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WAREGEM

Ingang station dicht

Jeannine Decock van Frituur

“Veel KVK-su
een allerlaat
IMOG WIL SNELLER AF VAN GEVAARLIJK BOUWMATERIAAL IN REGIO
Het station van Waregem is de
komende weken niet altijd langs
de voorkant bereikbaar. Door de
werken in de Noorderlaan is de
zijdeur voor zes weken gesloten.
De deur van de wachtzaal is tijdens die periode enkel overdag
geopend. De ingang kant Boulezlaan blijft gewoon open, vanaf
daar kan u de perrons bereiken.

Asbestophaling wordt goedkoper
WERVIK

Stad bebloemt centrum,
CD&V wil fleurige wijken

HARELBEKE/WAREGEM
Intercommunale Imog
zal 150 ton asbestcement inzamelen tegen
een gunsttarief. Op
die manier wil het de
hoeveelheid asbest in
onze regio verminderen. Inwoners krijgen
bij Imog ook beschermingskledij en een
handleiding.
JOYCE MESDAG
In gans Vlaanderen is naar schatting
2,1 miljoen ton aan schadelijke asbest te vinden in gebouwen. 15.000
ton daarvan werd verwerkt in scholen, 724.000 ton in bedrijven, 6.000
ton in overheidsgebouwen, 436.000
ton in de land-en tuinbouw, en
910.000 ton in huizen en appartementen.
In de hoop die afbraak wat te versnellen, pakt de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij uit met
een subsidie. «Imog heeft een projectvoorstel ingediend, specifiek gericht op particulieren, en wij werden
geselecteerd», legt Johan Bonnier
van Imog uit.

30 euro per ton
Dankzij die subsidie kan Imog asbestafval tegen een gunsttarief 150 ton
asbestafval ophalen bij de inwoners
thuis. «Tot nu mocht elke inwoner
Bron: Het Laatste Nieuws - 16 mei 2018

Het stadsbestuur van Wervik zet
komende week de bloemetjes
buiten. Letterlijk dan. Er worden
in het centrum nieuwe bloempotten van een meter hoog geplaatst. Die komen naast de
bloemenmanden die eerder al
werden opgehangen. Zo komen
er vijf potten nabij het stadhuis
en een aan het Tabaksmuseum.
Ook het centrum van Geluwe,
Kruiseke en Ter Hand wordt opgefleurd. “Onze inwoners kunnen meewerken om onze stad in
de bloemen te zetten door zich
in te schrijven voor onze jaarlijkse bebloemingswedstrijd”, zegt
schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA).
Oppositiepartij CD&V is niet helemaal tevreden. “We pleiten
voor meer kleur in de wijken via
bloemenpalen of bloempotten op
de hoeken van de wijken”, meent
Bercy Slegers (CD&V). (djr)

KORTRIJK

KV Kortrijk en Frituur
Bertrand, het was 43 jaar
lang een goed huwelijk,
maar nu komt er een einde aan. De combinatie
met de kermis wordt te
zwaar voor de familie die
het levenswerk van Bertrand Coussens verderzet.
“Er is al een opvolger”,
zegt weduwe Jeannine
Decock.
KRIS VANHEE

Op 26 mei is het twee jaar geleden dat Bertrand Coussens
stierf. De Bissegemse friturist
serveerde 43 jaar lang frietjes
en hamburgers in het Guldensporenstadion van eersteklasser KV Kortrijk. Bertrand was
verslaafd aan zijn publiek en
aan zijn kraam. Afscheid nemen kon hij niet, al liet hij
zich wel eens ontvallen dat
het te veel werd.
“Als je niet bij Bertrand was
gepasseerd dan was je niet
naar KV Kortrijk gaan kijken”,
zegt supporter Steven Verleyen van KV Kortrijk. “Het was
besmettelijk. Mijn dochter is
Intercommunale Imog zal 150WAREGEM
ton asbestcement inzamelen tegenondertussen
een gunsttarief.
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Goedkopere ophaling moet
regio asbestvrij maken
REGIO

Bron: Het Nieuwsblad - 16 mei 2018

Afvalintercommunale Imog
pakt uit met een actie om de
regio zo snel mogelijk asbestvrij te maken. Dankzij een subsidie van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
(Ovam) komt Imog asbest nu
voor dertig euro ophalen. Voor
dat bedrag krijg je tot zes big
bags waarin je tot 1.000 kilo asbestafval afval mag verzamelen
en een set beschermkleding
met daarin een vest, handschoenen en mondmasker. Tot
nu betaalde je daar 236,30 euro
voor. “Via deze actie willen we
de kilo’s asbest in onze regio
fors doen afnemen”, zegt Johan
Bonnier, algemeen directeur
bij Imog. “In Vlaanderen zit er

nog ongeveer 2,09 miljoen ton
in onze woningen en andere gebouwen. Ondergronds zit nog
eens 40.000 kilometer aan asbesthoudende nutsleidingen.”
De actie richt zich op particulieren die in de Imogregio wonen. “De actie loopt drie jaar en
er wordt 150.000 kilo opgehaald asbest gesubsidieerd”,
zegt Imog-voorzitter Rik
Soens.
“Bedrijven mogen geen gebruikmaken van de actie, anders zouden we de limieten te
snel bereiken”, voegt Imogwoordvoerder Koen Delie eraan toe. Wie van de actie gebruik wil maken, registreert
zich via www.imog.be/asbestcement. (kvo)
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antwoordelijke van de federatie namen nadien een groepsfoto van
van de Belgische Autobus- en Au- de chauffeur met alle leerlingen
tocarondernemers.
uit de bus. Die foto’s zijn te zien
op de website www.moby.be.
Van 23 mei tot 10 juni kunnen
Groepsfoto
ouders en vrienden van de leerRoeselare werd uitverkozen als lingen stemmen op de foto’s. De
stad om het concept van de MO- leerlingen die het meest worden
BY-dag te lanceren. Tien busbe- aangestipt, krijgen een leuke
drijven en zes proefscholen met prijs. (bfr)

SBR

In Roeselare vond woensdag
voor de eerste keer de Dag van
het Schoolbusje plaats, de MOBY-dag. Dat is een nieuwe campagne rond de ophaaldiensten
voor de leerlingen van het bijzonder onderwijs, die de buschauffeurs en hun begeleiders de aandacht wil geven die ze verdienen
voor hun inzet en hun sociale rol.

De begeleiders namen een
groepsfoto van de chauffeur
met alle leerlingen uit de bus.
De leukste krijgt een prijs.

Afvalverwerker FostPlus wijst op de hoge kosten en stopt met proefproject

Imog wil in hele regio paarse en witte zakken
Als het van Imog afhangt,
gebruiken we straks allemaal twee vuilniszakken
om ons plastic afval te
sorteren. Maar de kostprijs voor de invoering
van de paarse en witte
zakken is gigantisch, zegt
FostPlus dat een systeem
met één pmd-zak verkiest.

WOORDVOERSTER BIJ FOSTPLUS

“Het Waregemse
systeem is niet
efficiënt genoeg”
In 2017 werd in Waregem
22 kg p+md per inwoner ingezameld, of 5,1 kilogram
meer dan in 2015, toen de uitbreiding nog niet van kracht
was.

KVO

KAREN VERHULST

FATIMA BOUDJAOUI
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WIELSBEKE

Een paarse zak voor alle
soorten pmd, inclusief botervlootjes en yoghurtpotjes en
een doorzichtige afvalzak
voor plastic folies. Het vraagt
wat extra administratie- en
sorteerwerk van de burger,
maar het werkt. Sinds de invoering van het proefproject
in Waregem in maart 2016, is
het restafval in Waregem gedaald. Van 163,7 kilo per inwoner in 2016 naar 160,5 kilo
per inwoner in 2017.

ROESELARE

IZEGEM/RO

Eind 2015 werden de witte en de paarse zak nog vol
enthousiasme voorgesteld door FostPlus, Imog en het
Waregemse stadsbestuur waar het proefproject
plaatsvond. Dat wordt voorlopig niet verder uitgerold.

En dus wil afvalintercommunale Imog de nieuwe pmdaanpak in de rest van haar regio uitrollen, ook in Wielsbeke. Maar dat is tegen de zin
van FostPlus, die instaat voor
de verwerking van het afval.
Dat maakte in december al
bekend dat het kiest voor één
pmd-zak en stopt met het
Waregemse systeem.
“We willen in heel België
hetzelfde scenario”, zegt Fatima Boudjaoui, woordvoerster bij FostPlus. “Het Waregemse proefsysteem is niet
efficiënt genoeg. We willen

dat alles in één zak kan: van
botervlootjes tot plastic verpakkingen. Dat is het gemakkelijkst te begrijpen voor de
burger.” Volgens Imog-voorzitter en Waregems schepen
Rik Soens (CD&V) is het Waregemse project wel gemakkelijk. “Iedereen begrijpt het
goed en we ontvangen geen
klachten. Daarom gaan we ermee door.”

