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RECYLAGEPARK KRUISHOUTEM WORDT HOOFDPARK FUSIEGEMEENTE

Huisvuilzakken verdwijnen in Kruisem
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De huisvuilzakken worden in de nieuwe fusiegemeente Kruisem vervangen door afvalcontainers en de ophaling zal
tweewekelijks gebeuren. Het recyclagepark
van Kruishoutem wordt
dan weer het hoofdpark.
In Zingem zal men enkel
nog terecht kunnen met
de gratis fracties en
groenafval.
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De fusie van Zingem en Kruishoutem tot
Kruisem zorgt ervoor dat ook een nieuw
afvalbeleid moet uitgewerkt worden.
Belangrijkste wijziging voor de Kruishoutemnaren is dat de huisvuilzakken
zullen verdwijnen. Afvalcontainers zullen er hun intrede maken en er zal gewerkt worden met het Diftar-systeem,
dat momenteel in Zingem al wordt toegepast. «Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Ieders afval zal worden
gewogen», legt milieuschepen Kristof
Callens (CD&V) uit. «Op basis van de aangeboden hoeveelheid ontvangen inwoners tweemaal per jaar een factuur.» De
ophaling van het huisvuil zal ook maar
tweewekelijks meer gebeuren. Nu is dat
nog elke week. «Veel mensen zijn bang
voor stank, maar dat is niet nodig. De
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Het containerpark in Kruishoutem. Foto Ronny De Coster
containers sluiten goed en houden geurtjes tegen.»

Hoofdpark
Het containerpark in Kruishoutem zal
na de fusie het hoofdpark worden, waar
men met alle soorten afval terecht kan.
«Een logische keuze. Ons containerpark
is veel groter en volledig uitgerust met
onder andere twee weegbruggen. Er
moeten dus geen extra investeringen
gebeuren», motiveert de schepen. «Op
ons containerpark is het Diftar-systeem
trouwens al enkele jaren in voege. Vroeger hoorden we bij de slechtste leerlin-

gen van de klas. Sinds de invoering van
het systeem, sorteert iedereen veel meer
zoals het hoort.» In het recylclagepark in
Zingem zal men na de fusie enkel nog terecht kunnen met de gratis fracties én
groenafval. Voor het wegen van dat
groenafval zal er een weegbrug geïnstalleerd worden. Tot slot komen er op het
openbaar domein ook extra textielcontainers en glasbollen.
Oppositiepartijen Open Vld en N-VA wilden maandagavond tijdens de gemeenteraad in Kruishoutem weten of het
nieuwe afvalbeleid duurder of goedkoper wordt voor de inwoners van zowel

Zingem als Kruishoutem. «In Zingem
kent men 30 gratis toegangsbeurten per
gezin toe tot het niet- betalende gedeelte van het gemeentelijk containerpark.
Blijft dit behouden en uitgebreid naar de
fusiegemeente», aldus Filip Geysens
(Open Vld). «En hoeveel zullen Kruishoutemnaren meer betalen voor de
huisvuilophaling.» Schepen Callens liet
weten dat de huisvuilophaling ongeveer
even duur zal blijven. «Maar de tarieven
liggen nog niet vast. Ook wat de 30 beurten betreft, is nog niets beslist. Die keuzes zullen moeten genomen worden
door het nieuwe bestuur.»

Bron: Het Laatste Nieuws - 18 april 2018

MENSEN VAN BIJ ONS

KRUISHOUTEM

Met 96 deelnemers voor jeugdstage van voetbalclub Nokere-Kruishoutem

eeghoek

een tentoonstelling met schilderwerken van Lola di Vito. De expo
is vrij te bezichtigen tot en met
dinsdag 1 mei op zaterdag, zondag en feestdagen, telkens van
14 tot 18 uur of na afspraak via
09/383.57.19. Foto MAN (MAN)

IQ XL-team wint quizavond met 25 teams in De Griffel

Tijdens de tweede week
van het Paasverlof was
er opnieuw een jeugdstage bij voetbalclub
Nokere-Kruishoutem.
Met 96 deelnemers werd
het een recordbezetting
zodat de trainers en begeleiders de handen vol
hadden om alles in goede banen te leiden. Als
apotheose kwam jeugdschrijver Marc De Bel
wat vertellen over zijn
avonturen als speler destijds bij SK Kruishoutem
en kregen allen een diploma en zakje snoep
overhandigd. Dit uit de
handen van Zulte-Waregem verdediger Timothy
Deryck, die dit met de
glimlach deed en met
wie velen op de foto gingen.
Foto André Marlier (MAN)
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Kruisem kiest voor Imog
KRUISHOUTEM/ZINGEM

