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SOCIALISME
Het koppel woonde een jaar in de
Kortrijkstraat om daarna hun intrek te nemen in de VerenigdeNatiënlaan. “Ik ben tot mijn achttien jaar naar de naaischool ge-
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“Wij zijn als kind uit de oorlog
waarna de urne een plaatsje
gekomen”, vult Julia aan. “Wij
kreeg in zijn vertrouwde omgehadden niet veel. Ons geluk is dat
ving. (Begr. Deseyne)
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men bijna allemaal elke week over
de vloer. Dan zitten ze samen bij
meter op zaterdagavond”, lacht
Julia.
“We hebben allebei een druk leven gehad”, zegt Roger. “Ik heb
tot aan mijn brugpensioen in
1988 gewerkt bij Bond Moyson. Ik
zat van 1964 tot 2000 in de gemeenteraad en was drie legislaturen schepen van Financiën. Van

gen nooit trouwde zonder soldaat
te zijn geweest. In 1955 zwaaide
ik af en in 1957 zijn we getrouwd.”
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HARELBEKE Sinds 2007 houdt de
stad Harelbeke jaarlijks een grote
lentekuis. Ook voor de elfde
editie trokken een 40-tal medewerkers van de facilitaire dienst
en milieudienst door Harelbeke
en ruimden alle zwerfvuil en
sluikstort op. “Het ingezamelde
afval werd nog niet gewogen,
maar we kunnen wel vaststellen
dat er qua volume minder afval
werd ingezameld dan vorige
jaren”, aldus schepen van milieu
Inge Bossuyt. Naast deze jaarlijkse grote schoonmaak worden
zwerfvuil en sluikstort in Harelbeke het gehele jaar door opgeruimd door een team van vzw
Effect. Zij ruimen op langs vastgestelde trajecten van landelijke
wegen. (PVH-foto LOO)

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 10 maart 2017
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Ooigem - zicht op de vaart

Bron: infokrant Wielsbeke - maart-april 2017

Zwerfvuilactie 2017 - zaterdag 18 maart
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Let’s do it in de vuilbak
SEVERINE PUTMAN EN YVES DEWAELE EN HUN ZOONTJES
RUIMEN ZWERFVUIL OP
VICHTE Bierblikken, plastiekzakken, hamburgerdoosjes… Severine Putman en
Yves Dewaele hebben het allemaal al in een berm met hun prikkers en de prikkers van hun zoontjes Girbaud (9) en Gentil (7) opgeraapt. “Wat we doen zou
eigenlijk een overbodig werk moeten zijn, mocht iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het.
DOOR ANNELEEN DESEYN

“Mama, gaan we nog eens Let’s do
it in de vuilbak doen”, zo begon
het vuilnis ruimen van Severine
en Yves en hun kinderen. “Girbaud en Gentil kwamen thuis met
iets dat ze op school geleerd hadden: Lets do it in de vuilbak. Een
campagne op school om kinderen
bewust te laten opruimen en alles
netjes te houden. Nu en dan deden we het samen met de school,
maar ook daarbuiten gingen we
met een vuilniszak rond om vuilnis te verzamelen”, vertelt mama
Severine.

VIER VUILZAKKEN
Severine en Yves gaan graag wandelen. Het is voor hen een echte
hobby. “Als we dan toch gaan
wandelen, kunnen we even goed
de vuilnis die we op weg tegenkomen meenemen.” Zo’n twee jaar
geleden deden ze dat volledig op
eigen houtje: “Met onze eigen
vuilzakken gingen we de buurt
rond van de Waregemstraat naar
de Wijnsbergstraat, door naar de