Automo
invloed
bloemba

uitrollen in de hele Imog-regio, brengt dat een kostenplaatje met zich mee van een
miljoen euro, onder andere
door extra ophaalrondes.
“Wij vinden dat de producenten dat moeten betalen, maar
FostPlus ziet het niet zitten
om die kosten door te rekenen aan de producenten die
zowel plastic verpakkingen
creëren als in de handel brengen”, zegt Imog-woordvoerKostenplaatje van 1 miljoen
der Koen Delie.
Het systeem met twee zakAls Imog het project zoals ken lijkt dus nog niet voor
het in Waregem loopt, zou meteen.
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Vanaf 2019 verdwijnen paarse en witte zakken voor pmd

FostPlus wil niet verder
met Waregems project

KAREN VERHULST

Een paarse zak voor alle soorten pmd, inclusief botervlootjes en yoghurtpotjes en een
doorzichtige afvalzak voor
plastic folies. Het vraagt wat
extra administratie- en sorteerwerk van de gebruiker,
maar het werkt. Sinds de invoer van het proefproject in
Waregem in maart 2016, is het
restafval in Waregem gedaald.
Van 163,7 kilo per inwoner in
2016 naar 160,5 kilo per inwoner in 2017. Vorig jaar werd in
Waregem 22 kg p+md ingezameld per inwoner, of 5,1 kilogram per inwoner meer dan in
2015, toen de uitbreiding nog
niet van kracht was.
En dus wil afvalintercommunale Imog de nieuwe pmd-aanpak met twee zakken voor plastic afval ook in de rest van haar
regio uitrollen. “Het project
loopt enorm goed”, zegt Johan
Bonnier, algemeen directeur
bij Imog.
Maar dat is tegen de zin van
Bron: Het Nieuwsblad - 17 mei 2018

W
KVO

Als het van Imog afhangt, gebruiken we allemaal twee vuilniszakken
om ons plastic afval te
sorteren. De kostprijs
voor de invoering van de
paarse en witte zakken is
echter gigantisch en
FostPlus prefereert een
ander systeem.

LOH

REGIO

W Schepenen Peter Desmet en Rik Soens gooien de paarse zakken in de
vuilniskar. “Het systeem werkt. Wij ontvangen geen klachten”, zeggen ze.

FostPlus, die instaat voor de
verwerking van het afval. Zij
maakten in december al bekend dat ze gaan voor één pmdzak en dus niet verder gaan met
het Waregemse systeem. “We
willen in heel België hetzelfde
scenario”, zegt Fatima Boudjaoui, woordvoerster bij FostPlus. “Het Waregemse systeem
is niet efficiënt genoeg. We willen dat alles in één zak kan: van
botervlootjes tot plastic verpakkingen. Dat is het gemakkelijkst te begrijpen voor iedereen.”

Aanpassen moet
Volgens Imog-voorzitter en
Waregems schepen Rik Soens
(CD&V) is het Waregemse project wel gemakkelijk. “Iedereen
begrijpt het goed en we ontvangen geen klachten. Daarom willen we ermee door.”
Als Imog het project zoals het

in Waregem loopt zou uitrollen
in de hele Imog-regio, brengt
dat een kostenplaatje van een
miljoen euro met zich mee.
“Daarin zitten de extra ophaalrondes en het extra sorteren”,
zegt Imog-woordvoerder Koen
Delie. “Wij vinden dat de producenten dat moeten betalen,
maar FostPlus ziet het niet zitten om die kosten door te rekenen aan de producenten die
plastic verpakkingen creëren
en in de handel brengen.”
Praktisch kan het. De zakken
bestaan al en de machines van
Imog zijn klaar voor de verwerking en extra sortering. “Onze
sorteerinstallatie is er klaar
voor om pmd en folies apart te
sorteren. Nu nog iets proberen
forceren bij FostPlus”, klinkt
het bij de Imog-mannen.
Maar vanaf 2019 moeten alle
Waregemnaren hun pmd-afval
sowieso weer in één zak stoppen.
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Imog wil paarse en witte zakken naar grotere regio uitbreiden, FostPlus wil alle pmd weer in één afvalzak

FostPlus wil af van Waregems
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Somers van de afvalintercommunale Limburg.net. “Het
Optimo-systeem is 32 procent
goedkoper, doordat minder
wagens moeten rondrijden, en
er dus ook minder personeelsuren nodig zijn. Het is ook duurzamer: de CO2-uitstoot wordt
met 37 procent gereduceerd.”

Worden al onze vuilniszakken binnenkort tegelijk
opgehaald door één
vuilniswagen? Dat zou
best kunnen. In Lommel
loopt een proefproject, en
ook de Vlaamse overheid
heeft er oren naar.

LOPEN

In Lommel sorteren mensen
hun afval nog steeds in zakken
met verschillende kleuren,
maar vervolgens neemt één
wagen die bonte verzameling
zakken mee. Later worden ze in
een sorteercentrum opnieuw
gescheiden. Na twee jaar ogen
de resultaten van het proefproject positief, vertelt Kris

SE SPORTSTA
DOOR EUROPE

Scheurtjes

kortrijkloopt.be
midzomerrun.be

TERUG EEN GESLAAGDE RECLAMECAMPAGNE VAN

niet ontworpen om de zakken
zoveel mogelijk heel te laten.
Scheurtjes in de zakken kunnen
enkel vermeden worden als de
geperste vracht niet boven 5 ton
uitkomt, maar dat betekent dat
amper de helft van de capaciteit
van de wagens gebruikt kan
worden. Om dat probleem aan
te pakken, is Limburg.net op
zoek naar een ander type
wagen.
Het Vlaamse departement
Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI) gelooft in
Optimo. “Als het project succesvol is, is het ook mogelijk dat
andere regio’s dit oppikken. Er
is ook al interesse getoond”, zegt
Corien Struijk, adviseur innovatieve overheidsopdrachten.
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Ook OVAM, het Vlaamse agentschap voor het afvalbeleid, evalueert het project positief. “Dit
past in onze ﬁlosoﬁe om recyclage laagdrempeliger te
maken”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.
Bij de gezamenlijke ophaling
worden de bekende perskraakwagens gebruikt. Maar die zijn

INSCHRIJVEN VIA

Bron: De Morgen - 9 juni 2018
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In vuilkar
van de toekomst
liggen alle kleuren
door elkaar
Wekelijks zet u plichtsbewust uw
gesorteerde afval op de stoep. Lege
verpakkingen in de blauwe pmdzak, fruit- en groenteresten dumpt
u in de groene gft-container en
plastic folie krijgt een plaatsje bij het
restafval. Drie verschillende kleuren,
drie verschillende soorten afval.
Vervolgens haalt telkens een andere
vuilniswagen één van de zakken op.
Dat betekent dat er kilometers- en
urenlang door stads- en dorpskernen gereden wordt, met een fikse
uitstoot tot gevolg.
Dat kan beter, dachten ze bij de
intercommunale Limburg.net. In
Lommel rijdt sinds twee jaar de
Optima-huisvuilwagen rond. Ze
sorteren er hun afval nog steeds in
zakken met verschillende kleuren,
Bron: Het Laatste Nieuws - 9 juni 2018

maar die bonte verzameling belandt
wel in één en dezelfde afvalwagen.
Nadien worden ze in een sorteercentrum opnieuw gescheiden. Voor
het project haalde Limburg.net de
mosterd in Scandinavië waar het
systeem bedacht werd.

Véél goedkoper
Na twee jaar ogen de resultaten
positief, vertelt Kris Somers van
Limburg.net. «Het Optimo-systeem
is 32 procent goedkoper, doordat er
minder wagens moeten rondrijden,
en er dus ook minder personeelsuren nodig zijn. Het is ook duurzamer: de CO2-uitstoot wordt met
37 procent gereduceerd.»
Vraag is of mensen wel de moeite
willen doen om te sorteren, als ze

Foto Geurts

R

Een vuilniswagen
die al uw afval op
dezelfde dag ophaalt?
Het zit er aan te komen.
In Lommel loopt een
geslaagd proefproject.
«Het Optimo-systeem
is goedkoper en veel
duurzamer», zegt
Kris Somers van
afvalintercommunale
Limburg.net.

merken dat die zakken toch in
dezelfde wagen belanden. Volgens
Somers blijkt dat wel degelijk het
geval. «Men sorteert zelfs beter. Er is
iets minder restafval, en de pmd is
iets zuiverder.»
Ook OVAM, het Vlaams Agentschap
voor afvalbeleid, evalueert het
project positief. «Er zijn duidelijke
pluspunten op het vlak van mobiliteit», zegt OVAM-woordvoerder Jan
Verheyen. Afvalintercommunales
uit andere Vlaamse regio’s hebben
intussen al interesse getond voor de
Optimo-ophaalwagen.

Sorteren met de hand
Voor de afvalwagen van de toekomst
straks in heel Vlaanderen rondrijdt,
moeten er wel nog enkele kinderziektes overwonnen worden. Nu
gebeurt de nasortering bijvoorbeeld
nog handmatig. Limburg.net zal,
zodra er meer gemeenten in het
project instappen, investeren in
een sorteermachine met een camera
die de zakken scheidt op basis
van kleur. Er moeten ook nieuwe
vuilniswagens komen, die minder
hard persen. En er is ook nog een
oplossing nodig voor papier en
karton, die nu niet mee in de vuilniswagen mogen. (DM)
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Kortrijk zet nu ook mobiele toestellen in tegen sluikstorters

Eén camera per vijfhonderd inwoners
KORTRIJK

Het stadsbestuur gebruikt nu
ook camera’s om sluikstorters te betrappen. Ondanks
alle inspanningen neemt het
aantal overtreders niet af.
Kortrijk telt grosso modo één
camera per vijfhonderd inwoners. Burgemeester Van
Quickenborne (Open VLD)
wil na de gemeenteraadsverkiezingen veiligheidscamera’s in elke wijk.