Fusiegemeente Kruisem
wil vanaf 1 januari 2020 exclusief samenwerken met
de afvalintercommunale
Imog. In de toekomstige fusiegemeente zullen de recyclageparken in zowel
Kruishoutem als Zingem
blijven bestaan.
Een van de belangrijkste
vraagstukken in het fusiedossier tussen Kruishoutem en
Zingem was het verschil in afvalintercommunale. Kruishoutem werkt samen met Imog,
terwijl in Zingem IVLA actief
is. Tijdens de gemeenteraden
van april in beide gemeenten
wordt een intentieverklaring
voorgelegd waarbij het toekomstige Kruisem kiest voor het
aanbod van Imog, met instapkosten van zo'n 350.000 euro.
“Dat is de duurste optie”, legt
Kruishoutemse schepen van
Milieu Kristof Callens (CD&V)
de keuze uit waarom er niet gekozen werd voor IVLA, dat
200.000 euro aan instapkosten
vroeg. “Maar de expertise en
het feit dat IVLA niet kan voldoen aan de gevraagde extra
dienstverlening, waardoor de
gemeente de diensten zelf zou
moeten uitwerken, was doorslaggevend. De combinatie voor
een intercommunale bleek bovendien goedkoper dan een
combinatie van de twee.”
Schadeclaims van IVLA komen er volgens het bestuur

niet. “Beide recyclageparken in
de gemeenten blijven. Kruishoutem, onlangs vernieuwd,
wordt het hoofdpark met een
volledig aanbod inzake deelstromen en twee weegbruggen.
Zingem wordt een bijpark met
een volledig gratis aanbod en
beperkt betalend aanbod en een
nog te installeren weegbrug van
140.000 euro. Sowieso wordt
het principe ‘de vervuiler betaalt’ belangrijk in Kruisem.”

KRISTOF CALLENS
SCHEPEN VAN MILIEU

“Kruishoutem, onlangs
vernieuwd, wordt het
hoofdpark met twee
weegbruggen, Zingem
wordt een bijpark met
een nog te installeren
weegbrug”
De keuze voor Imog is een intentieverklaring, eentje die dus
door de volgende bestuursploeg
nog kan worden aangepast. Die
ploeg zal ook beslissen over
huisvuilbelastingen en eventuele gratis beurten op het recyclagepark zoals in Zingem het
geval is.
Als de raad van bestuur van
Imog akkoord gaat, kan het uniforme aanbod vanaf 1 januari
2020 van start gaan. (lvh)

Boterhoek wint
BuitenSPEELdagSTRAAT

Bron: Het Nieuwsblad - 18 april 2018

ZINGEM

De inwoners en kinderen
van de Boterhoek organiseren
vandaag woensdag de eerste
BuitenSPEELdagSTRAAT.
Naast traditionele buitenactiviteiten zoals touwtje springen, stoeptekenen, hinkelen,
knikkeren, rolschaatsen,
touwtrekken en steltlopen
bedachten de inwoners van

speelstraat helemaal zitten.
Zij plannen een pop-upterrasje te bouwen en een oogje
in het zeil te houden. Boterhoek won het pakket van de
BuitenSPEELdagSTRAAT:
een speelstraat, materiaal uit
de gemeentelijke uitleendienst en twee animatoren.
De andere twee straten, Beertegemstraat en Oscar De-
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HET MOBIEL CONTAINERPARK IS PRIMEUR IN ONZE PROVINCIE

