Imog persberichten

juni - juli 2017

www.imog.be

imo

Bron: Het Laatste Nieuws - 14 juli 2017

Bron: Het Nieuwsblad - 14 juli 2017

(IZ90/1)

I 37

HEULE

(KO27/2)

VRIJDAG 16 JUNI 2017

KEN
NDEREN

Kringloopcentrum verhuist
van
Marke
naar
Heule
nd zoeken
KORTRIJK/MARKE/HEULE Het Kringloopcentrum
Zuid-West-Vlaanderen is sinds een paar weken zijn
centrale diensten aan het verhuizen van de Markebekestraat in Marke naar de Warande in Heule. Tegen
eind juni moet de operatie rond zijn. Op dezelfde
plaats vinden ook de ateliers van de vzw Constructief
een onderkomen. Voor alle duidelijkheid: de Kortrijkse kringloopwinkel blijft in de Gentsesteenweg.

Qua personeel komt het erop neer
dat zo’n 200 van de in totaal 300
werknemers van Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen in
Heule zullen werken.”
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Co-engineering heet dat.”
Het grote succes van CGK Group

In september verhuist dan ook de
sociale werkplaats vzw Constructief naar Heule. Die huist momenteel in de Watermolenstraat
in Kortrijk (waar tot voor kort ook
de Stadsboerderij was, die nu toevallig ook naar Heule verhuisde
maar dan in de vroegere ateliers
De Meestere). “Constructief omvat een groenafdeling en een
houtafdeling”, legt Nelle Vanleeuwen uit. “Het groenteam doet aan
duurzaam natuurbeheer en natuurlijk maaibeheer en werkt onder meer in opdracht van stad of
provincie. De houtafdeling, die
ook heel wat isolatiewerken doet,
werkt vooral voor het sociaal verhuurkantoor De Poort, maar heeft
ook een meubelmakerij die ook
voor particulieren werkt. Er werken een 85-tal mensen voor wie er
nog een afstand is naar gewoon
werk. Voor Constructief komt er
in Heule een aparte toegangsweg
via de Hoge Dreef.”
Naar aanleiding van de overplaatsing van de centrale diensten naar
Heule vindt in Marke (Markebekestraat 7) op zaterdag 17 juni van
13 uur tot 17.30 uur een uitverkoop plaats. Die richt zich in het
bijzonder tot creatievelingen, doehet-zelvers, jeugdbewegingen...

naar hem toe.”
Daarnaast benadrukt Geert Denutte dat CGK een totaalconcept

Bermborden tegen zwerfvuil
OPGEMERKT

HEULE Bij het melkveebedrijf van Fabian Devriendt
stelden de Boerenbond en Landelijke Gilde de nieuwe
campagne tegen zwerfvuil op het platteland voor.
Want volgens hen is het vijf voor twaalf. “De koeien
eten het zwerfvuil op en worden dan ziek”, zegt Luc
Sinds maandagmiddag kan in de Zwevegemsestraat
Messely van de Boerenbond.

Bushokjes met een
‘voel-je-thuis’-gevoel

inslapen. Voor ons is dat economisch verlies.”
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“Daarnaast vindt ook de centrale
textielsortering, die 40 procent
van de activiteiten vertegenwoordigt, zowel qua volume als qua
omzet, hier een onderkomen. Per
dag wordt maar liefst 6 ton textiel
binnengebracht. In 2016 schonken mensen bijna 1.900 ton kle-

ding en textiel aan onze kringloopwinkels. Het sorteren is een
toegankelijke job voor mensen die
niet onmiddellijk op de gewone
arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat
geldt ook voor ’t Sas, een arbeidszorgproject dateen 30-tal mensen
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WIELSBEKE / SINT-BAAFS-VIJVE

binnengebrachte toestellen nagezien en hersteld worden, de opslagmagazijnen en de transportafdeling. “Het is wel niet zo dat alles eerst naar hier moet komen”,
zegt Nelle Vanleeuwen. “Mensen
mogen in Heule materiaal binnenbrengen maar ook nog altijd
rechtstreeks bij de lokale winkels.
Over de impact van de transportactiviteit hebben we een constructieve buurtvergadering gehad.

werk. Voor Constructief komt er
in Heule een aparte toegangsweg
via de Hoge Dreef.”
Naar aanleiding van de overplaatsing van de centrale diensten naar
Heule vindt in Marke (Markebekestraat 7) op zaterdag 17 juni(GA31/1)
van
13 uur tot 17.30 uur een uitverkoop plaats. Die richt zich in het
bijzonder tot creatievelingen, doehet-zelvers, jeugdbewegingen...
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Brinda Vanbrabant bij haar eerste schilderijtje. (NVR)
Fabian Devriendt en Luc Messely plaatsen de sensibiliseringsborden in de
wei. (Foto nvh)
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Fabian hoopt dat de borden de
Brinda woont met haar man
mensen bewust maken van hun
Koen en drie kinderen: Achigedrag. “Sluikstorten kan niet.
les, Andrea en Agnes in de
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HOBBY’S
Brinda gaat in de zomer mee
koken met Chiro Kris-Kras.
Daarnaast houdt ze van yoga.