KRIS VANHEE

Een grove som leert dat Kortrijk
per 500 inwoners een camera
heeft op openbaar terrein. Daar
zijn de privécamera’s niet bijgeteld.
Met de camera’s wil het stadsbestuur de criminaliteit inperken.
Nu gaat de stad nog een stap verder. In samenwerking met de intercommunale afvalverwerker
Imog worden drie mobiele camera’s ingezet op sluikstortplaatsen.
In een proefperiode zijn al zeven
sluikstorters geregistreerd.
“En dat kan om het even wie
zijn”, zegt Koen Delie van Imog.
Imog verzamelt de gegevens en
geeft ze door aan de GAS-ambtenaar, die er een boete van 50 tot
350 euro voor kan uitschrijven.
Hotspot nummer 1 is de SintDenijsestraat in Kortrijk, en
meer bepaald het bushokje ter
hoogte van warenhuis Aldi.
Bewoner Philippe Despriet: “Ik
klaag dit al jaren aan. Al twee
keer zaten we met een rattenplaag, afkomstig van etensresten
bij het sluikstorten. Het helpt gewoon niet. Je vindt zelfs meubels
aan het bushok.”
De wijkagent verbaliseerde vrijdagmorgen nog een man die een
factuur in zijn afvalzak had laten
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Buurtbewoner Philippe Despriet contacteerde de politie al geregeld over sluikstorten aan het bushokje in de Sint-Denijsestraat.

VINCENT
VAN QUICKENBORNE
BURGEMEESTER

“Nu hebben we 163
camera’s in Kortrijk”
zitten. “Maar sluikstorters zijn
vindingrijker geworden”, zegt
schepen van Milieu Bert Herrewyn (SP.A).
“Ze letten goed op om geen sporen na te laten. Daarom het inzetten van deze camera’s. We tonen
die niet, want dan weet iedereen
hoe de mobiele camera er uitziet.
Een propere stad is een veilige

stad. Wie hardleers is, vliegt op
de bon. Het aantal sluikstorters
neemt niet af, ondanks alle inspanningen. We vinden nog altijd
matrassen in sloten, terwijl het
containerpark gratis is.”

Ook nepcamera’s
Eén camera werd al ingezet op
het Sint-Amandsplein, in de Zwevegemsestraat en in de Sint-Denijsestraat. Binnenkort komen er
ook nepcamera’s. “Ooit gaan de
sluikstorters weten waar de camera hangt”, zegt schepen Herrewyn.
“Daarom gebruiken we later ook

drie nepcamera’s, zodat we meerdere plaatsen kunnen controleren. Eén camera kost namelijk
12.000 euro.”
De honger naar camera’s in
Kortrijk wordt in de volgende beleidsperiode niet gestild. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): “Kortrijk
heeft nu een netwerk van 163 camera’s. De politie kan bij de opheldering van één op de vier feiten gebruik maken van camerabeelden.”
In de volgende legislatuur wil
Van Quickenborne, als hij aan zet
is, iedere wijk in Kortrijk voorzien van een veiligheidscamera.

Bron: Het Nieuwsblad - 19 mei 2018

Verdachte handelingen aan schoolpoort Drie Hofsteden
KORTRIJK

hij zijn ouders op de hoogte gebracht. Die contacteerden de directie en die haalde er de politie
bij. Wij nemen de zaak ernstig en
vrijdagnamiddag hebben we aan
Kinderlokker?
alle kinderen een brief meegegeven voor de ouders. Daarin stel“Hij is doorgelopen maar bleef len we dat zowel de school als de
het een eigenaardig gesprek vin- politie hun verantwoordelijkheid
“Laten we het zo stellen dat de den. Toen hij thuiskwam, heeft nemen en het nodige doen.”

Een jongen van de lagere
school werd donderdag staande gehouden door een onbekende. Dat gebeurde toen hij
de schoolpoort Drie Hofsteden in de De Taeyelaan 11 in
Kortrijk wou verlaten.

jongen op een verdachte manier
is aangesproken”, zegt algemeen
directeur van de scholengroep Diter Den Baes.

AN VAN SAMANG
JASPER STEVERLINCK
OLS HOLLAND & GUESTS HENK RIJCKAERT
ONKS ADRIAAN VAN DEN HOOF YEVGUENI
AS JOHAN HELDENBERGH ...

Of het gaat om een kinderlokker
– zoals op sociale media wordt gesteld – is niet duidelijk.
De politie houdt het voorlopig op
‘verdachte handelingen’.
Eerder deze week was er ook een
dergelijk geval in Vichte. Daar
werd een jongen aangesproken
door een vreemd iemand. Deze
zaak is nog niet opgehelderd. (vkk)
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Bron: Het Laatste Nieuws - 19 mei 2018

Al één camera per vijfhonderd inwoners op openbaar terrein

Kortrijk legt sluikstorters vast

op came

KRIS VANHEE

Buurtbewoner Philippe Despriet contacteerde de politie al geregeld over sluikstorten aan het bushokje in de SintDenijsestraat.

© Ludo Ostijn

K O R T R I J K I Een grove bereke
ning leert dat Kortrijk per vijfhon
derd inwoners één camera heeft
op openbaar terrein. Daar zijn de
privécamera’s niet bijgeteld.
Met de camera’s wil het stads
bestuur de criminaliteit inperken.
Nu gaat de stad nog een stap ver
der. In samenwerking met de in
tercommunale
afvalverwerker
Imog worden drie mobiele came
ra’s ingezet op sluikstortplaatsen.
In een proefperiode zijn al zeven
sluikstorters geregistreerd.
‘En dat kan om het even wie

Oostende

Stad zal redders
inzetten tijdens

Bron: De Standaard - 19 mei 2018

Kortrijk installeert nu
ook mobiele camera’s
tegen sluikstorten.
Ondanks de vele
inspanningen neemt
het aantal overtreders
niet af. Mettertijd wil
Burgemeester Vincent
Van Quickenborne
(Open VLD) in elke
wijk camera’s plaatsen.

ndustriezone Waregem Zuid en de stad zorgen zelf voor een pendeldienst voor de werknemers. Foto Henk Deleu

an 44 procent. De Lijn meldt dat
e opties bekeek, maar dat er niets
ar is omdat de werknemers van
verschillende plaatsen komen en
eel verschillende momenten vern.

o heen en terug

ustriezone met 58 bedrijven en
werknemers zet de pendeldienst
maandag 3 september in. Er verjdens werkdagen ‘s morgens telm 7 en 7.45 uur een bus van Parer aan het station. Er zijn haltes
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aan TVH, ventilatiespecialist Renson,
houthandel Cras en bandencentrale De
Brabandere. ‘s Avonds rijdt er telkens
om 16.30 en 17.25 uur een bus terug
naar het station. De stad subsidieert
10.000 euro per jaar. «De prijs voor een
rit heen en terug bedraagt 4 euro per
persoon», zegt Gauthier De Brabandere.
«Het is de bedoeling dat de werkgevers
die tickets betalen. Personeelsleden die
met de bus mee willen, bestellen tickets
telkens de dag voordien via een app, die
nu nog in de maak is.» De pendeldienst
mikt per dag op maximaal 180 passa-

giers heen en terug. «Dat zijn 180 wagens minder per dag. En het is milieuvriendelijk met een vermindering van
de CO2-uitstoot met liefst 95.700 kilogram per jaar», zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). De keuze voor
het station is bewust, omdat de pendeldienst vooral op pendelende personeelsleden mikt en werknemers uit
Waregem, die eerst naar het station
kunnen wandelen of fietsen. Indien de
pendeldienst een gigantisch succes
blijkt te zijn, kunnen er meer bussen ingezet worden.

KORTRIJK USB’s en hoofdtelefoon dj Fred Hush uit auto gestolen
De Kortrijkse dj Fred Hush werd
afgelopen maandag het slachtoffer van een auto-inbraak vlak
aan zijn woning in de Groeningestraat in Kortrijk.
«We kwamen net terug van Ibiza
en gingen boodschappen doen»,
vertelt de dj. «Toen we zo’n 20 minuten later terug waren, was er
Bron:
Het Nieuwsblad
- 31
mei 2018
ingebroken
in de
auto.
Ze hebben

enkele USB’s met al mijn muziek
op, een hoofdtelefoon en ander
materiaal mee. Ook gouden oorringen en een horloge van mijn
partner waren verdwenen. Zelfs
een Leo en een fles water hebben
ze meegenomen.» De deejay was
al eerder het slachtoffer van een
diefstal. «Hoeveel keer? Dat kan
ik zelfs niet zeggen», zegt Fred.
«Net daarom, maak ik me er niet

meer druk om. Maar vervelend is
het wel natuurlijk. Ik ben enorm
veel muziek kwijt en mag opnieuw beginnen met alles in
mapjes te steken. Blijkbaar weten
ze dat ik dj ben en gaan ze er meteen vanuit dat er duur materiaal
in mijn auto ligt.» Fred plaatse een
oproep op Facebook om getuigen
te vinden. «Alle tips blijven welkom.» (AHK/LPS)

KORTRIJK/AALBEKE Stad breidt project met peukentegels uit
Een in november 2017 gelanceerd
proefproject met negen asbaktegels in Kortrijk mist zijn doel niet.
Dat blijkt uit metingen.
Zo vonden op de Grote Kring in
het winkelwandelgebied in een
eerste meting van eind maart,
over vier dagen gespreid, 34 peuken de weg naar de asbaktegel.
Tijdens een tweede meting eind
april waren dat al 75 peuken. «De
peuken liggen zo bij elkaar, waardoor onze straatvegers ze makkelijk machinaal opzuigen», zegt
schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Nog een voorbeeld
is De Lange Munte. Aan het sportcentrum werden, de twee metingen opgeteld, 858 peuken achtergelaten in de peukentegel. Maar
op de grond was er een daling van
102 naar 41 peuken. Toch kan het
nog beter. «Zo stellen we aan het
OC in Aalbeke vast dat de asbak
aan de gevel meer wordt gebruikt
dan de asbaktegel», zegt schepen
Herrewyn. «We nemen er de asbak weg. We gaan door met de
peukentegels. Er komen er wellicht ook op de verlaagde LeiLS
Bron: Het Laatste Nieuws - 31 mei 2018