Recyclagepark komt naar je toe
KORTRIJK
Kortrijk is de eerste stad
in onze provincie waar
het recyclagepark naar
de mensen zelf komt. «Er
zijn afvalsoorten die nog
te veel in de huisvuilzak
belanden, terwijl die
perfect te recycleren
zijn. We willen de mensen helpen.»
PETER LANSSENS
Veel mensen weten nog altijd niet dat je
met veel afvalsoorten gratis in een containerpark terecht kan. Zo heb je kunststofverpakkingen die niet in de blauwe
PMD-zak thuishoren zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic bakjes van
pakweg champignons en plastic blister,
vaak gebruikt om kleine producten te
verpakken. Andere voorbeelden zijn
harde plastic voorwerpen zoals huishoudgerief en emmers, plastic bloempotjes en plastic folies, cd’s en dvd’s en
kurk.
«Veel mensen vinden de weg naar het
vast recyclagepark niet. Het ligt of te ver
of ze kunnen zich niet vlot verplaatsen
omdat ze bijvoorbeeld geen wagen hebben», zegt schepen van Leefmilieu Bert
Herrewyn (sp.a). «En zo belanden die afvalsoorten nog te veel in de huisvuilzak.»

Winst in portemonnee
Om daar een mouw aan te passen, lanceren de stad en de afvalintercommunale Imog een systeem waarbij een mobiel recyclagepark zelf naar de mensen

Het mobiel containerpark was gisteren voor het eerst te gast in de Tientjeswijk in Bissegem. Foto Henk Deleu
komt, zoals gisterenavond naar de Tientjeswijk in deelgemeente Bissegem. Het
was er meteen druk.
«Door naar hier te komen, weet ik nu dat
mijn lege verpakking van wc-gel Clinair
niet in een blauwe PMD-zak mag. We
leren dus bij, het is een nuttig initiatief»,
zegt buurtbewoner Willy Debree. «We
flyeren om de mensen op de hoogte te
brengen», vervolgt schepen Herrewyn.
«En we rekenen op mond-aan-mondreclame. Het mobiel recyclagepark is ook
goed voor het klimaat omdat mensen
zich minder moeten verplaatsen en
omdat er zo minder restafval verbrand

moet worden. We zitten nu aan gemiddeld 153,7 kilogram restafval per inwoner in Kortrijk. Tegen 2022 mag dat nog
maximum 151 kilogram zijn. Het mobiel recyclagepark huren kost ons 90
euro per maand. En het levert voor de
Kortrijkzanen winst op in hun huisvuilzak en bijgevolg ook in hun portemonnee.»

Snel uitbreiden
«We willen het mobiel recyclagepark
snel uitbreiden met ook ruimte voor afvalsoorten zoals frituurolie, isomo en
kleine elektronica. Kortrijkzanen mo-

gen zelf voorstellen aanbrengen», aldus
Herrewyn. Het mobiel recyclagepark
bezoekt elke maand in een week tijd zeven locaties, in combinatie met het gratis inzamelpunt voor tuin- en snoeiafval. Dat is deze week nog vandaag op
Kooigemplaats in Kooigem en in het
Astridpark en Drie Hofsteden in Kortrijk, morgen in de Sint-Katharinastraat
in Sente, donderdag op het Olympiadeplein in Marke en vrijdag in de Nachtegaalstraat in Aalbeke en weer in het
Astridpark en in Drie Hofsteden.
Info: www.kortrijk.be/mobielrecyclagepark.

Bron: Het Laatste Nieuws - 24 april 2018

jvere (centraal) tussen enkele enthousiaste lezertjes. Foto Deleu

h geeft kinderen leuke leestips

KORTRIJK

Burger King opent deuren

Wie als eerste een Whopper wil
proeven in het eerste Zuid-WestVlaamse restaurant van de Amerikaanse fastfoodketen Burger
King, is vanaf vandaag welkom
op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping.

euro vergde. Het restaurant biedt
met 425 vierkante meter plaats
aan 148 klanten en heeft ook een
drive-in. Er werken dertig medewerkers en dertig studenten, onder leiding van Geert Hontis.