BIO
Severine Putman
en Yves Dewaele
PRIVÉ
Severine Putman (34) is afkomstig uit Deerlijk. Ze is
getrouwd met Yves Dewaele
(41), afkomstig uit Sellewie,
Deerlijk. Samen wonen ze
met zonen Girbaud (9) en
Gentil (7) in de Domien Veysstraat in Vichte.
OPLEIDING/LOOPBAAN
Severine volgde haar middelbare opleiding aan het SintTheresia in Kortrijk. Ze is
politie-ambtenaar. Ze deed
dat eerst bij de politiezone
MIRA, maar werkt ondertussen bij de politie in Gent.
Yves volgde een opleiding
hout en bouw in het VTI in
Waregem. Nu werkt hij bij het
Deerlijkse bouwbedrijf als
bouwvakker/metser. De
kinderen gaan beide naar
school in de Vrije Basisschool
in Deerlijk.
VRIJE TIJD
Yves en Severine houden van
wandelen. De kinderen voetballen graag. Severine houdt
van knutselen. Yves gaat dit
jaar weer zijn hobby fietsen
opnemen.

Severine Putman en Yves Dewaele zorgen samen met hun zoontjes Girbaud en Gentil (niet op de foto) voor het ruimen van zwerfvuil. (Foto AD)

Oudenaardestraat en terug langs
de Waregemstraat. Een anderhalve euro kostte zo’n vuilzak. En wij
maar rapen.”
“Per keer haalden we en halen we
nog steeds zo’n vier vuilzakken
op. Twee keer per week. Op den
duur begint dat ook wel te tellen.
En dat allemaal voor iemands anders vuilnis. Zodoende belden we

naar de gemeente Anzegem om te
vragen of ze onze zakken niet
konden sponsoren. Je moet weten
dat we in die tijd achteraf met onze eigen auto dan nog eens rondreden om de zakken te verzamelen”, legt Severine uit.
Ondertussen heeft Gemeente Anzegem een bloeiend vrijwilligersnetwerk opgebouwd. Team Rudy,

een organisatie die aan sociale tewerkstelling doet, helpt het zwerfvuil te verzamelen, maar ook de
technische dienst spendeert honderden uren om vuilnis op te ruimen over de volledige gemeente.
Ondanks die inspanningen ligt er
nog altijd veel zwerfvuil langs de
straten. Onder andere aan hof Ter
Walskerke bij de Watermolen
werden door de molenaar onlangs
een honderdtal bierblikjes en enkele lege wijnflessen naast de
maalbeek gevonden.
Vrijwilligers worden ondertussen
ingeschreven en krijgen een vergoeding per uur om het vuilnis te
verzamelen. “Je krijgt vijf euro per
uur om het vuilnis te verzamelen.
Alleen Yves en ik krijgen dat. Het
geld dat we krijgen, gebruiken we
om de kinderen eens iets meer te
gunnen. Zij zijn veruit de meest
enthousiaste. Yves en ik moeten
beide een andere kant van de
straat doen élk met één van de
jongens. Ze zouden durven vechten om een blikje op te rapen. Zo
graag doen ze het.”
“Die vijf euro is wel een dankbaar
iets. Als je in de gietende regen
gaat vuilnis rapen, zoals we vorige
keer deden, dan ben je gewoon
volledig in vuilnis: je jas, je schoenen… Stinken! Dan moet er hier
ook wel een wasje gedaan worden.
Dan is die vijf euro wel eens welkom.”

“Tijdens het ruimen
van zwerfvuil kreeg
ik nog een blikje
toegeworpen, ik was
toch al bezig”
Een dankbaar werkje is het alvast
niet: “In het begin toen we gingen
opruimen, herinner ik me nog
goed dat iemand zijn autovenster
opendraaide en me nog een blik
gooide. Hij zei dat terwijl ik bezig
was dat ook wel nog kon meenemen. Dat snap je toch niet. Hoe is
het toch mogelijk, denk je dan?”