De peukentegels worden steeds meer gebruikt in Kortrijk. Deleu
eboorden en op het stadsdeel
Weide. We polsen ook bij horecazaken of een peukentegel nabij
hun terras kan.» In onze regio
deed ook Harelbeke mee aan het
proefproject, in samenspraak
met de afvalintercommunale

Imog en Mooimakers, een project
tegen sluikstorten. Er wordt nu
bekeken om de peukentegels ook
elders te lanceren, eventueel via
een groepsaankoop. Een asbaktegel kopen kost zo’n 350 euro.
(LPS)

Bron: Het Nieuwsblad - 12 mei 2018

VICHTE Cecile T’Jampens, echtgenote van Georges Vaneeckhoutte, is gestorven op 4 mei. Zij
is moeder van vijf. De uitvaartdienst heeft plaats op 19 mei om
10.30 uur in de kerk van Vichte.
(MVD-Uitvaartc. Vandercruyssen)

hebben in ons bedrijfje. Ik ben
begonnen met een aantal weckpotten om yoghurt te maken”,
herinnert Katleen zich. Vervolgens heeft ze zich dan toegelegd
op melkproducten en het ondernemerschap, ze heeft tal van cursussen en avondlessen gevolgd.
“Toen vertrouwden we ook op

hier goed was”, vertelt Katleen.

SORBET
De Sterhoekhoeve was één van de
eerste boerderijen die begon met
de korte keten. Waarbij mensen
hun eten halen bij oorsprong in
plaats van grote supermarkten in
de steden .

Kringwinkelbus moet
versterking inroepen
ANZEGEM De Kringwinkel stond voor één keer
midden in Anzegem.
Iedereen kon herbruikbare voorwerpen afleveren.
En dat was een groot
succes.
Schepen van Afval en Containerparken Willy Demeulemeester
keek zaterdag trots toe naar de auto’s die op en af rijden. Mensen
zeulden dozen vol materiaal naar
de witte bestelwagen van de
Kringwinkel. Kandelaars, Mariabeelden, serviezen, een oude naaimachine, … De Kringwinkel stond
eenmalig in het midden van de
gemeente. “Ik ben heel blij, dat dit
project zo goed aanslaat. Dat is
ook begrijpelijk, voor een oude
naaimachine ga je niet het hele
eind naar Waregem of Oudenaarde afleggen. Dergelijk initiatief is
dus heel handig voor iedereen die
iets kwijt wil”, vertelt de schepen.
Zaterdag moest een tweede bestelbus bijspringen omdat de eerste al stampvol zat.

gevraagd. “We hadden net inkopen gedaan, chocolaatjes, bakvormen, … ik had toen een onhandige plastic bakvorm, ik heb die nadien ook nooit meer gebruikt. De
buurvrouw moest toch wel tevreden geweest zijn, want ze komt
nog altijd,” lacht Katleen.
Vanille-ijs wordt nog het meest
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pannenko
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op de Fa
hoek.

Kinderlokker benad
12-jarige met snoep

VICHTE In Vichte werd een kinderlokker g
man met grijs haar en een bril, stopte op wo
kind om het te lokken met snoepjes. De
zaak. De 12-jarige zoon van Darline De Wa
om half acht stipt naar het einde van hun s
de schoolbus die de jongen op komt halen
telkens aan de voordeur op de uitkijk staan
zoontje meeneemt”, vertelt mama Darline.
Maar die woensdag liep het helemaal ande
bestelbusje met zwart zeildoek het straat
draaide het raampje naar beneden en bood
aan uit een zwarte kom. “Gelukkig was mijn
ken dat hij rechtsomkeer maakte en naar
Darline, “mijn dochter had ook al gezien da
rende hem tegemoet. Daarna hebben ze pa
beurt de politie waarschuwde.”

VERKLARING

Maaike Baert en Frank Veys zagen ‘hun’ bus al meteen overvol raken met
herbruikbare spullen. (Foto XC)

Het proefproject kwam er nadat
de parkwachters van Anzegem
hadden gemeld dat mensen veel
bruikbare dingen weggooien. Als
het project in Anzegem aanslaat,
zal dat uitgebreid worden naar andere gemeentes zonder Kringwinkel. Op vijf locaties staan ook kasten waar iedereen klein materiaal
in kan deponeren. “Die kasten
zijn enorm populair, al na enkele

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 18 mei 2018

dagen puilde de kast in het sociaal
huis uit”, vertelt Maaike Baert,
projectmedewerker van Kringwinkel Waregem.
Het klein materiaal kan je altijd in
een doos binnenbrengen op de
volgende vijf locaties: de bibliotheken van Anzegem, Vichte en
Ingooigem, in het gemeentehuis
en het sociaal huis van Anzegem.
(XC)

De beide kinderen hebben bij de politie een
De jongen zelf was zich in het begin van gee
die dag nog naar school gegaan. De juf he
eens de nadruk gelegd op wat de kinderen
vreemde hen snoep aanbiedt of vraagt plaats
luid roepen en wegrennen dus.
“De jongen blijkt nadien toch zwaar geschro
bus niet meer alleen nemen. We hadden dan
mee te laten lopen. Maar dat stelde hem n
Darline.
Politiecommissaris Vanden Heede, van zon
het onderzoek loopt. “We geven de zaak
maar we hebben weinig aanknopingspunten
lijk geen heksenjacht openen op witte beste
geen beginnen aan”, vertelt de commissaris
dat wie iets verdacht opmerkt onmiddellijk

m het
overspeel
mijn

Neen, dat zou te veel zijn. Daarnaast zou hij ook geld geleend
hebben bij vrienden en gewerkt
hebben als portier. “Ja, in het
zwart, dat heb ik al toegegeven.”
De Procureur des Konings was
niet onder de indruk en vond dat
het cash geld dat op de rekenin-

Onderzoek gemanipuleerd
De advocaten spraken van een
gebrek aan bewijs en zelfs van
manipulatie van het onderzoek.
Op 25 juni weten we het oordeel
van de rechter.
Eerder werd Christophe D. al

veroordeeld voor drie jaar cel
voor mensenhandel en prostitutie. Daarnaast kwam hij ook in
het nieuws als slachtoffer van
een steekpartij in Torhout. Toen
liet een twintiger het leven, zijn
leven hing heel even aan een zijden draadje. (djr)
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Twee nieuwe stadsmedewerkers trekken
met een bakfiets door de stad om de
straten zwerfvuilvrij te maken.

Oppositie geen fan van nieuwe maatregelen

Nieuw in de strijd tegen
zwerfvuil: de bakfiets
WAREGEM

DJR

Een bakfiets en twee
nieuwe personeelsleden
moeten het zwerfvuil in
de stad tegengaan. De
stad maakt hiervoor
380.000 euro vrij. “Niet
de juiste aanpak”, klinkt
het bij de oppositie. “We
moeten zorgen dat we
niet moeten opruimen.”
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KAREN VERHULST

Twee nieuwe personeelsleden van de stad trekken sinds
kort met een bakfiets door
Waregem om de straten
zwerfvuilvrij te maken. De
stad maakt hiervoor 82.000
euro vrij: 4.000 euro voor de
bakfiets en 78.000 euro voor
de jaarsalarissen van de twee
personeelsleden. De nieuwe
bakfiets moet vooral de probleemsituaties in het weekend
oplossen.
In juli vorig jaar kaartte gemeenteraadslid Geert Deroose
(N-VA) nog aan dat pakweg
het park Baron Casier of de
Zuiderpromenade er na mooie
weekends als een stort bij kunnen liggen. “Deze personeelsBron: Het Nieuwsblad - 6 juni 2018

leden trekken ook op zaterdag
en zondag door de stad”, zegt
schepen van Financiën Rik
Soens (CD&V). Vroeger werd
er op zondag niet opgeruimd.