Het vroegere Quick-restaurant
werd er grondig vernieuwd, wat
een investering van 1,2 miljoen

Ook opvallend zijn het moderne
decor, de zes bestelschermen en
de ‘freestyle machines’, waarmee

KORTRIJK

Freestyle machines

ruim honderd combinaties frisdranken mogelijk zijn.
Het is de negende Burger King in
ons land, na Antwerpen (twee),
Luik (twee), Charleroi, Oudergem, Namen en Brugge. Burger
King in de Ringlaan 36 (R8) in
Kortrijk is dagelijks open van
10.30 tot 23 uur. De drive-in is op
vrijdag en zaterdag ook tot 1 uur
open. (LPS)

Wagen knalt na uitwijkmanoeuvre in gevel

Op het kruispunt van de Iepersestraat en de Brugsesteenweg in
Kortrijk is een BMW gisterenavond rond kwart over zeven tegen de gevel van schoonheidsstudio Pascale beland.
De automobilist reed op de Brug-

sesteenweg van Kortrijk richting
Kuurne. Op het kruispunt met de
Iepersestraat kwam op dat moment een andere wagen die de
weg wou dwarsen en de naderende BMW 320 niet of te laat opmerkte. De bestuurder van de
BMW probeerde een aanrijding

te vermijden en trok met een ruk
aan het stuur. Hij slaagde in zijn
opzet maar ging aan het slippen,
knalde aan de rechterkant van de
weg tegen de metalen poort en de
hoek van de gevel van de schoonheidsstudio. Op de parking kwam
het voertuig tot stilstand. De
muur liep zware barsten en
scheuren op.

Gestut

Maxy voerde onlangs al campagne voor zichzelf door met
de burgemeester op pad te
gaan tijdens een van de vele
huisbezoekrondes. Terwijl
deelde ze ook flyers uit. De
actie van Maxy schoot bij op-

Bij de oppositie vinden ze
het echter ethisch niet kunnen. “Waar stopt de job als
kabinetsmedewerker en wanneer gaat het over politiek”,
vraagt Angelique Declercq
zich af. Zij wil het punt volgende keer behandelen in geheime zitting. (djr)

afvalzak en minder afvalproductie is bovendien ook goed
voor de ecologische voetafdruk. Een kip eet makkelijk
vijftig kilogram keukenrestjes
per jaar. Het is dus de moeite
om te investeren in de diertjes. En voor de Lendeledenaar valt de aankoop heel

EVA

“Dat is mijn goed recht”

Mobiel recyclagepark moet afvalberg opmerkelijk doen verminderen

“Velen zijn verbaasd van wat er uit
de restafvalzak mag worden gelaten”
KORTRIJK

JOERIE DEWAGENAERE

Bron: Het Nieuwsblad - 25 april 2018
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Het mobiele recyclagepark werd voor het eerst gebruikt in de Tientjesstraat in Bissegem.

middag konden ze daarvoor
terecht bij medewerker JeanPierre Soete. “Er passeerden
toch al zo'n honderd personen, een onverwacht succes”,
glimlacht hij. “Ik begeleid
hen en leer hen ook wat er
BERT HERREWYN
nog uit de restafvalzak mag
SCHEPEN VAN AFVALBELEID
gelaten worden. Velen zijn
verbaasd wat dat allemaal inhoudt.”
Met het initiatief willen de
stad en Imog niet enkel een
service aanbieden, maar
vooral de restafvalberg verkleinen. Gemiddeld maakt de
Kortrijkzaan 153,7 kilogram
restafval aan. 2,3 kilogram
Informatie geven
onder het algemene gemidEr is daarnaast ook de infor- delde binnen de zone van
Dat zijn verschillende zaken matieve factor. Weinig inwo- Imog, maar nog altijd 2,7 kizoals kunststofverpakkingen ners weten ook gewoon niet logram boven het streefdoel
die niet bij het pmd mogen, wat er gerecycleerd kan wor- voor 2022.
cd's, dvd's en kurk. “Mensen den en wat niet. Maandagna- Ook voor de CO2-uitstoot

“Het is de bedoeling
om ook het aanbod
uit te breiden met
bijvoorbeeld
frituurolie en isomo”

WAREGEM
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Elke Kortrijkzaan is jaarlijks goed voor 153,7 kilogram restafval. Dat cijfer
moet zeker nog 2,7 kilogram naar beneden. Een
van de middelen die de
stad daarvoor inzet, is het
mobiel recyclagepark.

