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Ook de kinderen uit de buurt protesteren mee. Foto Maxime Petit

tebestuur al een stedenbouwkundige vergunning had toegekend. «Met 47 zijn we, de
buurtbewoners die een formulier hebben

ning Jeremie Vaneeckhout (Groen). Bij Galico
houden ze vol dat de procedure correct is verlopen. (JME)

JONGEREN BEZORGEN MENSEN MET BEPERKING ONVERGETELIJKE WEEK

«Als JOKA komt, is het feest»

Na de pictogrammenbingo was het tijd
voor de karaokenamiddag.

HEULE/DEERLIJK/MOEN
Voor de zevende zomer op rij bezorgen
enthousiaste jongeren via de organisatie
JOKA de bewoners van de Branding in
Heule, een voorziening voor mensen met
een verstandelijke beperking, een onvergetelijke week vol activiteiten. «Van
zodra het kamp voorbij is, vragen de bewoners - een jaar lang dus - wanneer
JOKA nog eens langskomt», zegt Griet
Theetaert, die in de Branding werkt.
JOYCE MESDAG
De agenda van de bewoners meer mogelijk.»
van de Branding in Heule zat
propvol deze week. Ze gingen Vrijwilligers
al op uitstap naar de Brielmeer- Met 7 zijn ze dit jaar, de jongesen, deden een fotoshoot en ren die deze week niét op chibeleefden een filmnamiddag. rokamp gaan, en ook geen vaGisteren was er de pictogram- kantiejob doen waar ze geld
menbingo én een karaokena- mee verdienen, maar die ermiddag. «Niet dat wij anders voor kiezen om zich een hele
geen leuke dingen doen met de week vrijwillig in te zetten voor
bewoners», zegt Griet Thee- mensen met een beperking.
taert, die in de Branding werkt. «Het is de derde keer dat ik dit
«Maar als je zo’n bende en- doe», zegt Yentl Desplenter uit
thousiaste jongeren over de Deerlijk. «Ik heb er dit jaar mijn
vloerGouden
hebt, die
zich
voor
de vol-2017vakantieplannen voor aangeBron:
Blad
- 30
augustus
le 100 procent kunnen inzetten past, om er weer bij te kunnen
voor de animatie van onze be- zijn. Niet alleen de bewoners
woners, dan is er uiteraard wat maken plezier deze week, ik

Gisteren was er in de Branding een karaokenamiddag. De bewoners amuseerden zich rot, en
zij niet alleen. Ook de jongeren vinden het top. «Ik heb er dit jaar mijn vakantieplannen
voor aangepast», vertelt Yentl Desplenter. Foto’s Henk Deleu
amuseer me ook rot, hoor. Dat
we deze mensen even al hun
zorgen kunnen laten vergeten,
en een hele week lang een
glimlach op hun gezicht kunnen toveren, er is niets toffer
dan dat.»

Meer voldoening
Eline Eggermont uit Moen, die
er deze zomer voor de tweede
keer bij is, treedt Yentl bij. «Ik
zou inderdaad deze week ook
een job kunnen doen waar ik
geld mee verdien, klopt. Maar
de sfeer hier is zó goed, en het
doet echt deugd om die mensen hier gelukkig te zien. Hier
haal ik méér voldoening uit
dan uit een vakantiejob waar ik
voor betaald word.» En die liefde is wederzijds. De bewoners
van de Branding kijken letterlijk een jaar uit naar de komst
van de JOKA-jongeren. «Eigenlijk vragen ze van zodra het
kamp voorbij is, wanneer het
volgende JOKA-kamp is», zegt
Griet. Tijdens de karaokenamiddag gaven de bewoners alvast het beste van zichzelf op
‘Ik spring uit een vliegmachine’, en ‘Laat de zon in je hart’,
en in het bingospel leek hun leven er soms vanaf te hangen.

Eugène Derycke trok JOKA-ster Anke Spitaels
met veel plezier tegen zich aan.
Eugène Derycke trok JOKA-ster
Anke Spitaels met veel plezier
tegen zich aan. «Ik heb een superleuke week gehad. Wat ik
het leukste vond? Alles!»
«De bewoners hebben elke
keer onze JOKA-jongeren
langskomen een superleuke
week», zegt Joke Waelkens die
meter is van dit JOKA-kamp.
«De sfeer is echt top. Als JOKA
komt, dan is het feest!»

Ik heb een superleuke
week gehad. Wat ik
het leukste vond?
Alles!
EUGÈNE DERYCKE
BEWONER

-

KUURNE

Tweede fase in aanleg warmtenet gestart

De tweede fase in de aanleg van het warmtenet in
Kuurne is gestart. Dat warmtenet is een netwerk van
leidingen dat de restwarmte van verbrandingsoven
Imog in Harelbeke als alternatieve energiebron tot bij
700 nieuwbouwwoningen in Kuurne en Harelbeke,

aan de overkant van de Leie, moet brengen. Vorige
maand werd de eerste woning aangesloten op het
warmtenet. Het warmtenet zelf, dat nu nog verbonden is met een tijdelijke gaskachel, moet echter nog
verbonden worden met de verbrandingsoven. «Op dit
LS

Bron: Het Laatste Nieuws - 5 augustus 2017

moment zijn er werken bezig om de verbinding aan
te leggen, langs de Mierendreef tot aan de Harelbeeksestraat», zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). Eind
dit jaar of begin volgend jaar volgen de boringen onder
de Leie. (JME)
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op vraag van Mario Verhellen (SP.A) dat voor
de Molenstraat een grondige rioolinspectie is
besteld in functie van de heraanleg van de
kasseiweg. Burgemeester Kurt Vanryckeghem
(CD&V) zei dat het wel wachten is op de bouw
van serviceflats om te starten. (TVW)

Camera’s moeten vuilnis
aan glasbollen tegengaan
VOORAL OP WIJK HOGE KAVE IS SLUIKSTORTEN EEN WARE PEST

WAREGEM Binnenkort
komen er aan diverse
glasbollen in de stad mobiele camera’s die sluikstorten moeten afraden.
Want in bepaalde wijken,
zoals Hoge Kave, loopt
die slechte gewoonte de
spuigaten uit.

dweilen met de kraan open.”
“Ter info, Mario: een vrouw
kwam deze namiddag nog haar
beklag doen over het feit dat ze
een GAS-boete van 350 euro had
opgelopen omdat ze een volledig
salon aan een glasbol had geplaatst”, toonde burgemeester
Kurt Vanryckeghem (CD&V) dat
de stad met de problematiek begaan is.