Sensibiliseren in
plaats van beboeten
Enkele leden van de oppositie
zijn geen fan van deze aanpak.
“Een bakfiets aankopen en wat
extra personeel in dienst nemen, daar gaan we er niet mee
geraken”, zegt Inge Vandevelde (Groen). Alleen een mentaliteitswijziging kan volgens
Vandevelde een oplossing zijn.
“We moeten kinderen bijvoorbeeld al vroeg leren dat zwerfvuil niet oké is. Waarom gaan
we niet vaker met scholen en
jeugdbewegingen opruimen?
Ook op buurt- en wijkniveau
kan meer gedaan worden. De
jaarlijkse lenteschoonmaakdag is een goede start, maar
het kan nog zoveel beter. Het
stadsbestuur kan daarin ondersteuning bieden.”
Gemeenteraadslid Geert Deroose (N-VA), die een jaar geleden al vroeg om een aanpak
tegen zwerfvuil, treedt haar

GEERT DEROOSE
GEMEENTERAADSLID N-VA

“Hiermee los je het
probleem niet op.
We moeten zorgen
dat er niet moét
opgeruimd worden”
bij. “Met een bakfiets los je het
probleem niet op. We moeten
vooral zorgen dat er niet moét
opgeruimd worden: preventief
werken dus.”
De strijd tegen zwerfvuil
wordt ook politioneel aangepakt. In 2017 werden 11 mensen betrapt en beboet op sluikstorten, twee anderen kregen
een GAS-boete die te maken
had met het achterlaten van
zwerfvuil. Recidivisten zijn er
volgens schepen Soens niet.
Van dat beboeten is Vandevelde geen fan. “Ik heb daar
mijn bedenkingen bij. Hoe kan
je zo’n overtreder spotten? Dat
gebeurt enkel bij toeval. We
doen er beter aan om te sensibiliseren.”
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nisatie Recycling Netwerk Benelux. Kiezers bij de regionale verkiezingen 2014
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Moeders – enBron:
zekerDe
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moeder –- hebben
vlugger door als we een toneeltje opvoeren. Zij laten zich niet om de tuin leiden. Er zijn er geen
die ons beter kennen dan onze moeders: ze hebben ons gedragen, ze
hebben ons gevoed, ze hebben ons gekoesterd en getroost, ze hebben ons
gestraft en ze hebben ons aan hun hart gedrukt en vertederd, ze hebben
onze tranen gedroogd, ze hebben ons in al onze schamelheid gezien, ze
hebben ons zien struikelen en weer opstaan… En ze weten dat wij het
weten dat zij, zelfs als alle anderen ons de rug hebben toegekeerd, er
zijn en er zullen zijn.
En daarom, moeder, heb je een beetje ongelijk. Gun ons een dag zoals
Moederdag, om voor alles waarvoor we anders doordeweeks hoogstens
stuntelend en stotterend iets zeggen, om dat nu eens hardop uit te spreken: dankuwel!

GUN ONS MAAR MOEDERDAG

Peperdure mac
zwerfvuil
TOCH IS OPPOSITIE GEEN FAN: “SENSIBILISEREN IS
BELANGRIJKER DAN OPRUIMEN”
Het stadsbestuur maakte het voorbije jaar 380.000 euro vrij in de
strijd tegen zwerfvuil. Dat is 130.000 euro meer dan de 250.000 euro dat het in juli 2017 beloofde vrij te maken. “De grootste investering is de aankoop van een nieuwe heetwatermachine, om onkruid
op een correcte manier en zonder chemicaliën, wat sinds kort verplicht is, mee te verdelgen”, zegt Schepen van Financiën Rik Soens
(CD&V).
DOOR KAREN VERHULST

Maar veel gerichter in de strijd tegen zwerfvuil is een nieuwe bakfiets die wordt gebruikt om zwerfvuil op te ruimen. Die bakfiets wordt ook ingezet op zaterdag en zondag. Die dagen waren vroeger problematisch omdat er tot vorig jaar op zondag geen
personeel werd ingezet om zwerfvuil op te
ruimen. Daardoor lag pakweg het park Baron Casier er na een mooi weekend vaak als
een vuilnisbelt bij. De bakfiets zelf kost
4.000 euro. Om met die twee nieuwe voertuigen rond te rijden, heb je natuurlijk ook
personeel nodig. De stad zet twee nieuwe
personeelsleden in in de strijd tegen zwerfvuil. Hun jaarsalaris komt samen op zo’n
78.000 euro. Gemeenteraadslid Geert Deroose (N-VA) vroeg vorig jaar in juli wanneer en hoeveel geld de stad eindelijk zou
vrij maken om zwerfvuil tegen te gaan. Van
deze zogezegde grootse investeringen is hij
geen fan. “Onkruid is geen zwerfvuil”,
klinkt het fors. “Sensibiliseren is zoveel belangrijker. Je moet zorgen dat het er niet
ligt, dan moet je het niet opruimen ook.
Deze maatregelen zijn een doekje voor het
bloeden. Sensibiliseren is zoveel belangrijker dan opruimen.” Waar het geld nu precies in geïnvesteerd wordt, weten we dankzij Inge Vandevelde (Groen). De politica
vroeg dinsdag op de gemeenteraad naar het
beloofde geld en waarvoor het ingezet
wordt. Ook zij is geen fan van de onkruidverdelingsmachine. “We moeten meer preventief werken. Maar op andere manieren

dan dat we het nu doen”, zegt raadslid Vandevelde. Ze is zelf het levende bewijs dat de
huidige preventie- en opruimacties niet voldoende zijn. “Ik ben een officiële Mooimaker. Daarbij ga ik met een afvalprikker één
keer per maand een grote wandeling maken in mijn buurt om alles op te ruimen.
Maar als Mooimaker moet ik alles bijhouden: wanneer ik ga opruimen, wat ik vind,
hoeveel zakken ik vul, … Dat administratieve werk vraagt veel te veel tijd, daarom stop
ik ermee en ga ik gewoon nog vanuit mezelf opruimen, zonder dat ik alles hoef te
noteren.” Ook de hoeveelheden afval die
Vandevelde vindt, frustreren haar. “Ik
woon zelf in de omgeving achter de Europoint en kan tijdens mijn opruimende de
zakken vol afval niet meer dragen. Ik moet
de bakfiets nemen als ik alles wat ik tegenkom wil meenemen. En dat gaat ver: onderweg vind ik matrassen, blikjes bier en heel
veel frituurafval.” Alleen een mentaliteitswijziging kan volgens Vandevelde een oplossing zijn. “We moeten kinderen bijvoorbeeld al vroeg leren dat zwerfvuil niet oké
is. Waarom gaan we niet vaker met scholen
en jeugdbewegingen opruimen? Ook op
buurt- en wijkniveau kan er meer gedaan
worden. De jaarlijkse lenteschoonmaakdag
is een goede start, maar het kan nog zoveel
beter. Het stadsbestuur kan daarin ondersteuning bieden.”

13 BOETES
De strijd tegen zwerfvuil wordt ook politioneel aangepakt. In 2017 werden 11 mensen

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 11 mei 2018
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hines ingezet in strijd tegen

Een stadsmedewerker aan de slag met de de nieuwe bakfiets om het zwerfvuil uit het straatbeeld te weren. (Foto KVO)

VAN BERM TOT PARK
De plekken waar zwerfvuil ligt in Waregem, zijn zeer verspreid. Zo ligt het park
Baron Casier er regelmatig vuil bij, net omdat er vroeger op zondagen niet opgeruimd
werd. Daar moet het nieuwe personeel en
de bakfiets nu verandering in brengen.
Maar ook parking Expo en tal van bermen
langs de weg zijn aantrekkingspolen voor
zwerfvuil. De site Sofinal kwam een maand

geleden nog onder de aandacht omdat ze er
bij ligt als een vuilnisbelt. Het stadsbestuur
beloofde toen de curator van de bedrijfsgronden op te roepen het boeltje op te ruimen. “Maar eigenlijk zie je achter elke hoek
wel zwerfvuil liggen”, zegt raadslid Vandevelde. “En het zijn heus niet alleen kinderen die dingen achterlaten. Ook volwassenen kunnen er iets van: van wie zijn al die
blikjes Jupiler in de berm anders?” Vandevelde beseft dat we ook de hogere overheden nodig hebben. “Pas wanneer mensen
het voelen in hun portefeuille, zullen ze
hun mentaliteit veranderen. Statiegeld kan
een oplossing bieden.” Dat zwerfvuil snel
volledig zal verdwijnen, betwijfelt ze. “In de
berm vinden we dingen die je gratis kan
weggooien. Flessen kan je in de glasbol
droppen. Toch vinden mensen het nodig
om ze in de berm achter te laten. Zonde.”

380.000 euro geïnvesteerd
tegen zwerfvuil
Stad Waregem maakte 380.000 euro vrij om zwerfvuil te bestrijden. Een
overzicht:
G 299.995 euro gaat naar de aankoop van een nieuwe heetwatermachine om onkruid te verdelgen. In vriesperiodes kan diezelfde heetwatermachine omgebouwd
worden tot een pekelmachine om de fietspaden mee te bestrooien.
G 4.000 euro gaat naar de aankoop van een nieuwe bakfiets. Die wordt ingezet
tijdens de opruimrondes. Zwerfvuil kan zo gemakkelijker meegenomen worden.
G 78.000 euro gaat naar de lonen van twee nieuwe personeelsleden. Zij gebruiken
de heetwatermachine en de bakfiets en trekken, ook op zaterdag en zondag, door
de straten van Waregem om zwerfvuil op te ruimen. Op koude winterdagen zullen
ze met de pekelmachine rondrijden. (KVO)
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betrapt en beboet op sluikstorten, twee anderen kregen een GAS-boete die te maken
had met het achterlaten van zwerfvuil. Recidivisten zijn er volgens schepen Soens niet.
Van dat beboeten is Vandevelde geen fan.
“Ik heb daar mijn bedenkingen bij. Hoe
kan je zo’n overtreden spotten? Dat gebeurt
enkel bij toeval. We doen er beter aan om te
sensibiliseren.”
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Schauvliege
vs. onze berg

op wil verpakking
terugbrengen naar winkel
Iets meer dan de helft van de Belgen wil zijn verpakkingsafval
in de supermarkt kunnen weggooien. Dat blijkt uit een iVOX-studie die
warenhuisketen Lidl liet uitvoeren bij meer dan 1.000 Belgen.