Een botervlootje, de plastic
rond je limonadeflessen of
bloempotten. Heel wat Kortrijkzanen deponeren dit nog
altijd bij het restafval. Nochtans kan dat alles gerecycleerd worden. Maar velen
weten dat niet of ze vinden de
weg niet naar het containerpark. De oplossing? Met de
afvalcontainer naar de inwoners toe trekken.
Daarom riepen de stad Kortrijk en afvalintercommunale
Imog het mobiele recyclagepark in het leven. Dinsdagnamiddag streek de container
neer in de Tientjesstraat in
Bissegem. “Een week per
maand willen we op zeven locaties afval ophalen”, legt
schepen van Afvalbeleid Bert
Herrewyn (SP.A) uit. “Het
gaat daarbij vooral om afval
dat niet in de restafvalzak
hoeft.”

W De kippe
jarenlang e

vinden het niet de moeite om
met de kleine hoeveelheid
van dat soort afval naar het
containerpark
te
gaan.
Meestal trekken ze er pas
naartoe als ze een auto vol
hebben. Nu kunnen ze hier
met kleine aantallen terecht.
Het is een handige service die
ons bovendien amper negentig euro per maand kost voor
de huur van de container”,
weet Herrewyn. “Het is de
bedoeling om het aanbod nog
uit te breiden met bijvoorbeeld frituurolie en isomo.”

kan het initiatief positieve
gevolgen hebben. “Er moet
minder afval verbrand worden. Daarnaast moeten er
minder kilometers afgelegd
worden, omdat de inwoners
niet richting het recyclagepark moeten rijden.”
De komst van het mobiele
recyclagepark hangt samen
met de komst van de groenkar. Het park stopt in de
Tientjesstraat in Bissegem,
op Kooigemplaats, in de SintKatharinastraat in Heule, op
het Olympiadeplein in Marke
en in de Nachtegaalstraat in
Aalbeke. Daarnaast staat de
container ook aan de compostpaviljoenen in het Astridpark en Drie Hofsteden.
INFO
www.kortrijk.be/mobielrecyclagepark
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zat: 8u30-12u30 & 13u30-18u

KORTRIJK ONDERNEMEN

www.dekleinebassin.be

(KO10/7)
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Staat uw
Stad Kortrijk pakt uit met
rondreizend containerpark
KORTRIJK De inwoners van Kortrijk kunnen al hun plastic afval
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40 HAPJES !!!

Kortrijk Motors opent tijdens het weekend van 20

€50
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Op 1 mei vindt in het Begijnhofpark opnieuw ‘Mayday Mayday’
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kritische teksten, doorspekt met
SP.A-kopstuk Philippe De Coene,
een grote dosis herkenbare hu-
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rockgroep. Nadien staat de Britse
H
legendarische band The Godfathers op het podium (17.30 uur),
gevolgd door soul- en funkband
Delv!s15 (19.15 uur) en Stikstof,
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Plantastic Urban Plant Shop
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€

voor Fiat-bedrijfswagens kan u terecht in het ruime en
moderne gebouw.

Kortrijk Moto
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de zaakvoerders van de nieuwe plantenwinkel ‘Plantastic Urban Plant
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Shop’ op het vernieuwd Overbekeplein 12. Op de eerste verdieping
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Bissegem bleek dat iedereen superenthousiast is. “Maandag in de
Tientjesstraat mochten we liefst
200 Bissegemnaren ontvangen”,
vertelt schepen Bert Herrewyn,
bevoegd voor afvalbeleid.
“Veel mensen vinden de weg niet
naar het containerpark. Anderen
weten dan weer niet wat je allemaal kan recycleren. Daarom

dat ik veel meer kan recycleren”,
vertelt buurtbewoonster Magda.
“Ik ga snel naar huis om nog enkele zaken te halen.”
De schepen is alvast tevreden over
de respons. “Tegen 2022 mag de
Kortrijkzaan nog 151 kilogram
restafval per jaar produceren. Momenteel zitten we daar 2,7 kilogram boven. Met dit initiatief wil-