HULP VAN IMOG
In de Hoge Kave, een zijweg en
binnenplein van de Olmstraat,
werden er in 2002 drie afvalstortcontainers geïnstalleerd met daarnaast een glasbol. Al maandenlang zijn er sluikstorters van elders in de stad die hun afval ernaast en ervoor komen storten.
En daarover zijn de bewoners niet
te spreken. Zij kregen in de raad
van dinsdagavond volmondig de
steun van Mario Verhellen (SP.A).
“Onlangs hebben wij er een grote
kast aangetroffen”, zeggen Luc
Bohez, Christiaan Verhellen en
andere bewoners. “De politie
kwam de nodige vaststellingen
doen, maar het houdt niet op. Elke week zijn er onverlaten die al

Annie Hendrickx, Noëlla Beirlaen, André Vanhoutte, Luc Bohez, Christaan
Verhellen en gemeenteraadslid Mario Verhellen bij de glasbollen die
geregeld onderhevig zijn aan sluikstorten. (Foto DJW)

direct na het legen van de containers op woensdagmorgen de bakken komen volgooien met hun afval. Ofwel deponeren zij het hele
zootje ernaast. Gevolg: een smerige boel die voor de omgeving gewoonweg een pest is.”
“Ook elders in de stad ergeren ge-

bruikers die de glasbollen correct
hanteren zich mateloos aan dit
soort feiten”, stelde Mario. “Dankzij de wekelijkse opruimronde
van het stadspersoneel blijft alles
nog enigszins binnen de perken,
maar zolang het stadsbestuur niet
krachtdadig optreedt, blijft het
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paardenstoet eerlijk gezegd een vluggertje zonder hoogtepunt”,
vond Mario Verhellen (SP.A). Voorts uitte het oppositielid bedenkingen bij de kakofonie van de vele dj's achter de kerk en
het feit dat er volgens hem nog te vaak wordt foutgeparkeerd
tijdens de feesten. De burgemeester neemt de opmerkingen
van Verhellen mee naar de evaluatie van de feesten. (TVW)

Opvallend: hele wijken
liggen in jachtgebied

Mario Verhellen (SP.A) hield zich
de voorbije vakantie nuttig bezig
door op Geopunt Vlaanderen de
recent gepubliceerde kaart met
jachtgebieden te bestuderen en
leerde daaruit tot zijn stijgende
verbazing dat grote delen van de
stad daar deel van uitmaken.
“Het gaat niet alleen om landbouw- en bosgebied, maar ook
om de Amerikaanse begraafplaats en wijken als Nieuwenhove en... ‘t Jagerke”, aldus Verhellen, die met dat laatste voorbeeld
op de lachspieren werkte. “Het
lijkt me niet aangewezen om op
deze locaties ook maar iemand
Bron: Het Laatste Nieuws - 29 augustus 2017 te laten jagen op wild.” Verhellen
stuurde aan op de aanpassing
DB414550H7
van de bewuste kaart en vroeg
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Schepen van Milieu Peter Desmet
(CD&V): “Als je te vaak opruimt,
geef je de indruk van: doe maar.
We moeten de pakkans proberen
te verhogen en Imog zal ons daarbij helpen. De afvalintercommunale neemt initiatief om in verscheidene gemeenten mobiele camerabewaking aan de glasbollen
te plaatsen. In dat kader zullen
ook wij allicht in de volgende gemeenteraad het politiereglement
aanpassen.”
Jan Balduck (N-VA) stelde voor
om de mensen ten minste één
keer per jaar “een aanzienlijke lading afval gratis te laten lossen op
het containerpark.”
(TVW/DJW)

College huurt
van academie

Voor dit schooljaar huurt het
Heilig Hartcollege opnieuw de
of het stadsbestuur initiatief zou
speelplaats van de Stedelijke
nemen.
Kunstacademie alsook drie klassen. Dat is een leslokaal meer
Schepen van Milieu Peter Dedan vorig jaar. Dat betekent ook
smet (CD&V) weet dat er een
dat de huurprijs wordt opgetrokanomalie in de regelgeving
ken naar 5.750 euro. De raad
schuilt. “De jachtplannen waarvan
verklaarde zich akkoord met de
sprake zijn al jaren in gebruik,
aanpassing van de huurovereenmaar nu ze voor iedereen gekomst.
makkelijk consulteerbaar zijn kan
Op de parking van de academie
ik me inbeelden dat sommige
krijgt de zone die voorbehouden
mensen schrikken als ze zien dat
is voor hulpdiensten, en vroeger
hun eigendom pal in jachtgebied
afgesloten werd door hydrauliligt. Jagers horen toestemming te
sche paaltjes, een automatische
vragen om privégrond te betreslagboom. Daarnaast komt er
den, maar in de praktijk gebeurt
een slagboom aan het Oblatedat te weinig. Toch heb ik geen
nauditorium om een zone voor
weet van incidenten.” Wie
toch
laden- en
lossen
Bron:
Het Nieuwsblad
24 juli
2017 af te bakenen.
op zeker wil spelen, surft naar
De kostprijs wordt geraamd op
www.schietinactie.be. (TVW)
15.000 euro. (TVW)
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Camera's sporen sluikstorters op