53%

wil afval
verpakking
kunnen
achterlaten
in de winkel

72%

vindt dat
supermarkten
dringend
maatregelen
moeten nemen

43%

kiest tijdens
het winkelen
producten met
minst plastic

62%

De meeste grote winkels hebben al enkele jaren een terugnameplicht. Lidl zegt dat ze in 40 nieuwe filialen speciale
sorteerbakken hebben staan, maar klanten zouden die
volgens de keten weinig gebruiken. Vanaf september bant
Lidl plastic draagtassen. Goed voor een besparing van
200 ton plastic per jaar, aldus de keten. Tegen 2025 wil Lidl
ook 20% minder plastic in de eigen verpakkingen verwerken
en alle kunststofverpakkingen moeten tegen dan 100%
recycleerbaar zijn — die maken nu 90% van het totale
productaanbod uit. Tegelijk wijst Lidl erop dat plastic in
verpakkingen nut heeft: het gaat bederf tegen en
voorkomt zo nog meer voedselverspilling. «Een komkommer in
folie is drie keer langer
houdbaar. De klimaatimpact van de verpakking is meestal ook
veel lager dan die van
het verspilde voedsel. Maar als plastic
in
de
natuur
terechtkomt, is de
schade wel heel
groot. Wij moeten
daarom zoeken
naar de slimste
verpakking
én
klanten
sensibiliseren
tegen zwerfvuil.» (IVDE)
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PLASTIC

MINISTER STELT GROOT AFVALPLAN VOOR

Minder afval en
vooral: minder
plastic. Dat is de
missie van Vlaams
minister Joke
Schauvliege. Hoe
ze dat wil doen?
Statiegeld invoeren op blikjes
en flessen, meer
recycleren in
de blauwe zak en
strengere straffen
voor sluikstorters.

Bron: bevraging Lidl
bij ruim 1.000 Belgen

158

Al
gemeenten
pleiten voor statiegeld
Al 158 van de 308 Vlaamse gemeenten steunen
de vraag van de ‘Statiegeld-alliantie’ om dit jaar
statiegeld in te voeren op alle drankblikjes en
plastic drankflessen. Samen vertegenwoordigen ze 3,3 miljoen Vlamingen — meer dan
1 inwoner op 2. De alliantie bestaat nog
maar sinds november vorig jaar. Enkele
parlementsleden van Open Vld en N-VA
staan kritisch tegenover het statiegeld. Maar de partijen zijn intern
duidelijk verdeeld: enkele grote
blauwe steden zoals Kortrijk, Mechelen en
Tongeren zijn er wél voor gewonnen en zijn lid van de
alliantie. Hetzelfde geldt voor Sint-Niklaas, waar een
N-VA’er aan het roer staat. (IVDE/ARA/TT)

• ISOLDE VAN DEN EYNDE •

Afval bestrijden begint niet op straat,
maar in de winkel. In koekendozen
waarvan elk koekje nog eens apart
verpakt is. In dunne plastic zakjes
voor groenten en fruit. In plastic
draagzakken aan de kassa. «We
moeten uiteraard middelen voorzien om zwerfvuil op te ruimen en
om te recycleren, maar we moeten
ook preventief ingrijpen», vindt
Vlaams minister van Omgeving
Joke Schauvliege (CD&V). Ze heeft
haar afvalplan klaar en legt het
binnenkort op de regeringstafel.
Geknipte timing: mei is dit jaar
plasticvrij en we worden massaal
gewezen op ons plasticverbruik.

Statiegeld op flesjes
en blikjes
Schauvliege wil de industrie laten
betalen voor het opruimen van de
verpakkingen die ze verspreidt.
Hoe? Door statiegeld in te voeren op
blikjes en plastic flessen — zo’n 40%
van ons zwerfvuil. Statiegeld
betekent een extra investeringskost
voor retailers: ze moeten machines
installeren,
onderhoudskosten
betalen en personeel inzetten. Een
jaarlijkse kost van 180 à 230 miljoen
euro, zeggen handelsfederatie
Comeos en voedingsfederatie Fevia.
Winkeliers moeten dus vergoed
worden. Daarvoor wil Schauvliege
drie bronnen gebruiken: 1) het
niet-geclaimde statiegeld, 2) de
opbrengst uit de recyclage van
ingezamelde blikjes en PET-plastic
en 3) een extra bijdrage van producenten. Die laatsten zouden 0,5 cent
betalen per blikje en 1,5 cent per
flesje dat ze op de markt brengen,
om het systeem mee te financieren.
In ruil voor die bijdrage door de
producent wil de minister de
huidige verpakkingsheffing verlagen, omdat ze weinig vruchten
afwerpt. Maar daar ligt een eerste
struikelblok: die taks wordt fede-

raal geïnd. Hoeveel wij extra moeten betalen voor een blikje of flesje,
ligt nog niet vast. Maar eerder had
de minister het over 25 eurocent per
verpakking.
Vraag is vooral of Schauvliege haar
coalitiepartners over de streep kan
trekken. Parlementsleden van N-VA
en Open Vld toonden zich al kritisch
voor het statiegeld. «Maar regeringsleden lieten zich nog niet horen»,
schermt Schauvliege. «Intussen
sloten heel wat blauwe en gele
steden zich aan bij de zogenaamde
statiegeld-alliantie. (zie kader) En
de Vlaming is er bovendien echt
voor gewonnen. Statiegeld is geen
revolutionair systeem: het bestaat
al in verschillende landen waar
goede resultaten worden geboekt.»

Meer in blauwe zak
Tegenstanders van het statiegeld
vrezen dat het systeem letterlijk en
figuurlijk de pmd-zak zal uithollen.
Drankverpakkingen zijn nu goed
voor 56% van het gewicht van de zak.
Bovendien is het een performant
systeem om te recycleren. Maar
Schauvliege wil de blauwe zak net
uitbreiden. Vandaag kan je er, naast
metalen verpakkingen en drankkartons, alleen plastic flessen en
flacons in kwijt. De minister wil ook
yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic
folies en harde verpakkingen via de
zak recycleren. De roze zak, waar
zacht plastic nu in een aantal regio’s
in gesorteerd wordt, zou nog enkele
jaren blijven bestaan tot het sorteersysteem voor de uitgebreide blauwe
zak op punt staat.

Zakjes bannen
uit supermarkten
Na Wallonië en Brussel moet er ook
in Vlaanderen een verbod komen
op eenmalige plastic zakjes. Warenhuizen zoals Delhaize nemen intussen zelf het heft in handen. Als

alternatief voor de zakjes voor
groenten en fruit komen er in
Delhaize papieren zakjes of een
herbruikbaar biotasje dat 50 cent
kost. Schauvliege wil op termijn ook
de wegwerpkassazakken bannen.
«Als blijkt dat daardoor meer papieren zakken worden gebruikt, moeten we daar ook maatregelen tegen
nemen.»

Onlinewinkels aanspreken
Onlinewinkels dragen ook een
verantwoordelijkheid wanneer ze
verpakkingen op de markt brengen.
Maar als de hoofdzetel in het buitenland ligt, ontsnappen zij daar
soms aan. Elk bedrijf dat in Vlaanderen e-commerce ontwikkelt,
moet daarom een verpakkingsverantwoordelijke aanduiden die zich
aanmeldt bij het afvalbedrijf Fost
Plus. Hij of zij moet erop toezien dat
onze regels worden nageleefd.

Boetes verhogen
De boetes voor de strafrechtelijke
vervolging van zwerfvuil en sluikstorten moeten worden losgekoppeld van de boetebedragen voor
GAS-boetes. Daardoor kunnen
rechters in de toekomst hogere
boetes dan 350 euro opleggen voor
zwerfvuil en sluikstorten: de som
kan oplopen van 800 euro tot — in
theorie — 2 miljoen euro.

Meer onderzoek
Schauvliege wil een verpakkingsfonds oprichten. Dat moet gespijsd
worden door een heffing op verpakkingen die niet gerecycleerd
worden, omdat ze in het zwerfvuil
of in restafval belanden of omdat
het gewoon niet mogelijk is. Het
fonds moet onder meer het opruimen van zwerfvuil door de overheid
helpen vergoeden en onderzoek
naar minder en meer recycleerbare
verpakkingen financieren.

Bron: Het Laatste Nieuws - 11 mei 2018
Heilig Bloedprocessie

Een vrouwelijke
Jezus en
héél veel pleisters
35.000 bezoekers kwamen gistermiddag kijken naar de
jaarlijkse Heilig Bloedprocessie in Brugge. Zij zagen een
vrouwelijke Jezus — al zal niemand dat gemerkt hebben.
De vijf maanden oude Stéphanie speelde haar rol met
verve. 1.000 van de ruim 1.700 figuranten stonden iets
nerveuzer dan normaal aan de start: ze droegen nieuwe
sandalen, die tijdens de voorbereiding al voor pijnlijke
voeten zorgden. «Het achterstuk werd te hoog uitgewerkt», legt schoenmaker Robin Saunders uit. Hij was de
laatste week non-stop bezig. «We hebben er een stuk
afgesneden en het leer opnieuw mooi afgewerkt.» Toch
was niet iedereen er gerust op: voor aanvang van de
processie werden massaal veel tape
en ‘Compeed’-pleisters tegen
blaren geplakt, vooral bij kinderen.
Gelukkig kwam er geen bloed —
heilig of niet heilig — aan te
pas: op enkele blaren en pijnlijke voeten na kwam iedereen

Geen
Belgische
royals
naar huwelijk
Harry en Meghan
Er zullen geen Belgische
royals aanwezig zijn op de
‘Royal Wedding’. Ons
koningshuis ontving geen
uitnodiging. Dat is niet
abnormaal, verzekert het
paleis. «Uiteindelijk is Harry
geen staatshoofd en zelfs
geen troonsopvolger. Als er al
iemand uitgenodigd zou
worden, zou dat eerder Astrid
of haar zoon zijn.»
Ook andere Europese
vorstenhuizen ontvingen
geen uitnodiging, net zomin
als leden van regeringen.
Harry en Meghan hebben
enkel vrienden, familieleden

uring
eer

GF

in de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Annelies Vandenbussche (SP.A) op de vraag van (H)Eerlijk Kuurneraadslid Germain Vandesompele. Jaarlijks worden bovendien
ruim 3.700 crematies uitgevoerd bij Psilon, daarvan zijn er
slechts 15 procent met uitvaartdienst in het crematorium zelf.

uitgebreid afscheid van hun secretaris Veronique Vanhoutte. In het kader van de integratie
van gemeente en OCMW wordt ze opgevolgd
door Els Persyn, huidig OCMW-secretaris. Zij
zal de functie van ‘algemeen directeur’ dragen. Veronique wordt haar adjunct.