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 27 april 2018

€5,98/kg
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favoriet is het bruine Monachus
XII van brouwerij De Vier Monniken, dat een gouden medaille won
op de Barcelona Beer Challenge.
Op het menu staan enkele lokale
producten uit Avelgem. “Onze
huiswijnen en -aperitief, Lokales,
zijn praktisch van naast de deur.
Ik vind het heel belangrijk dat
handelaars elkaar steunen”, toont
Inge. Ze heeft gezonde zenuwen.
“Mijn dochter is het gewoon om
in de zaal te staan en Dirk is praktisch geboren in de keuken. Alleen ik ben mijn hele carrière
kleuterleidster geweest en heb
niet veel ervaring.”
Bo is het niet met haar mama
eens: “We hebben allemaal onze
specialiteit. Mama heeft het interieur verzorgd, tot in de kleinste
details.” En het interieur, daar
mag wat over gezegd worden:
scandinavisch strak, netjes en modern. Wie O’né bezoekt wordt ongetwijfeld aangestoken met de joie
de vivre die de dames uitstralen.
O’né is een ongezien foodconcept, een eethuis gevuld met nieuwigheden en een straf team, exact
wat Avelgem kan gebruiken. (OV)

(WA50/1)

“Bodembedekker moet
terug naar afzender!”
FREDERIK CARDON WAARSCHUWT VOOR
PLASTIC TUSSEN COMPOSTSNIPPERS
VICHTE Toen Frederik Cardon onlangs met zijn gezin een zondagswandeling op het pad langs de Kasselrijbeek maakte, merkte hij na amper enkele meters
al plasticafval op. Het pad werd ruim een jaar geleden geopend voor het publiek, maar overal bevinden
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recyclage verkregen bedekker verDaarom vraagt Frederik Cardon
koopt. Misschien moet de ge(N-VA) dat het gemeentebestuur
meente dan duurder materiaal
dringend werk maakt van het veraankopen want ik ga ervan uit dat
wijderen van het plastiekafval. OfFrederik op het pad langs de Kasde uitgestrooide snippers goedwel moet er nieuw, kwalitatief be28
selrijbeek met restanten van plaskoop waren.”
tere bodembedekking komen van
be gebotiek materialen die tussen de comafvalintercommunale Imog, de len Kortpostsnippers staken. (Foto DJW)
atverancier van de snippers. FredeKWALITEITSCONTROLE
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rik Cardon: “Elke meter dat je ver“Enfin, dat wil nog niet zeggen
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der gaat op dat pad kun je zulke
alle opzichten altijd nodig bij gedat het zo moet verlopen. En ook:
k het
restanten van tussen de snippers
recycleerde materialen. Het is nog
indien de gemeentelijke dienst
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rapen. Die zijn duidelijk mee vermaar enkele weken geleden dat de
zulk materiaal krijgt aangeleverd,
n Thien
snipperd door Imog en er nadien
gemeente hier opnieuw snippers
dan is het eerste wat je doet conkleine
blijkbaar allemaal doorgeglipt.
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troleren of het wel allemaal ok is?
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Maar toch: het kan niet dat de
Koen Delie van Imog wijst erop
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dat compostsnippers geen boomafzender. Kwaliteitscontrole is in
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schors zijn, maar een recyclageproduct van groenafvalcompostering: de zeef-overloop meet tussen de 15 en 40 mm. “Dit product
is Ovam-berekend en bestaat al
vele jaren. Er zijn blijvende aandachtspunten om de kwaliteit
hoog te houden: van bij de aanvoer is er controle op het groenafval op de recyclageparken en tuinafvalbakken om na te gaan dat er
bijvoorbeeld geen plastic zakken
in zitten.”

RESTANTJES
“Tijdens het composteringsproces
nemen wij die er maximaal uit.
Toch is het eigen aan dit recyclageproduct dat er nog altijd restantjes mogelijk blijven zitten in
het versnipperd resultaat. Wij
communiceren dan ook aan de
gebruikers dat er bij het uitstrooien van de snippers ook nog eens
mogelijk moet geraapt worden.
Misschien zijn deze laatste specifieke gebruikseigenschappen nog
te weinig gekend. Niettemin: als
we willen blijven inzetten op het
sluiten van kringlopen, moeten
we de kwaliteit van de eindproducten hoog houden.”(DJW)

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 20 april 2018

Onder meer in de Ganzenhofstraat zijn er werken aan de gang. (Foto GBA)