ANZEGEM Dinsdag 5 september
vond de eerste gemeenteraad na
de zomerstop plaats.
G De gemeenteraad zet in op preventie tegen het sluikstorten. Op
hotspots in de gemeente zullen
camera's geplaatst worden om illegale vuilnisdumpers te traceren
en over te maken aan de lokale
politie. Dat keurde de gemeenteraad goed. De bewakingscamerabeelden zullen bekeken worden
door daarvoor specifiek opgeleide
IMOG-medewerkers. De beelden
komen dus niet terecht bij de gemeente.
G Nog meer ‘afvalnieuws’: om de
werknemers in de recyclageparken de nodige tijd te geven om het
park op te ruimen en af te sluiten,
zal je geen vuilnis meer kunnen
binnenbrengen een kwartiertje
voor sluitingstijd. Nu waren daar
soms onduidelijkheden over. De
gemeente zal het kwartiertje duidelijk overal ook communiceren.
Niet alleen in de parken zelf,
maar ook op de website.
G De oudleiding van de KSA, de
Kasteelheren, deed dit jaar een ac-

tie om Prutske te laten herstellen.
De gemeente heeft nu ook de som
officieel ontvangen. De vereniging verzamelde maar liefst 1.000
euro voor de herstelling van het
beeld.
G Het bedrag dat de gemeente zal
betalen voor het Sint-Arnolduspark is officieel goedgekeurd.
950.000 euro zal de gemeente betalen aan het bisdom om het park
in haar bezit te krijgen.
G De Paul Wielemans- en de Vlaschaardstraat krijgen voetpaden.
Momenteel zijn er daar geen voetpaden te bespeuren. De voetpaden worden aangelegd om de verbinding beter te maken tussen de
Stringe, de school en het zwembad, die er binnenkort komt, met
het Schaliënhof. De bomen in de
straat zullen gerooid worden om
de voetpaden te kunnen aanleggen. Er zullen er daarna opnieuw
aangeplant worden in de parkeerzone. De investering zal zo'n
96.000 euro kosten.
G De
Groene Duivels krijgen
10.000 euro om vier units met
containers te plaatsen aan de voetbalterreinen. De containers zullen
dienst doen als kleedkamers en
sanitair.
G Schepen Vaneeckhout wist mee
te delen dat er vier ontwerpen in
de running zijn voor het zwembad. Tegen het einde van het najaar zal een ontwerp gekozen worden uit de vier voorstellen. De ontwerpers zullen ook bouwers van
het zwembadcomplex zijn. (AD)

Bron: Krant van Westvlaanderen (Anzegem) - 8 september 2017

WAREGEM
Mobiele camera’s
aan glasbollen
Sp.a-raadslid Mario Verhellen
vraagt extra maatregelen tegen
sluikstorters, die hun zwerfvuil aan
glasbollen dumpen. Het gaat daarbij niet alleen om volle afvalzakken,
maar ook om spiegelglas en kapotte stoelen, tot zelfs kasten en toiletpotten. «De afvalintercommunale
Imog wil mobiele camera’s aan
glasbollen plaatsen. Dat dossier,
waarin het politiereglement aangepast moet worden, komt wellicht
in oktober in de gemeenteraad»,
zegt schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V). Burgemeester Kurt
Vanryckeghem (CD&V) wijst erop
dat betrapte sluikstorters een
GAS-boete krijgen. «Zo kwam een
vrouw al haar beklag doen bij mij
omdat ze voor het ‘plaatsen’ van
een volledige salon aan een glasbol
een GAS-boete van 350 euro had
gekregen», waarschuwt de burgemeester fijntjes. (LPS)

WAREGEM

Bron: Het Laatste Nieuws - 8 september 2017

Centrum te klein
voor stadsbus
Gemeenteraadslid Inge Vandevele
(Groen) pleit voor het inzetten van
een kleine elektrische stadsbus. Die
moet een vaste route tussen de ring
(R35) en het centrum hebben, een
strategisch gekozen halte, een duidelijk uurschema en een betaalbare
prijs om mee te rijden. Niet haalbaar, volgens schepen van Mobiliteit Kristof Chanterie (CD&V).
«Volgens onderzoek van De Lijn is
ons stadscentrum te klein voor zo’n
stadsbus. Zo is het niet ver te voet
van de gratis parkeerplaatsen aan
de ring, Expo en het Jeugdcentrum
tot het centrum. We bekijken wel
wat er mogelijk is voor minder mobiele mensen. Zo wordt een busje
op afroep en in samenwerking met
een sociale werkplaats onderzocht», aldus Chanterie. (LPS)

MENEN
Veertiende
veroordeling
voor trucker

streekt Streu(AD)
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het geld eerst doorsluisde naar andere vennootschappen. Op papier
is K. zelf nergens zaakvoerder,
maar laat hij zijn jongste zussen en
moeder de bvba’s leiden. Met zijn
fraude zou de man een groot bedrag opgestreken hebben, maar
om hoeveel geld het precies gaat, is
niet duidelijk. (SDVO)

VICHTE Wie fijne vleeswaren, kazen, tapas, wijnen bieren of artisanale

producten zoekt, kan vanaf 8 september terecht in Ka(a)st(a)ar in de
Beukenhofstraat in Vichte. Emmanuel, Karline en hun dochter zetten

Trucker Henk D. heeft voor de politierechter in Kortrijk zijn veertiende
veroordeling opgelopen. De politie
hield hem op 19 oktober 2015 langs
de A19 in Menen staande na een inhaalmanoeuvre. Hij bleek een rijverbod van twee maanden te hebben. Op veel genade van de politierechter moest hij niet meer rekenen. Ze legde hem een nieuw rijver-
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Hoe vaak maken jullie gebruik van de glasbollen op onze diverse wijken of proberen jullie op het recyclagepark van jullie overtollig glas af te geraken? Er komt in onze stad opnieuw kritiek op die glasbollen, omdat
veel van de plekken een vuilnisbelt geworden zijn door veelvuldig sluikstorten. Is dat iets wat jullie al is opgevallen? Vinden jullie dat er ook op andere plaatsen in Waregem te veel aan sluikstorten wordt gedaan? Hoe is
dat volgens jullie te vermijden?
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Hoe kan je sluikstorten vermijden?

GF

E

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

JEROEN VERCRUYSSE (35)
Eindredacteur/journalist WTV

EVA DESMET (45)
Marketing assistent

BENITO MAHIEU (40)
Brandweerzone Fluvia

“Statiegeld is
oplossing tegen
sluikstorten”

“Mensen die het
goed doen
niet straffen”

“Fikse
boetes geven!”

