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De verbrandingsoven bij intercommunale Imog bestaat veertig jaar. In de oven
werd in die veertig jaar 2,4 miljard kilogram afval verbrand. De ‘verjaardag’
werd woensdag gevierd met een stukje taart voor alle medewerkers. Marnik
Knockaert werd in de bloemetjes gezet, omdat hij er al van bij de installatie van
de verbrandingsoven veertig jaar geleden bij is. (kvo)
Bron: Het Nieuwsblad - 5 mei 2017

Bron: Het Laatste Nieuws - 5 mei 2017

Bron: Krant van Westvlaanderen - 28 april 2017

Bron: Het Nieuwsblad - 9 mei 2017

Bron: Krant van Westvlaanderen - 5 mei 2017

Bron: Krant van Westvlaanderen - 14 april 2017

Bron: Infokrant Deerlijk - april 2017

MOBIELE CAMERA’S AANGEKONDIGD NA ONTDEKKING SLUIKSTORT

30 vuilniszakken op 300 meter
KRUISHOUTEM
In de Herlegemstraat in Kruishoutem
werd een groot sluikstort ontdekt. Over
een lengte van 250 tot 300 meter liggen
zo’n 30 volle vuilniszakken. «Sluikstorters slaan er wel vaker toe. Daarom
komen er binnenkort mobiele camera’s», waarschuwt milieuschepen
Kristof Callens (CD&V).
GAËTAN REGNIERS, THOMAS VANDEWALLE
De bewoners van de Herlegemestraat moesten even slikken
toen ze zondagmorgen de hoeveelheid afval zagen. Over de
hele lengte van de weg werden
in totaal zo’n 30 zwarte vuilniszakken achtergelaten. Daarin
zit niet enkel huishoudelijk afval, maar ook bouwmateriaal
en snoeiafval. Daarnaast werden ook verschillende tapijten,
een oud servies en zelfs een televisietoestel in de bermen gedumpt. «Doordat hier amper
woningen staan, hebben
sluikstorters vrij spel», zucht
barones van Pottelsberghe de
la Potterie die in het kasteel van
Herlegem woont. «Ik word dan
ook regelmatig geconfronteerd
met afval in de bermen. Maar
zo erg heb ik het nooit gezien.
Wie doet nu zoiets?», vraagt ze
zich af.

Parking E17
Milieuschepen Kristof Callens
(CD&V) spreekt van een
«schandalig geval van sluikstorten». Hij bevestigt dat de
Herlemgestraat al vaker kreeg
af te rekenen met sluikstorters,

maar benadrukt dat de situatie
er het voorbije jaar verbeterd
is. «Vroeger kon men van op de
vrachtwagenparking langs de

In de Herlegemstraat liggen over een strook van zo’n 300 meter 30 zakken
vol afval verspreid. Foto’s Thomas Vandewalle

Doordat hier amper
woningen staan,
hebben sluikstorters
vrij spel
BARONES VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE
E17 tot bij de weg komen en
werd er veel meer afval gedumpt.» De omwonenden kregen er toen ook regelmatig af te
rekenen met vandalisme en
mannen die in de bosjes op
zoek gingen naar vertier. De
parking werd vorig jaar echter
omheind en kreeg camerabewaking.
«Toch blijft sluikstorten er net
als op verschillende andere
plaatsen in de gemeente een
probleem. Als we geen documenten tussen het vuilnis vin-

Bron: Het Laatste Nieuws - 25 april 2017

Een tv-toestel en servies werden gedumpt.
den, is het moeilijk om de dader te achterhalen. Daarom
worden binnenkort camera’s
ingezet. Afvalintercommunale
Imog, waarbij Kruishoutem is
aangesloten, stelt vanaf juni
mobiele camera’s ter beschikking in de strijd tegen zwerfvuil. Daar zullen we zeker gebruik van maken. Zelf camera’s
aanschaffen is voor de ge-

Ook verfmateriaal ligt in de berm.

meente te duur. Een exemplaar
kost namelijk al snel 12.000
euro», stelt Callens.