NET OPGERUIMD

Netheidsmeesters houden
de straat proper
Niet alleen Severine en Yves gaan vuilnis rapen en zijn vrijwilligers bij Gemeente Anzegem. Zij zijn verantwoordelijk voor de
buurt rond de Waregemstraat. Ook op andere plekken zijn er
netheidsmeesters zoals dat heet. Steven Naessens gaat vuilnis
ruimen in de buurt van de Lieven Bauwensstraat en kan je dus
opmerken aan de nieuwe kerk in Vichte. Jan Dewijngaert houdt
de buurt bij de Zurenddriesstraat in Tiegem proper. Kurt Delbeke
waakt over de Hooiestraat en omgeving, maar hij is ook glasbolpeter van de glasbol aan het Ommersheimplein in Vichte. Karel
Dheedene houdt dan weer de Eegalstraat en aanverwanten in
Anzegem proper. Wie ook geïnteresseerd is om vuilnis te rapen in
zijn buurt kan zich registreren via www.anzegem.be. Het materiaal dat nodig is, krijg je ter beschikking van Imog. Er is een
forfaitaire vergoeding voor de vrijwilligers voorzien.

“Vaak gaan we opruimen en zien
we een dag later al weer heel wat
langs de weg liggen. Zelfs wanneer we het bordje net opgeruimd
opzetten. Dat piekt toch wel. Per
keer zo’n vier vuilniszakken is net
haalbaar. We moeten zeker twee
keer in de maand passeren. Anders is het gewoon te veel voor
onze zakken. Aan de andere kant:
toen we de vorige keer bezig waren, stopte er plots een vertegenwoordiger die prompt een fles
champagne uit zijn koffer toverde
voor ons. Hij vond het zo fantastisch dat we dat deden die opkuis.
Al is dat natuurlijk een zeldzaam
moment. Het doet wel deugd dat
je dan die appreciatie krijgt”, vertellen Yves en Severine.

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 3 maart 2017
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Bron: Het Gouden Oog - maart 2017

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 17 maart 2017
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29 VUILNISWAGENS
NIET MEER WELKOM
IN BINNENSTAD
De invoering van de LEZ heeft ook
gevolgen voor de
huisvuilophaling. 29 voertuigen
van de Stadsreiniging zijn niet
meer welkom in de binnenstad
omdat ze te vervuilend zijn.
Intussen zijn al 22 nieuwe
‘propere’ wagens besteld, die in
april 2018 worden geleverd.
Het is de ambitie van schepen van
Stads- en Buurtonderhoud
Caroline Bastiaens (CD&V) om in
extra budget te voorzien om alle
vervuilende wagens uit de eigen
stedelijke vloot zo snel mogelijk te
vervangen.
“Als de LEZ in 2020 wordt
uitgebreid naar de districten, dan
willen we als stad alvast het
goede voorbeeld geven”, zegt
woordvoerder Roel Veyt.
Die ambitie geldt overigens niet
alleen voor de voertuigen van
Stadsreiniging, maar voor het hele
wagenpark van de stad, dat
vandaag 1.168 voertuigen telt. (tg)
Bron: Het Nieuwsblad - 15 maart 2017
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Camera’s moeten
sluikstorters helpen klissen
De gemeenten van het Mid
westoverleg overwegen om
camera’s te plaatsen in de
strijd tegen sluikstorters.
Op diverse plaatsen in de re
gio zijn er intussen schoon
maakacties aan de gang.
Zwerfvuil blijft op veel plekken
een hardnekkig probleem. Daar
om slaan vrijwilligers opnieuw
de handen in elkaar om hun ge
meente wat netter te maken. In
Ledegem was er gisteren al een
lenteschoonmaak met vrijwilli
gers en jeugdverenigingen. Don

derdag steken ook de kinderen
van de basisscholen de handen
uit de mouwen. Daarnaast blij
ven een vijftal vrijwillige zwerf
vuilruimers het jaar door in de
weer.
Desondanks blijven bepaalde
plaatsen vervuild worden. Onder
meer de SintElooisWinkel
straat, de Knokstraat en de
Moorseelsestraat moeten gere
geld onder handen genomen W Ook Ledegemse verenigingen en de brandweer staken de handen uit de mouwen.
worden. De Muizelstraat werd
mogelijk, maar de overtreders
onlangs al opgeruimd door het blikjes, plastic en ander afval.
OCMW, samen met een aantal De bestrijding van zwerfvuil en klissen blijkt een hele klus. Daar
vluchtelingen. Vooral in de sluikstorters blijven hardnekki om is er nu een nieuwe piste in
grachten liggen heel wat lege ge problemen. GASsancties zijn ontwikkeling om zwerfvuil en
SDI

LEDEGEM

sluikstorten aan te pakken. Bin
nen het Midwestoverleg werken
de afvalintercommunales IMOG,
IVIO en MIROM samen aan een
camerabeleid. Tegen juni moet
er een systeem op poten staan.