“Ik breng glas nooit naar het containerpark.
De glasbol staat dichter bij huis maar zelfs
daar geraak ik niet snel: het glas stapelt zich
vaak op tot ik met een stevige lading naar de
bollen trek.”
“Maar sowieso: als de bollen vol zitten, zal ik
het glas nooit zomaar achterlaten. Eén keer
heb ik vastgesteld dat de glasbol overvol zat,
net na de feestdagen was dat. Ik heb toen
het glas gewoon terug meegenomen. Ik kan
niet begrijpen dat iemand het wel achterlaat,
of er nog ander afval bijzet. Nu zie je dat wel
af en toe, al lijkt het mij nog geen algemeen
probleem te zijn.”
“Ik heb in het verleden al reportages gedraaid rond sluikstorten in West-Vlaanderen,
met een gevulde diepvriezer in de gracht als
uitschieter. Maar voor alle duidelijkheid: dat
was niet in Waregem. Een mogelijke oplossing zag ik afgelopen zomer in Duitsland:
statiegeld op petflessen en blikjes: 25 cent
per stuk. Je kan ze aan een automaat inruilen
voor geld. Wij hebben daar elke fles netjes
weer ingeleverd. Je raakt echt snel aan een
aardig bedrag dat je recupereert.”

“De glasbol in de wijk is ongeveer even ver
qua afstand als die op het recyclagepark,
maar ik verkies de eerste optie. Is sluikstorten niet een fenomeen dat algemeen is toegenomen de jongste jaren, vooral sinds het
prijskaartje van de vuilniszakken omhoog
getrokken werd? Er werden sindsdien meer
kleine vuilniszakjes gedropt in grachten, rond
gemeentelijke vuilnisbakken/blikvangers en
inderdaad ook rond glasbollen.”
“De geïnstalleerde bollen overal wegnemen
omdat mensen ze op bepaalde plaatsen niet
netjes achterlaten, is er van uitgaan dat diezelfde mensen hun gedrag niet kunnen bijwerken en dat zou wel heel kort om de bocht
zijn. Tegelijk zou die handeling de mensen
gaan straffen die er wel correct gebruik van
maken en dat zonder overlast er rond te
scheppen.”
“Mensen moeten misschien wat meer gesensibiliseerd worden vooraleer men dergelijke
maatregelen in overweging neemt en een
jaarlijkse bedeling aan de inwoners van een
aantal gratis vuilniszakken zou misschien ook
aanmoedigend kunnen werken?”

“Om de 14 dagen maken wij gebruik van de
glasbollen. We verzamelen – zoals velen
waarschijnlijk – ons glasafval in een emmer
en stoppen ‘in het passeren’ eens bij zo’n
bol. Er speciaal naartoe rijden moet je niet
doen, hier in Waregem staan ze op veel
verschillende plaatsen. Als we naar het recyclagepark gaan, nemen we ook altijd ons
glasafval. Vaak zie je inderdaad bij de bollen
afval staan dat er niet thuis hoort: grote glasstukken die niet voor de bollen bestemd zijn,
maar die je wel in het containerpark kwijt
kunt, en ook gewoon huisvuil in plasticzakken of kartonnen dozen. Jammer dat dit
gedaan wordt, de verschillende vuilniswagens komen toch langs, en we hebben een
containerpark waar je alles kwijt kan. Bepaalde afvalfracties zijn wel betalend, en voor
bepaalde afvalsoorten is de kostprijs toch
wel duur geworden. Dit is iets wat je van
iedereen hoort. Afval 100 procent vermijden
kan je niet, er zullen altijd mensen zijn die dit
blijven doen. Je kan er moeilijk een toezichter naast plaatsen... Op heterdaad betrappen
en fikse boetes geven is de boodschap! De
nieuwe glasafvalplaatsen waar er enkel twee
pijpen uit de grond komen zijn ook een stuk
beter, je kan er niets naast of achter plaatsen. Dit schrikt toch wel wat af denk ik.”

Bron: Krant van Westvlaanderen - 8 september 2017
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Bier- en Hoppefeesten Poperinge
MEER REACTIES OP HLN.BE EN
OP ONZE FACEBOOKPAGINA

Zondag 17 september 2017 om 15 u.

JACQUES BOR
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Yvan Uyttendaele, Z

«MET STATIEGELD VIND JE
EEN AARDIGE DUIT IN DE BERM»

Tijdens de kleurrijke Hoppestoet beelden
meer dan 1300 figuranten het verhaal
van de hop in Poperinge en in de wereld
uit. Kinderen charmeren als vrienden en
vijanden van de hop, tientallen paarden
Fost Plus wil méér soorten plastic toelaten in de blauwe afvalzak.
Milieu-organisaties willen er de PET-flessen en blikjes uithalen en er en ruiters flaneren fier in de stoet,
er wordt gedanst, gezongen en
statiegeld op invoeren.
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BESPAREN

nationals die blikjes en PET-flessen op de markt brengen.
G. De Clercq, Aalter

55 euro

Waar men ook wandelt of fietst, overal ziet men achteMeer info: www.hoppefeesten.be
loos weggeworpen blikjes de natuur ontsieren. Fost Plus
poperinge, Grote Markt 1, 8970 poperinge, toerisme@poperinge.be, t. 057 34 66 76
verzet zich tegen de invoering van statiegeld. Maar ook intoerisme
MENTALITEIT
deze zijn er enkelen die met de aanmaak van PMDStatiegeld zal niks oplossen. De kostprijs ervan zal worzakken (dikwijls van bedenkelijk allooi) en met de
den doorgerekend door de winkelketens. En mensen die
ophaling veel geld verdienen. Het ‘oubollige’ Hollandse
hun flesje of blikje zomaar weggooien in plaats van in de
en Duitse statiegeld slaagt er wel in om tot 98% opnieuw
PMD-zak te stoppen, zullen het ook niet de moeite vinden
in te zamelen. En wie zich de moeite troost om die wegom voor die paar cent hun blikje bij te houden en het terug
geworpen blikjes in bermen,straten en paden te ruimen,
te brengen. Zelfs nog niet voor een euro.
zorgt niet alleen voor een ‘schone’ omgeving, maar kan
ook nog wat verdienen aan het statiegeld. Zo kan de over- Erwin Busschaert, Kortrijk
Bron: Het Laatste Nieuws -16 augustus 2017
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«Voer statiegeld in
op plastic flessen en blikjes»