GAS-boete
De camera’s worden ingezet op
plaatsen waar veel zwerfvuil
achtergelaten wordt, zoals de
omgeving van glasbollen, parkings en verlaten pleintjes.
«Precieze locaties ga ik echter

niet prijsgeven. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk
sluikstorters te betrappen.»
Wie betrapt wordt, krijgt een
GAS-boete. «Toch ligt de gemeente er in het algemeen nog
proper bij», merkt Callens nog
op. «Dat hebben we te danken
aan de vele vrijwilligers die op
regelmatige basis de straten
schoonmaken.»

  



 
In de strijd tegen
zwerfvuil komen er
in heel Vlaanderen
duizend ‘peukentegels’, een bakje in
het trottoir waarin
rokers hun sigaret
kunnen gooien. En
dat zal door de
tabaksindustrie
betaald worden.
Aan het station van
Vilvoorde zit al zo’n
tegel in de grond.
“Beter dan alle andere oplossingen die
we al probeerden”,
klinkt het.


Een asbak in de grond. Zo kun je
een ‘peukentegel’ nog het best
omschrijven. De tegel wordt ingebouwd in het trottoir op een
plaats waar rokers zich vaak ophouden. Bijvoorbeeld aan de uitgang van een station.
“Daar is altijd een probleem geweest van
zwerfvuil, vooral van
peuken die rokers achteloos wegwierpen”,
zegt Katrien Vaes
(Open VLD), schepen
van Openbaar Domein
in Vilvoorde, waar net
als in Mechelen de peukentegel al uitgeprobeerd werd.
“Maar sinds daar bij ons een tegel
ligt, hebben we daar veel minder
last van.”
Financieel is het bovendien
allesbehalve een zware investering, al moet de opvangbak van de
tegel uiteraard
geregeld worden geledigd.
“Maar alles opgeteld, zijn we

 

 
  

  

    


Bron: Het Nieuwsblad - 4 mei 2017

zeer tevreden”, zegt Vaes.
In de strijd tegen de bijna
18.000 ton zwerfafval langs onze
wegen komt de peukentegel daarom in heel Vlaanderen. Dat kwam
Vlaams minister van Leefmilieu
Joke Schauvliege
(CD&V) overeen met
de tabaksindustrie.
Die laatste zal de installatie van de in totaal duizend peukentegels in Vlaanderen
financieren. De lokale besturen beslissen
over de locaties.
De tabaksindustrie
wil op die manier haar steentje
bijdragen in de strijd tegen zwerfvuil. Het opruimen daarvan kost
de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks zo’n 60 miljoen euro. In
aantallen uitgedrukt zijn sigarettenpeuken – die pas na jaren vergaan – verantga
woordelijk voor
wo
ongeveer de helft
on
van het zwerfva
afval, zo blijkt uit
afv
onderzoek van de
on
Openbare AfvalOp
stoffenmaatsto
schappij OVAM.
sc
Pas daarna komen
Pa
plastic verpakkinpla
gen, kauwgomge
resten en lege
re
drankverpakkindr
gen. Wanneer de
ge
peukentegels ook
pe
elders in Vlaandeeld
ren hun nut hebre
ben bewezen –
be
“Ze mogen men“Z
sen er niet toe
se
aanzetten om afval
afva zomaar op de
grond te gooien” – wil minister
Schauvliege er nog veel meer laten installeren. “Bijvoorbeeld als
standaardonderdeel, wanneer er
ergens een nieuwe bushalte wordt
ingericht”, aldus de minister.

Sigaretten goed voor helft van zwerfafval

Tabaksindustrie helpt
zelf in strijd tegen
rondslingerende peuken

In de strijd tegen zwerfvuil
komen er in heel Vlaanderen duizend ‘peukentegels’, asbakjes ingebouwd
in het trottoir. De tabaksindustrie betaalt.