Nummerplaatherkenning
De camera’s zullen in eerste in
stantie worden ingezet op plaat
sen waar veel sluikstorters hun
afval dumpen, bijvoorbeeld aan
glasbollen. In de verdere ontwik
keling van het camerabeleid kan
er ook actief worden ingezet op
zwerfvuil. Onder meer door
nummerplaatherkenning zou
het mogelijk kunnen zijn om de
vervuilers op te sporen en te
sanctioneren. Binnen het Mid
westoverleg wordt dit idee ver
der uitgewerkt. (sdi)

Bron: Het Nieuwsblad - 20 maart 2017

INGELMUNSTER

De Brug, N-VA en Open VLD
opnieuw in kartel naar kiezer

FMR

Weer of geen weer? Met een BOzARC geniet je meer
Alle BOzARC overkappingen dragen het verplichte CE-label

De Brug, NVA en Open VLD trekken
ook bij de volgende lokale verkiezin
gen samen naar de kiezer. Huidig bur
gemeester Kurt Windels zal de kartel
lijst trekken. Dat maakten de drie par
tijen gisterenmorgen bekend. Bij de
vorige verkiezingen kon het kartel de
meerderheid behalen door in coalitie
te gaan met SP.A.“De verstandhou
ding binnen het kartel is goed”, zegt
De Brugvoorzitter Stijn Goemaere.
“Iedereen trekt aan hetzelfde zeil. De
eerste bestuursjaren waren de uitda
gingen groot. Nu zijn we aan het bou
wen om Ingelmunster verder te laten
groeien. Als uiting van vertrouwen
werd beslist dat huidig burgemeester
Kurt Windels de lijsttrekker zal zijn
voor de verkiezingen in 2018.” (fmr)
TIELT

Tielt viert carnaval...
zonder Sleutelfee
Het carnavalsgebeuren in Tielt trok
niet de gehoopte massa volk. Voor de
stoet op zondagnamiddag was er maar
een matige belangstelling voor de jaar
lijkse stoet. Slechts 24 groepen schre
ven zich in om mee te stappen in een
parade door de centrumstraten. Een
groot verschil met vorig jaar, toen er
43 groepen te zien waren. “Het slechte
weer en de concurrentie van carnaval
in Roeselare gooide roet in het eten”,
zegt schepen van Feestelijkheden
Grietje Goossens (Iedereen Tielt).
De Orde van de Drie Sleutels kreeg dit
jaar nog een tegenslag te verwerken.
Tijdens de traditionele verkiezings
avond op zaterdag 18 maart bleek dat
de enige kandidate voor de Tieltse
Sleutelfee, Houda Abidi, geen enkele
toegangskaart had verkocht. In het re
glement staat namelijk dat er min
stens 75 kaarten verkocht moesten
worden per kandidaat. Bijgevolg moet
Tielt het dit jaar zonder Sleutelfee
stellen. Glenn Van Bruwaene werd
wel gekroond tot Prins Carnaval. (slr)

SLR

Bron: Harelbeeks krantje - 20 maart 2017
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De amechtige Europese economie vond
haar tweede adem en trok zich weer op
gang, ondanks de angst voor de externe
bedreigingen van terrorisme en migratie.
De ECB heeft de Europese economie weer

De afvalintercommunales
moeten de lat
hoger leggen.

WERNER ANNAERT
De afvalintercommunales hoeven het
debat over mandaten en vergoedingen
niet te voeren. Ze houden zich al jaren
zo slank mogelijk. Maar ze moeten zich
wel klaarstomen voor de circulaire economie.