«Complot om Trump af te z

«In het Witte Huis is er een
samenzwering aan de gang om
Donald Trump buiten te werken.»
Dat beweert althans Anthony
Scaramucci, de voormalige
communicatiedirecteur van het
Bron: Het Laatste Nieuws -14 augustus 2017Witte Huis. Die werd na amper
tien dagen al de laan uitgestuurd.
48>
Nu praatte hij met ABC News voor
het eerst sinds zijn ontslag.
De onthulling kwam er nadat
de Amerikaanse president het

Evi Hanssen krijgt
eigen radioshow 15>

Foto Mouton

PET-flessen terugbrengen naar de winkel. de handelaars zijn tegen — zij zien het niet
«98% van de flessen en blikjes wordt daar zitten om een verzameling lege
2>
teruggebracht en dus gerecycleerd. Als we flessen te stockeren. (ARA)
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Marktkramers vrezen voor toe

Veel Vlaamse marktkramers
vrezen voor hun voortbestaan.
Uit een masterproef aan de
KU Leuven blijkt dat ze het
financieel steeds lastiger hebben.
Onder meer door de concurrentie
van grote winkels en webshops,
maar ook door de mobiliteitsplannen in steden. Het gaat dan
vooral over verkopers van textiel,

«Haal PET-fles en
blikje uit blauwe zak»

In Lochristi is zaterdag afscheid
genomen van restaurantuitbater
Kris Manssens (43) uit het
Oost-Vlaamse Balegem, die twee
weken geleden omkwam bij
een verkeersongeval in Duitsland. De begrafenis werd gefilmd,
op vraag van zijn echtgenote
Tamara (42) en hun 17-jarige
zoon Massimo. Zij zaten samen
met hem in een mobilhome toen

5(ELNGGK!VVUVXZ)+d-n

die geramd werd door een truck,
maar raakten zo ernstig gewond
dat ze de uitvaart niet konden
bijwonen. Ze lagen allebei een tijd
in coma. Toen ze ontwaakten,
moesten familieleden hen vertellen dat hun man en papa overleden was. Manssens’ echtgenote
schreef een pakkende brief, die
voorgelezen werd tijdens
8>
de uitvaart. (WSG/KW)
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10 miljoen vrijgemaakt
Minister van Omgeving Joke Schauvliege
(CD&V) wil al langer statiegeld invoeren,
maar stootte eerder op verzet van de handelaars en Open Vld. Vorig jaar werd over
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Willen we meer of minder plastic in de blauwe zak?
Dat is — simpel gezegd — de discussie. Fost Plus wil
de zak uitbreiden naar meer soorten plastic. Milieuorganisaties ook, maar zij willen er de PET-flessen en
blikjes uithalen en er statiegeld op invoeren.
De oproep voor het invoeren van statiegeld komt er nadat Fost Plus, dat in ons
land verantwoordelijk is voor het inzamelen en recycleren van verpakkingsafval,
pleitte voor een uitbreiding van de PMDzak. Eind 2018 willen ze starten met een
verruimde inzameling. Recycling Netwerk
juicht meer soorten plastics in de blauwe
zak toe. «Maar de PET-flessen en blikjes
moeten eruit», zegt directeur Rob
Buurman in ‘De Zondag’. Hij pleit voor een
systeem zoals in Duitsland, waar klanten
0,25 euro statiegeld terugkrijgen als ze de
flessen terugbrengen naar de winkel. «98%
van de flessen en blikjes wordt teruggebracht naar de winkel en dus gerecycleerd.
Als we daar statiegeld op invoeren, zal het
zwerfvuil meteen een stuk verminderen.»
En minder zwerfvuil, dat is nodig. Het opruimen ervan kost de gemeenten jaarlijks
61,5 miljoen euro. 40 procent van dat opgehaalde zwerfvuil bestaat uit blikjes en
plastic flessen.
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eengekomen om de sector gedurende
2 jaar de kans te geven om zelf in te grijpen.
«Toen is er 10 miljoen vrijgemaakt voor
onder meer sensibiliseringsacties, zoals
de Mooimakers-campagne», aldus de
woordvoerder van de minister. «In het
voorjaar van 2018 evalueren we en zullen
we zien of het zwerfvuil inderdaad drastisch verminderd is tegenover 2016. Als
blijkt dat er weinig vooruitgang is, dan
moeten we ingrijpen.»
Met de andere regio’s in ons land zit
Schauvliege daarover alvast op één lijn. En
binnen de eigen coalitie? «Het is goed dat

de sector de kans kreeg om initiatieven te
nemen», zegt Vlaams Parlementslid Lydia
Peeters (Open Vld). «We wachten nu de
evaluatie daarvan af, en dan zullen we
zien». Ook N-VA wacht af. «Statiegeld kan
een deel van de oplossing voor het zwerfvuilprobleem zijn, maar het is geen
wondermiddel», aldus Vlaams Parlementslid Bart Nevens (N-VA). «Eén ding
staat vast: of het systeem er nu komt of
niet, we moeten ook blijven inzetten op
sensibilisering.»

Rompslomp
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen
(NSZ) is fel gekant tegen de invoering van
statiegeld. Ze vraagt dat de regering de
problematiek grondig bestudeert. «En als
er dan toch statiegeld wordt ingevoerd op
PET-flessen en blikjes, plaats dan statiegeldmachines op openbare plaatsen en
eventueel in containerparken. Zo kan de
consument om het even wanneer zijn
leeggoed terugbrengen», klinkt het bij de
organisatie. «We willen nog wel overwegen om de extra rompslomp van het
aanrekenen en het doorstorten van het
statiegeld bij de aankoop toe te staan.
Maar het terugbrengen van het leeggoed
bij de handelaar is simpelweg onhaalbaar
voor de kleinhandel. Ze hebben er de
stockageruimte niet voor en je zadelt de
handelaar op met extra personeelskosten.» Volgens het kabinet van Schauvliege is dat fel overdreven. «In Nederland
werkt dat toch ook zonder problemen?»
klinkt het. Volgens hen zien veel gemeenten het niet zitten om zoveel geldtransacties op het containerpark te houden.