Linda en Trees ruimen het
zwerfvuil in de Bossenstraat
WIELSBEKE Linda Hellebuyck (67) zorgt samen met
haar buurvrouw Trees Crabbe voor een nette Bossenstraat. Zij zijn twee van de meters en peters die het
zwerfvuil weghalen van de Wielsbeekse straten. “We
vinden er alles: blikjes, sigarettendoosjes, maar ook
een tv en meubels. De situatie is dramatisch”, getuigt
Linda.

Zot van
Wielsbeke - Sint-Baafs-Vijve Ooigem
Vier jaar geleden verhuisde Linda
met haar man Romain naar de
Bossenstraat. Ze legde vlug contact met haar buurvrouw Trees.
“Ze vertelde over hoe ze al jaren
het zwerfvuil wegdoet uit de bermen. Het was te zwaar geworden
voor iemand alleen. Dus besloot
ik haar te helpen en heb veel van
haar geleerd. Zo kunnen we ook
elke week bijbabbelen”, zegt Linda afkeurend.

TWEEWEKELIJKS
Elke twee weken halen de vrou-

wen drie of vier grote vuilniszakken op. En dat enkel uit de Bossenstraat, een straat van slechts
een grote kilometer. “Om de twee
weken halen we op woensdag
vuilnis op. Het is dweilen met de
kraan open. De dag nadien zien
we soms weer pakken vuilnis liggen. De Bossenstraat is een wat
afgelegen straat. We vermoeden
dat mensen zo’n plaats kiezen om
hun vuilnis te dumpen”, geeft
Linda aan.

PAMPERS EN DODE DIEREN
Gelukkig worden de twee vrouwen ondersteund door IMOG, de
intergemeentelijke maatschappij
die ook de containerparken uitbaat. “We hebben een opleiding
van IMOG gevolgd. Zo leerden we
veilig zwerfvuil opruimen. We

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 16 juni 2017

Linda Hellebuyck bij een bordje dat haar man in de straat geplaatst heeft
om een nettere straat te bekomen. (Foto NVR)

ontvingen een verzekeringen en
op het einde van het jaar krijgen
we een kleine premie. We kregen
ook een fluohesje, een grijptang
en handschoenen. Na elk opruimmoment stuurt Trees ook de cijfers door naar IMOG”, legt ze uit.
Linda en Trees halen werkelijk alles op. Ze kruipen in dijken of
onder prikkeldraad om het proper
te houden. Klein afval nemen ze

mee, grote stukken laten ze liggen
voor de gemeentediensten. “We
vinden hier tv’s of meubels. Daarvoor bellen we de gemeentediensten. Trees vond al een doosje met
kattenjongen of een vuilniszak
met een dode reiger. Dan moeten
we de juiste diereninstantie verwittigen”, vertelt Linda. Vaak vinden ze zakken van dezelfde warenhuisketen. Daarom denken de

dames dat vaak dezelfde mensen
vuilnis storten. “Zakken met
pampers of andere vuiligheid zijn
geen uitzondering. We kunnen
nooit een adres van de vervuiler
terugvinden. Dat is wel jammer.
Sommige mensen letten ook niet
op de bordjes die we plaatsten
met het opschrift “net opgeruimd”. Toch blijven we volharden”, klinkt het. Linda vindt dat
de mentaliteit aan de basis ligt
van het zwerfvuilprobleem. “Vuilniszakken zijn misschien wel
duur, maar het kan niet dat je glazen flessen of blikjes zomaar wegsmijt. We kunnen ze ook op een
gratis manier kwijtraken zoals in
glasbollen of in het containerpark.
Men neemt zijn verantwoordelijkheid niet meer. Het is zelfs zo erg
dat mensen uit de buurt een blikje dat voor hun deur ligt zelfs niet
willen oprapen”, geeft ze als voorbeeld. “Trees en ik hopen op beterschap. Veel slechter kan het
niet meer. Het is niet alleen in de
Bossenstraat, maar in alle Wielsbeekse straten. Wie wat tijd over
heeft, kan wat initiatief nemen.
Samen moeten we ons inspannen
voor een propere gemeente”,
roept ze tot slot op. (NVR)
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