieuambtenaar (philippe.peeters@
bredene.be)

Slimmer dan de vos
Vossen zijn helemaal terug van weggeweest en laten zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens. Pluimvee
met afgebeten kop is in de meeste gevallen een aanwijzing op vossenschade. Het is dus best om de hokken van
kippen en konijnen af te schermen.
Dit kan je doen door :
• een degelijke omheining te plaatsen
van ongeveer 2 meter hoog en 50
cm diep ingegraven met stevig gaas,
minimum 1,5 mm dik (maasgrootte
max. 3x3cm)
• rondom de ren een rij tegels van 40
cm breed te leggen
• een afsluitbaar nachthok te voorzien
Schade door vossen kan steeds worden doorgegeven aan de milieudienst
of via de applicatie op www.hvv.be

Vaste ophaaldata 2014
29/01, 26/03
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 (www.
ivoo.be>grof vuil) 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 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.