Bron: Het Laatste Nieuws - 8 augustus 2017

Bron: Het Laatste Nieuws - 8 augustus 2017

sales director Filip Wallays.
“Zelfs zo hard dat 35 procent
van onze producten buiten
Europa wordt geleverd. Van
de totale productie gaat
slechts drie procent naar België.”
Het bedrijf levert frieten in
115 verschillende landen: van
Duitsland over Brazilië tot in
Congo. “En elk land heeft zijn

Vanaf oktober worden ook in
Wielsbeke frieten gemaakt.
Het bedrijf bouwt er een nieuwe productiesite langs de Ridder De Ghellinckstraat, goed
voor een capaciteit van
100.000 ton met uitbreidingsmogelijkheden. Agristo kiest
bewust voor Wielsbeke, want
de site ligt vlakbij het water.
“We focussen op transport

zenden kilometers verre Brazilië en Congo moeten geleverd worden, maakt geen verschil. “Integendeel, frieten
leveren in Brazilië is goedkoper dan leveren in ZuidFrankrijk. Afstand is relatief,
want scheepvaart is veel goedkoper en gemakkelijker dan
vervoer met een vrachtwagen
over de weg”, zegt Wallays.

Eerste verpakkingvrije winkel
in provincie komt in Kortrijk
Donderdag opent de eerste
verpakkingvrije winkel in
onze provincie de deuren.
Johan Moreels biedt biologische voeding aan in zijn
winkel Zonder Meer, maar
verliest daarbij het sociale
aspect niet uit het oog.

Bron: Het Nieuwsblad - 29 augustus 2017

nen van het bedrijf. De nieuwe
site in Wielsbeke krijgt vorm
en ondertussen zoekt men nog
steeds naar extra personeel.
Nu al telt Agristo 550 werknemers en al maanden loopt een
aanwervingscampagne. “We
blijven verder groeien en zijn
nog volop nieuwe medewerkers aan het zoeken”, besluit
Wallays.
voor een duurzame, maar ook
een sociale winkel. “Op termijn
wil ik hier ook mensen met een
beperking laten werken.”
Van donderdag tot en met zaterdag vindt het openingsweekend plaats. Er zullen proevertjes zijn om de bezoekers te laten kennismaken met het

KORTRIJK

gen hun eigen zak, fles of bokaal mee en vullen die met de
producten die ze wensen”, legt
Johan uit. Je kan echter ook
‘onvoorbereid’ een bezoek
brengen aan de winkel. “Je
kunt hier ook bokalen kopen, of
je kan een zakje gebruiken als
je noten of zaden koopt. Die
zijn niet van plastic, maar kunWeg met plastic! Eet bewust! nen op de composthoop.”
Consumeer biologisch! Neen,
Johan Moreels zal je het nooit Leveranciers overtuigen
horen scanderen. Met zijn Zonder Meer zijn het wel de idea- Ook de leveranciers probeert
len die hij hoog in het vaandel Johan te overtuigen om minder
draagt. De winkel in de Rijsel- verpakking te gebruiken. “Ik ga
sestraat in Kortrijk is de eerste op zoek naar bedrijven die
verpakkingvrije shop in onze duurzaamheid uitdragen. Het
provincie. “Pas op, ik ben geen bedrijf dat theetassen levert,
missionaris die iedereen wil vulde elke tas op met plastic.
oproepen om vegetarisch te Toen ik hen daarover belde,
eten of verpakkingvrij te shop- kwamen ze de doos terughalen
pen”, zegt de man. “Het is wel om dat euvel op te lossen. Hozo dat er geen aanbod is bij ons pelijk doen ze dat bij hun andeen daar wil ik verandering in re klanten ook.”
brengen.”
Een tweede pijler focust op
Nu donderdag 31 augustus biologische voeding en koopopent Zonder Meer de deuren. waar. Zaden, noten, linzen, veHet opzet van de winkel is een- getarisch charcuterie, sappen,
voudig: alles staat in het teken bier en koekjes, maar ook zeep,
van duurzaamheid. Wat houdt speelgoed en heel wat gadgets.
dat in? In de eerste plaats “Zo hebben we hier een tanwordt zo veel mogelijk verpak- denborstel waarvan het bovenking geweerd. “Klanten bren- stuk terug kan gebracht wor-

zitten bij de bron en België is
een goed land om aardappelen
te telen.” De hoofdzetel blijft
bovendien in Hulste. “Onze
sector zit nog steeds in een
sterke groeifase. De site in
Hulste is, door de ervaring die
we er door de jaren heen opdeden, een van de meest efficiënte van Europa. Het is de
‘moedersite’ van ons bedrijf,

JOHAN MOREELS
ZONDER MEER

“Ik ben geen
missionaris die
oproept om
verpakkingvrij te
shoppen, ik wil
gewoon een aanbod
creëren”
DJR

aanbod. Johan heeft er alvast
een goed oog in. “De webwinkel
liep goed en zal dan ook blijven
W Johan Moreels verkoopt alles los, je mag zelf een bokaal of tasje meebrengen.
bestaan. Daar zagen we dat het
publiek heel verscheiden is,
den om te recycleren en wens- want Johan maakt een uitzon- van jonge gezinnen die bewust
kaarten die je kunt planten en dering. Een rek is voorbestemd leven tot vijftigplussers die hun
tot bloemen laten uitgroeien”, voor producten van Tordale, ecologische voetafdruk willen
aldus de ondernemer. “Enkel een dagcentrum in Torhout doen afnemen.”. Iedereen is
groenten zitten nog niet in ons voor mensen met een beper- dus welkom. (djr)
assortiment.”
king. “Zij krijgen hier een
schap waar ze hun producten INFO
kunnen uitstallen, zoals advo- Zonder Meer is open van dinsdag tot
Advocaat en aperitief
caat en aperitief”, licht hij toe. en met zaterdag van 9.30 tot 18 uur.
Alles biologisch? Toch niet, Johan gaat namelijk niet enkel www.zonder-meer.be.
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VERPAKKINGSVRIJE WINKEL ‘ZONDER MEER’ OPENT EIND AUGUSTUS

Graan, noten, kruiden of shampoo
nodig? Tank je eigen pot maar vol!