Avelgem sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Schepen Lieve Kindts (CD&V)
rugge
wist dat plastic flesjes en blikjes
gd dat
verantwoordelijk zijn voor zo’n
praak
40 procent van het zwerfafval.
LieveDe alliantie roept op om statiet met
geld op alle petflessen en blikjes
eg de
door te voeren. Ook Avelgem
nvang
sluit zich aan bij de Statiegeldalenhofliantie. De consument zou boertrand
en Godelieve
s een
venop
de prijs van een blikje
ngsgeook statiegeld bijbetalen. Bij inchten
Hombeck
Godelieve
Vanugge-Bertrand
levering
bij en
een
automaat
of
welijk
Familie, vrienden
eendat
delend
be- vieren.winkelbalie
krijg jeen
dan
stawaren
afgezakt
naar de feestzaal
age indaarvoor
tiegeld
terug.
k. GodelieveMarino
en Bertrand
leerden
elkaar kenPattyn
(Gemeentebelan-

gen) vroeg zich af of de winkeliers dan opgezadeld worden
met de bijkomende kosten.
Schepen Koen Van Steenbrugge
(CD&V): “Normaal komt de verpakkingsindustrie tussen voor
de bijkomende kosten.” Magda
Vercaemst (Onafhankelijken)
merkte op dat dit een inspanning zal eisen bij de consument
en dat het hele proces nog veel
denkwerk zal vragen.
Volgens burgemeester Lieven
Vantieghem (CD&V) zal het een
grote verandering zijn: “Het is

een toekomstproject dat stap
voor stap moet gebeuren. Wij
willen ons zeker al symbolisch
aansluiten bij de alliantie”. Ook
Sandra Platteau (SPA) en haar
partij Tandem waren tevreden:
“Het was duidelijk bij onze
zwerfvuilactie dat er dringend
iets moet aan gedaan worden”.
Frank Supply (CD&V) maakte
wel de opmerking dat men in de
toekomst er zal moeten aan
denken om meer en meer bioafbreekbare plastic te gebruiken.

de Knokstraat in Vichte. Vier jaar lang hebndelijk in 1958 in het huwelijksbootje te stapevond zich in de Klijtstraat in Ingooigem, naast
nden ze hunBron:
definitieve
in de Alfred- 27 april 2018
Krant vanstek
West-Vlaanderen
Anna Coorevits werd in rusthuis Ter Berk in de bloemetjes gezet
altijd wonen. Beiden werkten in de textielvoor haar 100ste verjaardag
ever en werkte bij Van Brakel in Vichte, Goin Vichte. In 1961 kwam er uitbreiding in het
rte van hun oudste zoon Francky. In 1965
ANZEGEM Een eeuw geleden werd Anna Coorevits geboren in Moen. Haar 100ste verjaardag werd uitbun-

Zorgenkinderen
in de blauwe zak

Bron: De Standaard - 25 april 2018

De negen sorteercentra
voor pmdafval zitten met
de handen in het haar,
door het ‘onmogelijke’
plastic, blijkt uit een stu
die van Go4Circle, in op
dracht van de federale
overheidsdienst Leef
milieu.
● Zo krijgen ze te maken
met plastic verpakkin
gen die samengesteld
zijn uit verschillende be
standdelen. Die zijn te
complex om te verwerken.
Voorbeelden: blikjes met
een PETlaag of chipszak
ken. Goed voor 10.000
ton.
● Even problematisch zijn
flessen en flacons die uit
vele lagen opgebouwd zijn
of coatings of additieven
bevatten.
● Petflessen die ondoor
zichtig of gekleurd zijn
(3.000 ton), bezoedelen
het ongekleurde PET.
● Nog zo’n hoofdbreker
zijn ‘sleeves’, jasjes in fel
le kleuren (5.000 ton), die
beletten dat het onderlig
gende plastic herkend
wordt.
● Zwarte flessen en jer
rycans (5.000 ton), zijn
moeilijk herkenbaar in de
installaties en vertroebe
len het resultaat.
● Ronde flesjes of exem
plaren met een hoge
dichtheid (3.000 ton) zijn
moeilijk samendrukbaar,
een voorwaarde voor ver
werking.
Niet al deze obstakels zijn
technologisch op te los
sen. De sector beveelt aan
om enkelvoudig materiaal
te gebruiken en pleit voor
meer regelgeving en pro
ductnormen. (ty)

Bron: De Standaard - 5 mei 2018

note Laura Soetens,
gnacht machteloos
l van hun Bistro Bide noot om te kraken,
jk te heropenen.»