VAN ONZE MEDEWERKER

WERNER ROMMERS

De tabaksindustrie wil op die
manier haar steentje bijdragen
aan de strijd tegen zwerfvuil. Het
opruimen daarvan kost de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks zo’n
60 miljoen euro. In aantallen uitgedrukt zijn sigarettenpeuken
– die pas na jaren vergaan – verantwoordelijk voor ongeveer de
helft van het zwerfafval, blijkt uit
onderzoek van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
Ovam.
Pas daarna komen plasticverpakkingen, kauwgomresten en lege
drankverpakkingen.
Wanneer de peukentegels ook
elders in Vlaanderen hun nut hebben bewezen – ‘ze mogen mensen
er niet toe aanzetten om afval zomaar op de grond te gooien’ – wil
minister Schauvliege er nog veel
meer laten installeren. ‘Bijvoorbeeld als standaardonderdeel,
wanneer er ergens een nieuwe
bushalte wordt ingericht.’

‘Sinds bij ons een tegel
aan de uitgang van het
station ligt, hebben we
daar veel minder last
van zwerfvuil’

‘De peukentegels
mogen mensen er niet
toe aanzetten om afval
zomaar op de grond te
gooien’

KATRIEN VAES

Schepen van Openbaar Domein
in Vilvoorde

Bron: De Standaard - 4 mei 2017

Bron: LOKAAL - mei 2017

Eerst nut bewijzen

Een asbak in de
grond. Zo kun je een ‘peukentegel’
nog het best omschrijven. De tegel
wordt ingebouwd in het trottoir
op een plaats waar vaak rokers
staan. Bijvoorbeeld aan de uitgang van een station. ‘Daar is altijd een probleem geweest van
zwerfvuil, vooral van peuken die
rokers achteloos wegwerpen’, zegt
Katrien Vaes (Open VLD), schepen van Openbaar Domein in Vilvoorde, waar net als in Mechelen
de peukentegel al wordt getest.
‘Sinds daar bij ons een tegel ligt,
hebben we daar veel minder last
van.’
Financieel is het bovendien allesbehalve een zware investering,
al moet de opvangbak van de tegel
uiteraard geregeld worden geledigd. ‘Maar alles opgeteld, zijn we
zeer tevreden’, zegt Vaes.
In de strijd tegen de bijna
VILVOORDE I

Aan het station van Vilvoorde werd de peukentegel getest.© Dirk Vertommen

18.000 ton zwerfafval langs onze
wegen komen daarom duizend
peukentegels in Vlaanderen. Dat
kwam Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V)
overeen met de tabaksindustrie,
die de installatie zal financieren.
De lokale besturen beslissen over
de locaties.

JOKE SCHAUVLIEGE

Vlaams minister van Leefmilieu

Bron: LOKAAL - mei 2017

           
   !"#    
    





 !"# $%   ! & '((") * !"!!"+! 
"$#*!,- &%) .++/ 0'&, (# !(!$(! & &.!"
1 # "& *& &.! ,23#(* + "%!$*)!'/*#',2
 !"##$$%#"#$
#%$%$$%&'(#
%###&)##$%%
(#*###%&
##&

 
   
  
      
    


 


+$##%,%#*#
#%%-#+*%./+/
(#+0# &'#$1*
$%##2%%23#4
522346#2(&+/#%$
%%#(7 !$%
##&+

8##$%%((%#
9#!/"$%*%/&4
##%8##( !
$#%*#$###%(
#$#&+)###%%&/%(*#%%
##%$&/%##&(##%
&#%*$#%%$&+

 
)$(":4"$#; &
#
#%,#$&+##$%$#
#$$$%$(,(#$$$$##%&)%
&#$$##(%(
&+
1#$##$#$% !&+:
$*###%%##($&$%
&+

%  
!%%%((##%,$*
:(&2%##$%$
(&

Bron: De Redac e - 28 april 2017