KORTRIJK
Zonder Meer, met een kleine 300 producten de enige verpakkingsvrije winkel
in die omvang in West-Vlaanderen,
opent eind augustus in Kortrijk. «Waarom voor bio kiezen? Het is een zeer strikt
gereglementeerde sector. Waarin iets
zoals recent met het giftige Fipronil in eieren niet kan», zegt Johan Moreels (48).
PETER LANSSENS
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De verpakkingsvrije winkel
Zonder Meer opent op donderdag 31 augustus in de Rijselsestraat 51. Het systeem is eenvoudig. Je brengt zelf een pot,
doos of zak mee (in de winkel
zelf liggen ook composteerbare
zakjes) en vult die aan de silo’s.
«Wat minder belastend is voor
het milieu», zegt zaakvoerder
Johan Moreels. «Want het is onvoorstelbaar hoeveel verpakkingen er in de vuilnisbak terechtkomen. Vooral plastic is
een probleem. In Zonder Meer
kies je zelf in welke hoeveelheid je koopt. Wat bijvoorbeeld
ideaal is voor alleenstaanden of
grote gezinnen. En zo gaan we
tegelijk ook voedselverspilling
tegen.»
«Je weet trouwens wat je koopt.
Want ik geef bij ieder product
uitleg en ik vertel vanwaar het
komt. Biovoeding is gezond.
Het is een sector met veel controles. Zo worden er twee keer
per jaar staaltjes genomen, alleen al om te zien of het werkelijk bio is of niet. Prima, want
hierdoor kan je niet doen alsof.

Waarom voor bio
kiezen? Het is
een zeer strikt
gereglementeerde
sector, waarin iets als
het giftige Fipronil in
eieren niet kan
UITBATER JOHAN MOREELS
Of het niet duur is? Als ik onze
prijzen met een Bio-Planet vergelijk, zitten we er net onder of
loopt het gelijk. Onze prijzen
zijn dus heel scherp.»

Verzorgingsproducten
Het aanbod van Zonder Meer is
breed met alle soorten granen
zoals tarwe, rogge en gerst.
«Ik heb hier ook twee molens
staan, zodat je zelf bloem of
meel kan malen of muesli kan
draaien», vervolgt Moreels.
De verpakkingsvrije winkel

Johan Moreels toont hoe je granen kan tappen aan de silo’s in zijn winkel. Foto Henk Deleu
omvat ook rijst, pasta, noten,
peulen, linzen, thee en kruiden. Je kan er verder onderhouds- en verzorgingsproducten tappen (breng gewoon je
pul mee) zoals allesreiniger,
handzeep en shampoo. En je
hebt er sappen, bieren en wijnen. Die tap je niet, maar koop
je in retourflessen. Er is eveneens een koelkast met verse
producten in.

Sociaal aspect
«Zoals broodbeleg, groententaart en de vleesvervanger Seitan», vervolgt Johan Moreels.
«Ook hier kies je in welke hoeveelheid je koopt. Hou er wel
rekening mee dat die verspro-

ducten beperkt houdbaar zijn.
Net omdat ze vers en niet behandeld zijn. Mijn winkel heeft
ook een sociaal aspect, want
sommige producten zijn in beschutte werkplaatsen gemaakt. Zo komen de kruiden
uit De Kruiderie in Beernem.
De aankoop kost me meer dan
bij een gewone leverancier,
maar ik hecht belang aan dat
sociaal aspect. Ook Den Achtkanter uit Kortrijk, een vereniging die personen met een verstandelijke beperking of nietaangeboren
hersenletsel
steunt, is in de winkel aanwezig met aperitieven en hun als
streekproduct erkende Advokanter.»

Johan Moreels is ervan overtuigd dat Kortrijk en omgeving
klaar is voor zijn verpakkingsvrije winkel. «Want er zijn
meer en meer initiatieven die
inzetten op duurzaamheid en
ecologie zoals de stadsboerderij en Fietskoerier Kortrijk. Ik
werkte hiervoor in de vzw Jongerenbegeleiding Informant in
Gent. Waar je vlakbij een verpakkingsvrije winkel hebt. Ik
dacht meteen: ‘we moeten dat
ook in Kortrijk hebben’. Zo is
het idee ontstaan», besluit Moreels.
Zonder Meer heeft ook een
webshop. Info: www.zondermeer.be of op de Facebookpagina.

Bron: Het Laatste Nieuws - 23 augustus 2017

MENEN

Tennisclub investeert 100.000 euro in nieuwe vloer
Tennisclub De Watertoren heeft met een investering van om en bij de 100.000 euro de toekomst veilig gesteld voor tennisminnend Menen.
«Onze indoorvloer met vier velden werd helemaal
vernieuwd en dat was best nodig na 33 jaar. Er was
al jaren nood aan een nieuwe vloer», weet voorzitter
Nico Declercq. «Ik heb maandenlang nieuwe vloeren
getest en ben gebotst op een Duitse firma. Alleen in
Bouillon ligt er in ons land een gelijkaardige vloer.»

25 jaar
De gebouwen zijn eigendom van de familie Vandeputte van Recycling Groep Galloo. De eigenaar heeft
de helft van de kosten op zich genomen. «We hebben
de tennisclub na het faillissement overgenomen en
zitten twee jaar later aan 270 volwassen leden en
100 jeugdspelers. In de winter komen daar nog eens
80 volwassen spelers bij.»

regio WESTVLAANDEREN
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Kortrijk

Steun voor
lokale partijtjes

Eerste verpakkingvrije winkel van WestVlaanderen opent donderdag

Met je bokaal onder
de arm naar de winkel
Donderdag opent de
eerste verpakkingvrije
winkel in de provincie
de deuren. Johan
Moreels biedt biolo
gische voeding aan in
zijn winkel Zonder
Meer, maar verliest
daarbij het sociale
aspect niet uit het oog.
VAN ONZE MEDEWERKER

JOERIE DEWAGENAERE

Weg met plastic! Eet
bewust! Consumeer biologisch!
Neen, Johan Moreels zult u het
niet horen scanderen. Al zijn het
wel idealen die hij hoog in het
vaandel draagt, in zijn winkel
Zonder Meer. De winkel in de Rij
selsestraat in Kortrijk is de eerste
verpakkingvrije shop in onze pro
vincie. ‘Pas op, ik ben geen missio
naris die iedereen wil oproepen
om vegetarisch te eten of verpak
kingvrij te winkelen’, zegt hij.
‘Maar tot nu toe was er gewoon
nog geen aanbod en daar wil ik
verandering in brengen.’
Nu donderdag, 31 augustus,
KORTRIJK I

opent Zonder Meer de deuren. Al
les in de winkel staat in het teken
van duurzaamheid. In de eerste
plaats wordt zo veel mogelijk ver
pakking geweerd. ‘Klanten bren
gen hun eigen tas, fles of bokaal
mee en vullen die met de produc
ten die ze nodig hebben’, legt Jo
han uit. Je kunt echter ook ‘on
voorbereid’ een bezoek brengen
aan de winkel: ‘Je kunt hier ook
bokalen kopen, of je kunt een recy
cleerbaar zakje gebruiken als je
noten of zaden koopt. Die zijn niet
van plastic en kunnen op de com
posthoop.’