KE EN ALEXANDER HAEZEBROUCK

chterkant van het pand.

proberen eerst om
ereen op te bellen die
ons gereserveerd heeft
r de komende maanden
STIJN DELEERSNYDER

r is gebeurd. «Het is dankzij onze
minstallatie en Niek dat we nog lebeseft Stijn. «De dikke rook zou
llicht fataal zijn geworden, als we
ewekt waren.»

ect

Laura Soetens (rechts, zittend op de trap) is erg onder de indruk. Haar zus
Sarah (gehurkt) bladert in het reservatieboek, dat door de brandweer
kon worden gered. Rechtstaand: overbuur Niek Avet. Foto’s Hans Verbeke
keuken is vernield, in het restaurant is
er rook- en roetschade», zegt woordvoerder Ronny Damman. «De naastliggende woningen hebben we kunnen
vrijwaren.»

h Soetens, de zus van Laura, kwam
haar man langs om de bistro-uits te ondersteunen bij de tegenslag.
dweerlui van verscheidene posten Andere woonst
omgeving werkten zich uit de Voor Stijn en Laura, die acht jaar lang in
om de vlammen onder controle te Kortrijk een horecazaak hadden en neen. Na zowat anderhalf uur lukte gen jaar geleden Bistro Biboo openden
ok. Vuur tussen het vals plafond in het pand waar destijds Het Wemelde de blussers parten. De brand hout was gevestigd, ziet de wereld er
uit in de keuken, als gevolg van een plots anders uit. «We waren drie maanBron: Het Nieuwsblad
mei
2018
t aan een elektriciteitskast.
«De -11
den
volgeboekt
tijdens de weekends»,

van
olyn

e sla. «Het
menonen,
uwde
luchor een
jarige
ar we
an de
as een
amen
dweer
et kar binmoest
ngen.
«Er is
s huis.
mster-

)

zucht Stijn Deleersnyder. «Bistro Biboo
is ons levenswerk. Dat krijgt nu een flinke knauw. Maar we zijn geen opgevers.
We hopen zo snel mogelijk weer klanten te mogen ontvangen en proberen
nu in eerste instantie om iedereen op te
bellen die bij ons gereserveerd heeft
voor de komende maanden. Ons reservatieboek heeft de brandweer kunnen
redden.» Het koppel moet ook op zoek
naar een andere woonst. «Het zou goed
zijn als we ergens in de regio een appartement of zo zouden kunnen huren
voor een kortere periode», zegt Stijn.

KORTRIJK Imog belt baasje als vermist huisdier overleden is
Intercommunale Imog, waar
overleden honden en katten
worden binnengebracht, zal
voortaan de baasjes op de hoogte
brengen die nog niet weten wat
met hun vermiste huisdier is gebeurd.

Imog heeft een toestel aangekocht om de chips van deze dieren te kunnen lezen. Het idee
komt van veeartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutre uit Kortrijk.
«Honden moeten al enkele jaren
verplicht gechipt worden en

sinds een aantal maanden is dat
ook noodzakelijk bij katten. Voor
een organisatie als Imog is het,
met behulp van een chiplezer die
amper 100 euro kost, dus een
kleine inspanning om te achterhalen van wie een overleden
hond of kat is als die wordt binnengebracht. De onzekerheid bij
baasjes, wanneer hun huisdier
spoorloos is, weegt heel zwaar.
Weten dat je hond of kat overreden is, is uiteraard slecht nieuws,
maar het is nog altijd beter dan
niet weten wat je dier is overkomen.»

Opleiding

Dierenartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutré (met zijn kat Woef),
schepen Bert Herrewyn en Imog-voorzitter Rik Soens. Henk Deleu
LS

Bron: Het Laatste Nieuws -11 mei 2018

De dierenartsen stapten met hun
idee naar Kortrijks schepen Bert
Herrewyn, die op zijn beurt Imog
contacteerde. «Op die manier
kunnen we meteen de ruime regio coveren.» De initiatiefnemers
hopen dat het project ook uitgebreid wordt naar de rest van
Vlaanderen. Het personeel van
Imog dat de telefoontjes moet
doen naar de baasjes, zal daar een
opleiding voor krijgen. (JME)

Bron: D Magazine (Deltagroep) - mei 2018