“Liever zelf sensibiliseren dan
aansluiten bij Statiegeldalliantie”

ngelukt zogeBelginten
KUURNE De gemeente Kuurne stelt de beslissing
d teersonover het al dan niet aansluiten bij de Statiegeldalliangen.
tie opnieuw met enkele maanden uit. (H)Eerlijk
enteKuurne was bij monde van fractieleider Carl Vereecke
charier
nochtans vragende partij om daar werk van te maken,
er.
maar schepen van Milieu Chris Delneste (CD&V)
muleert
wacht een studie van afvalintercommunale Imog af
ke
vooraleer te willen tekenen.
ons
oor
dt
Lei
Franzaterda
complex en er is een belangrijke
DOOR OLAF VERHAEGHE
Wij
factor van sensibilisering. Daarten een
genover staat wel dat statiegeld
Tal van gemeenten en steden in
en en
drukt op de distributie, een extra
Vlaanderen sloten zich de voorIk
inspanning vraagt van de burger
bije weken en maanden al aan bij
enteen logistiek misschien duurder is
de zogenaamde Statiegeldalliankunnen
dan de huidige PMD-inzameling.
tie.Kindergemeenteraad
Op die manier willen de lokale
Het is zoeken naar zwerfvuil. Ook langs het Jaagpad richtingvoor
Kortrijk,
in
de holding
van de ve
wil minder
afval op de Ondanks die nadelen zijn wij als het verleden vaak het slachtoffer van rondslingerend afval. “De
Mooimaschillende
bedrijven die do
r Debesturen
druk uitoefenen
de
familie
Boels
de
voorbije 3
kers leveren hier knap werk”, aldus schepen Delneste. (Foto OV)
lid
fractie wel voorstander van het onhogere
overheid
om statiegeld op
en meer
groen
jaar werden opgericht. «W
Machinebedrijf Lybover uit
an bij
dertekenen
van
de
Statiegeldalliblikjes
en plastiekflesjesheeft
in te
zijn werkzaam in verschillend
Waregem heeft een nieuwDe kindergemeenteraad
eenvoeepen.
antie. Wij vragen het bestuur om
munale
Imog. “Op
25 oktober
we goed”, aldus de schepen.bouwverdieping
“Het
ren
en zogemaakt
het zwerfvuil
drastisch
sectoren,
maar eigenlijk kom
in gebruik
wenslijst
en die aan
het
erop neer dat we met
genomen. wordt een congres het
juide stap vandaag te zetten.”
georganiseerd
invoeren van statiegeld is volgens
inschepencollege
te perken. bezorgd. Zo pleionze afdelingen
ten ze voor meer groen
in het cenente dit
rond die ReCoVer-studie
waarin samen ee
ons op dit moment niet de beste
Oppositiefractie
(H)Eerlijk
KuurHet bedrijf investeerde 2 mil- volledig machinepark kunne
trum en dan specifiek voor meer
Wel
wordt
onderzocht
welke
de
mogeoptie
om
zwerfvuil
aan
te
pakken,
nebeplanting
stelde oprond
de gemeenteraad
van
MOOIMAKERS
in verschillend
joen euro om een extra verdie- uitbouwen
en aan parkings.
s van
lijkheden
tot
verbetering
en
altersensibilisering en eventueel
mei
wat het
Schepen van Milieu Chris DelnesRecyclagebedrijf
Ga
pingbete plaatsen
bovenop
het sectoren.
Ookopnieuw
afval kwamde
aanvraag
bod, waarbij
Donderdag 14 juni 2018
looinzameling,
is bijvoorbeeld een kla
gebouw
amper 5 jaar
ze meer vuilnisbakken
en diegejeugdzijngelevoor de
boeten op korte termijn zijn
dat datnatieven
standpunt
is van hetwillen
Kuurns
te (CD&V) erkent dat zwerfvuil
den werd gebouwd. «Elk jaar van ons, Jan De Nul, de grou
mooier ingekleed willen zien. Wat
n. Hun
sortering en recyclage van verpakwel. Zwerfvuil is bovendien
ook
meentebestuur.
“De Vlaamse Vereen algemeen probleem is, maar
stijgt ons personeelsbestand Renault,...»
snelheid van wagens betreft, willen
ieel
kingsafval.
Ik stel Er
dan
ook 200
voor
veel
meer
dan
enkel
blikjes
eniging
van
Steden
en
Gemeenbenadrukte
de
goede
netheidsscowerken
mensen voor L
met en
20 à 25
medewerkers»,
de kinderen meer verkeersdrem.”
«Er staan
zegt CEO Hans
«De extra af bover.
en wegversmallingen
in de
omBoels.
de resultaten
te wachten
enop dit mome
plastiekflessen. Liever die sensibitenpels
formuleerde
eerder al
de voorre van Kuurne. “Met 92,1 procent
zo’n
20-tal
open, e
verdieping
dusvoor
vooral nobuurt
van een
zone
30 zien in
opduieraadGiraf en
de beslissing
uit
stellen
totvacatures
de
lisering enVlaming
die eigen acties,
dan was
nadelen
van
statiegeld
op Planckendael
dranBarbie
bevallen
scoren we stevig boven het Vlaamsupportert
15teeuro
dig in het kader van die groei.» eigenlijk staan die het hele ja
ken. Ten slotte pleiten ze voor beter
en van
raad
van
november
of
december.”
vandaag
aan
te
sluiten
bij
de
Stakenverpakkingen”,
klonk
het
bij
se
gemiddelde
(87
procent).
De
Hans
en
Filip
Boels
voor
hun
nieuwbouw.
Foto
Deleu
Lybover is een nieuwe naam door open. We zoeken imme
zichtbare fietspaden en dat de stad
De Belg geeft gemiddeld
25 euro
Giraf Barbie
is zondag
in
de dierentuin
van Plancndelijk
Tegen
einduit
ditaan
jaarsupportersmoet dus duitiegeldalliantie.”
fractieleider
Carl
“Het
vele
Mooimakers in onze gewerk maakt van
hetVereecke.
herstel en een
artikelen
voor
het
WK
2018.
Een
Vlaming
is met
gekendaelzwerfvuil
bevallen.
Het
girafje
kreeg
de
naam
Twiga,
beter onderhoud
nastreeft.
Burgedelijk zijn welke keuze
Kuurne
Daarnaast wees schepen Delneste
zou met 40 procent dameente spelen daarin een belangmiddeld
15 euro een stuk
gieriger dan een Waal, die
of ‘giraf’
in het
hetBert
Swahili.
Twiga
meet bijna
2 meter.
meester
Maertens
en jeugdmaakt.
op de studie
van afvalintercomlen,
sorteren
wordt
minder
rijke
rol. Ook qua sorteren scoren

Lybover neemt nieuwbouw in gebruik

IZEGEM

WAREGEM

metro

schepen
(N-VA)vlekjes
be«Zijn vacht
teltLothar
veelFeys
kleine
en zijn poten
loofden
alvast
enkele zaken
in- hun
kleuren
donkerder
beige
dan die
zijn familieleBron:
Krant van
West-Vlaanderen
26van
mei 2018
te nemen. met sierlijke wimden. Het partijprogramma
is een stevigopkereltje
(VDI)
pers», klinkt het.

el

gemiddeld 35 euro spendeert. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van ING naar de invloed
van het WK op het consumptiegedrag. Brazilië
spant de kroon met gemiddeld 60 euro.