Leveranciers overtuigen
Ook de leveranciers probeert
Johan te overtuigen om minder
verpakking te gebruiken. ‘Ik ga op

‘Klanten brengen
hun eigen tas, fles
of bokaal mee en
vullen die hier met
de producten die ze
nodig hebben’
JOHAN MOREELS

Zonder Meer

zoek naar bedrijven die duur
zaamheid uitdragen. Het bedrijf
dat theekoppen levert, vulde elke
kop op met plastic. Toen ik ze
daarop aansprak, kwamen ze de
doos terughalen om dat euvel op
te lossen. Hopelijk doen ze dat bij
hun andere klanten ook.’
Een tweede focus ligt op biolo
gische voeding en koopwaar. Za
den, noten, linzen, vegetarisch be
leg, sappen, bier en koekjes, maar
ook zeep, speelgoed en heel wat
gadgets. ‘Zo hebben we hier een
tandenborstel waarvan het boven
stuk gerecycleerd kan worden en
wenskaarten die je kunt planten

Ook te koop: een
tandenborstel
waarvan het
bovenstuk
gerecycleerd kan
worden en
wenskaarten die je
tot bloemen kunt
laten uitgroeien

en tot bloemen laten uitgroeien’,
aldus de ondernemer. ‘Alleen
groenten zitten nog niet in ons as
sortiment.’

Sociale tewerkstelling
Alles biologisch? Toch niet,
want Johan maakt een uitzonde
ring. Een rek is voorbestemd voor
producten van Tordale, een dag
centrum in Torhout voor mensen
met een beperking. ‘Zij krijgen
hier een schap waar ze hun pro
ducten kunnen uitstallen, zoals
advocaat en aperitief ’, licht hij toe.
Johan gaat namelijk niet alleen
voor een duurzame, maar ook
voor een sociale winkel. ‘Op ter
mijn wil ik hier ook mensen met
een beperking laten werken.’
Van donderdag tot en met za
terdag vindt het openingsweek
end plaats. Er zullen proevertjes
zijn om de bezoekers te laten ken
nismaken met het aanbod. Johan
heeft er alvast een goed oog in. ‘De
webwinkel liep goed en zal dan
ook blijven bestaan. Daar zagen
we dat het publiek heel verschei
den is, van jonge gezinnen die be
wust leven tot vijftigplussers die
hun ecologische voetafdruk willen
doen afnemen.’
www.zondermeer.be

(vkk)

Kortrijk / Wevelgem

3.000 euro voor
wie werknemer
aanbrengt
De krapte op de arbeidsmarkt
in ZuidWestVlaanderen is hal
lucinant. Het bedrijf Lafosse
looft een beloning tot 3.000 eu
ro uit voor wie een werknemer
aanbrengt.
Karel Lafosse: ‘Omdat het via
de traditionele kanalen niet evi
dent is om de juiste mensen te
vinden, loven we nu een premie
uit. Wie een persoon tipt die in
aanmerking komt voor een van
onze vacatures, krijgt 1.000 euro
op het moment dat het contract
getekend wordt. Is die werkne
mer na zes maanden nog altijd
aan boord, dan krijgt de tipge
ver nog eens 2.000 euro.’
Bij Lafosse staan momenteel
vijf vacatures open: voor een
planner, drie monteurs en een
technisch tekenaar. Volgens het
bedrijf zoeken ze daarbij uit
drukkelijk naar veertigplussers,
‘omdat die de nodige ervaring
hebben en een voortrekkersrol
kunnen spelen.’ (kkv)

Bron: De Standaard - 29 augustus 2017

Johan Moreels verkoopt al zijn producten los. Wie zijn bokaal thuis vergeet, kan in de winkel nog een recycleerbaar zakje krijgen. © Joerie Dewagenaere

In Kortrijk lanceerden de ge
wezen NVAvoorzitters Geo Ver
stichel (64) en Marniek De Bruy
ne (57) zaterdag het Vooruit Poli
tiek Platform. Dat is een nieuwe
politieke beweging maar geen
partij. Verstichel en De Bruyne
richtten in oktober 2016 de partij
Kortrijk Vooruit op. Zo’n nieuwe
partij oprichten is niet altijd even
gemakkelijk, merkten ze. Hun ini
tiatief kreeg navolging in Harelbe
ke, waar Jacques Maelfait Harel
beke Vooruit oprichtte. Hij werd
met dezelfde problemen gecon
fronteerd en vroeg of samenwer
king mogelijk was. Dat leidde tot
de oprichting van Vooruit Politiek
Platform, dat lokale partijtjes wil
steunen met inhoud en raad.
Na Maelfait legden Verstichel
en De Bruyn hun oor te luister bij
andere kleine lokale partijen, vaak
opgericht door politici die zich
niet meer konden vinden in de
richtlijnen van hun nationale par
tij. Zaterdag kwamen vertegen
woordigers van veertig gemeenten
naar Kortrijk om te zien wat
Vooruit Politiek Platform voor hen
kan doen.
In WestVlaanderen zijn negen
lokale politici aangesloten bij het
platform. Dat zijn Dirk Cattoir uit
Bredene, Jacques Maelfait uit Ha
relbeke, Bjorn Horré van Vizie in
Izegem, Elwin Van Herck van
Koksijde, Marc Casier uit Oosten
de, Koen Demonie uit Staden en
voor Tielt Claude Taelman van Ie
dereen Tielt. Het platform steunt
al deze initiatieven niet financieel.
Het gaat om inhoudelijke steun
en eventueel groepsaankopen.

Bron: BELGA - 5 september 2017