E

r is de voorbije weken veel zin en
onzin verteld over intercommunales. De afvalintercommunales delen mee in de klappen. Onterecht,
want het zijn voorbeelden van hoe een intergemeentelijke samenwerking succesvol
kan zijn. Maar ook zij moeten de crisis aangrijpen om een nieuwe toekomst uit te tekenen.

Het is het uitgelezen
moment om de ambities van
de intercommunale samenwerking rond afvalverwerking scherper te stellen.

Dat Vlaanderen aan de internationale
top voor de selectieve inzameling van
huishoudelijk afval staat, is mee de verdienste van de 24 Vlaamse afvalintercommunales. Niemand kan ontkennen dat ze
goed werk hebben geleverd om burgers te
overtuigen de verschillende soorten afval
in aparte zakken of bakken te verzamelen.
Dat konden de meer dan 300 Vlaamse steden en gemeenten niet alleen realiseren.
Het instrument van de intercommunale
heeft dus gewerkt.
Het is jammer dat de afvalintercommunales mee het slachtoffer zijn van de malaise die veroorzaakt wordt door hun
zwakkere broertjes. Geen obscure werk-

Bron: De Tijd - 1 maart 2017

lopen, is dat deels dankzij Europa.

Koen Schoors
Professor economie aan de UGent

groepen of adviescomités voor de Vlaamse
afvalintercommunales. Integendeel, ze
werken er al jaren hard aan om hun organisatie zo slank mogelijk te houden. De afvalintercommunale moet de discussie over
mandaten en vergoedingen niet voeren.
Toch kunnen we ons ook bij dat model
vragen stellen. Is het wel efficiënt om het
gemeentelijke afvalbeleid door 24 organisaties te laten uitvoeren? Zou het niet beter zijn dat nog verder te rationaliseren,
zodat er meer een lijn komt in de uitvoering van het Vlaamse afvalbeleid? En zou
dat niet het uitgelezen moment zijn om de
ambities van de intercommunale samenwerking rond afvalverwerking scherper te
stellen, om de lat gevoelig hoger te leggen?

Nieuw tijdperk
Want laten we wel wezen: het afvalbeleid
gaat straks het tijdperk van de circulaire
economie in, waarin we ons afval nog
meer zullen sorteren om nog meer en beter te kunnen recycleren. Maar het succes
van dat model staat of valt met de steun
van de mensen, de verenigingen, de scholen en de middenveldorganisaties. Wie is
er beter geplaatst om die maatschappelijke spelers te mobiliseren dan de afvalintercommunale? Niemand staat dichter bij de
burger dan de gemeenten en hun samenwerkingsverbanden.
Om de gemeenschap te mobiliseren
moet de intercommunale samenwerking
haar takenpakket herzien. Moet zo’n visionaire intergemeentelijke samenwerking
zich nog bezighouden met de aankoop
van afvalwagens? Moet ze nog investeren
in installaties en diensten om burgers, en
in sommige gevallen zelfs bedrijven, van
hun afval te verlossen? Dat hoeft niet, en
als het om bedrijfsafval gaat, mag het zelfs
niet, want wettelijk gezien is dat een opdracht voor de private afvalbedrijven, die
daarvoor beter zijn uitgerust en efficiënter
werken.
De afvalintercommunales wacht een
andere rol. Ze moeten burgers, scholen,
verenigingen en andere maatschappelijke
spelers betrekken en mobiliseren om de
circulaire economie te realiseren. Die omslag zal tijd vragen, maar nu veel afvalintercommunales moeten beslissen over het
verlengen van hun structuur en de nieuwe
invulling van hun missie is het moment
gekomen om die evolutie te starten.

Werner Annaert
Algemeen Directeur van Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie. Go4Circle vertegenwoordigt 220 privaatrechtelijke
bedrijven in afvalbeheer, recyclage en de reiniging van gronden.

Bron: De Tijd - 10 maart 2017