‘AMAZINGS’ VAN DIRK DENOYELLE TOONT 100

Vijf miljoen legoblokjes in X
Belga / D. Waem

KUURNE
Gemeente
voorlopig niet
in Statiegeldalliantie

o stelt vierde speler
KORTRIJK
Kortrijk is een evenement rijker. Cabaelecommarkt voor
retier Dirk Denoyelle (53) toont vanaf 30

elenet
mobieremier
ar bin-

DENTERGEM
ons een
pak hoger dan in andere landen. Door ruimte te creë-

12/08/1929-16/05/2018

LEUVEN In Vlaanderen recycleren we slechts 65,64% van
onze metalen verpakkingen.
juni ruim 100 kunst- en
Zo bouwwerken
blijkt uit een in
onderzoek
van samenwerkingsverband
zaal XXL van Xpo, gemaakt
met 5 milRecover. Een derde van de mejoen legoblokjes. Amazings
mikt op die op de
talen verpakkingen
KUURNE Denise Dekens is op
markt
wordt dus niet
woensdag 16 mei in Kuurne over25.000 bezoekers. Wat
is erkomen
te zien?
gerecycleerd. Dat liet de Verleden. De weduwe van Remi
PETER
LANSSENSSteden
eniging van
Vlaamse
Verlinde (+2015) werd 88 jaar. De
en Gemeenten (VVSG) gisteren
uitvaartplechtigheid vindt plaats
VanStemmenimitator
Hendrik tot
DirkIroh
De- Amazings Art Experience is al
Studenten
van
zes maanden
bezig, in een
ate-de KU
noyelle uit Roeselare brengt weten.
op dinsdag 22 mei om 10.30 uur
Leuven
gingen
inop
opdracht
KUURNE/HEULE
de tot
geboorte
6 mei
AFP / J. Saget
lier.Iroh
«ZieDestatsbader
het
niet als een
reclavan zaterdagMet
30 juni
en met van
in de parochiekerk van Sintvan
Recover
na hoeveel
mestunt
voor Lego»,
zegt
De- metazondag
juli spectaculaire
ontstond
een22viergeslacht
bij de familie
Destatsbader.
We zien
v.l.n.r.
in Kuurne. Daarna wordt
noyelle.
de
legocreaties
in 2D en 3Duit
naar
de effectieve
recyclagelen
in wordt,
totaal
op metMichiel
pappie
Gino Destatsbader
Heule
dieverpakkingen
op «We
31 meigebruiken
58 jaar
pepe
de as
uitgestrooid
de Kuurnse
blokjes
zoals eenmarkt
schilderterechtkoverf
zaal XXL van Xpo, op een op- de
graad
van
metalen op
verpakkinVlaamse
Hendrik
Destatsbader
uit Heule
met Iroh
en
Irohsdat
papa
Lino Desgebruikt.
We
willen
iederpervlakte
van 2.000(84)
vierkante
begraafplaats.
gen in Vlaanderen.
men
en vergeleken
■
tatsbader
die met Art
zijn gezin
Kuurne
(EDB
–deze
foto cijfers
EDB)
zich woont.
amuseert.
Waarom
meter.(28)
Amazings
Expe- in een
Bron: Metro - 14 juni 2018

Morris

Denise Dekens

Vlaanderen recycleert ongeveer
65% van metalen verpakkingen

Bron: Het Laatste Nieuws - 26 mei 2018
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VERPAKKINGSPLAN WIL PRODUCENTEN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK MAKEN

De slag om het statiegeld
De Vlaamse regering overweegt statiegeld in te voeren op plastic ﬂesjes en drankblikjes.
Maar de discussie gaat veel breder. Luc Huysmans

lectorale proﬁleringsdrang.
Het verwijt dat Joke Schauvliege (CD&V) naar haar
hoofd geslingerd krijgt over
het statiegelddossier, is niet
helemaal terecht. In het Vlaamse regeerakkoord stond al dat het systeem
zou worden bestudeerd. Ook sloot de
Vlaamse minister van Omgeving twee
jaar geleden een akkoord met de voedingsindustrie, de distributie en Fost
Plus, de organisatie die instaat voor de
ophaling en de verwerking van verpakkingsafval. De industrie beloofde
9,6 miljoen euro per jaar te investeren
in Mooimakers, een campagne om het
zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te
reduceren. “Alleen als dat niet lukt,
komt er in 2018 statiegeld op blikjes en
plastic ﬂesjes”, klonk het.
Maar Schauvliege heeft daar niet op
gewacht. Mooimakers heeft volgens
zijn website al 834 opruimacties in
gang gezet, maar de impact daarvan op
het zwerfvuil blijft onduidelijk. Sommige betrokkenen verslikten zich dan ook
in hun kofﬁe toen ze in de krant lazen
dat de minister het statiegeld wil doordrukken.
Niet iedereen is overtuigd van de
maatregel. Statiegeld kan, als onderdeel

E
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van het Verpakkingsplan, een impact
hebben op de strijd tegen zwerfvuil,
maar het heeft ook gevolgen voor de
winkeliers, de ophaling en de recyclage.
De N-VA en Open Vld besloten op de
Vlaamse ministerraad twee weken geleden het Verpakkingsplan niet te bespreken, om de sector de kans te geven
met alternatieven te komen. Het is een
complex dossier, met veel betrokken
partijen.

HET VLAAMS GEWEST
1 EN
OVAM
Zonder de eerste afvalwetten begin
jaren tachtig en het Bodemdecreet van
1995, had de Vlaamse milieu-industrie
nooit kunnen bloeien. Het verpakkingsbeleid is een juridisch buitenbeentje
door de creatie van de Verpakkingscommissie. Die moet ervoor zorgen dat
de regelgeving rond verpakkingen in de
drie gewesten gelijkloopt.

Toch kan Vlaanderen een eigen koers
varen, maar, waarschuwde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) twee jaar geleden, dat jaagt de
kostprijs van het systeem omhoog. Intussen lijken de verantwoordelijke ministers in de andere regio’s, Céline Fremault (cdH) in Brussel en Carlo Di Antonio (cdH) in het Waalse gewest, niet
afkerig van een statiegeldsysteem. Al
zit in Wallonië de MR mee aan tafel, die
net als de Vlaamse liberalen kritisch is.
Maar het belangrijkste is dat er een
integraal Verpakkingsplan komt, waarbij de producenten 100 procent verantwoordelijk zijn voor hun verpakkingen,
klinkt het bij Jan Verheyen, de woordvoerder van OVAM. “Statiegeld is geen
doel op zich. Het kan een middel zijn,
waaraan weliswaar ook een kostprijs is
verbonden. Gerekend met 25 cent statiegeld per blikje of ﬂesje, kom je aan
77 miljoen euro.”

“Statiegeld zal de doeltreffendheid van de blauwe zak
ondermijnen, het zwerfvuilprobleem niet oplossen en
de burger opzadelen met een verlies aan comfort en
hogere kosten” FATIMA BOUDJAOUI, FOST PLUS

BEL

PLASTIC VERPAKKINGEN
Blikjes en flesjes zijn goed
voor 40 procent van het volume van al het zwerfvuil.

business milieu

DE LOKALE BESTUREN

Blikjes en ﬂesjes zijn goed voor
40 procent van het volume van al het
zwerfvuil, 33 procent van het gewicht
en minder dan 10 procent van het aantal stuks. De rekening voor het opruimen daarvan belandt grotendeels bij de
gemeentes. Een studie van OVAM met
cijfers uit 2013 schatte de kosten op
61,5 miljoen euro per jaar, maar twee
jaar later was dat al 155 miljoen euro.
Iets meer dan de helft van de Vlaamse gemeentes is toegetreden tot de Statiegeldalliantie. Een aantal andere is
voorstander, maar heeft vragen bij de
werkwijze van de Nederlandse organisatie. Ze krijgt ﬁnanciële steun van onder meer Tomra, de Noorse wereldmarktleider in de terugnamemachines
die nodig zijn voor de invoering van
een statiegeldsysteem. Anderen weifelen om net voor de verkiezingen de
burgers op te zadelen met inzamelverplichtingen.
“In alle gemeentebesturen en in elke
partij vind je voor- en tegenstanders”,
zegt Christof Delatter, coördinator en
stafmedewerker afvalbeleid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Voor ons is die discussie ondergeschikt aan het doel: de
verpakkingsproducenten volledig verantwoordelijk maken voor wat ze op de
markt brengen. De ambitie moet zijn
alle verpakkingen terug te halen.”
“Die verpakkingen worden onvoldoende ingezameld en te weinig gerecycleerd. Het Fost Plus-systeem dat de
producenten hanteren, dateert uit de
jaren negentig en is sindsdien amper
veranderd. Een op de drie blikjes verdwijnt gewoon. In Noorwegen worden
producenten en verdelers belast op wat
niet wordt gerecycleerd. Het gevolg is
dat ze zichzelf regels opleggen en in
plaats van duurder net goedkoper werken, ook voor de consument.”

VERPAKKINGSINDUSTRIE
3 DE
Met die redenering gaat Fost Plus
niet akkoord. Woordvoerster Fatima
Boudjaoui wijst erop dat België al

Toch is de industrie niet a priori tegen statiegeld, merkt Nicholas Courant,
de woordvoerder van Fevia, de federatie van de voedingsindustrie. “Alleen
vertrek je in België niet van een leeg
blad. Hier is al een performant systeem.
Producenten en winkeliers betalen al
107 miljoen euro per jaar voor de blauwe zak, en met de uitbreiding komt
daar 40 miljoen euro bij. Daarbovenop
is er een verpakkingshefﬁng van
320 miljoen euro.”
Die kosten maken onze producten
duurder, weet Courant. “Belgen winkelen daarom voor 700 miljoen euro per
jaar in de buurlanden. Statiegeld zal die
tendens alleen maar versterken. Kleine
winkeliers, die geen plaats hebben om
een sorteerinstallatie te plaatsen, zouden recht hebben op een compensatie,
die moet worden betaald door een extra taks.”
BEL

≤ 2

JOKE SCHAUVLIEGE
De minister wil het statiegeld doordrukken.

enkele jaren de koploper is in Europa.
In 2017 werd 698.314 ton verpakkingen
gerecycleerd, goed voor 89,1 procent
van het totaal. “En we hebben een
goedkoop systeem, dat 6 tot 7 euro per
inwoner per jaar kost. Dat is dankzij
de blauwe pmd-zak, die we willen
uitbreiden naar alle plastic verpakkingen.”
“Statiegeld zal de doeltreffendheid
van de blauwe zak ondermijnen, het
zwerfvuilprobleem niet oplossen en de
burger opzadelen met een verlies aan
comfort en hogere kosten”, vat Boudjaoui samen. De organisatie stimuleert
haar bijna 5000 leden om meer in te
zetten op ecodesign, dat leidt tot beter
recycleerbare producten. “Voor zwerfvuil geloven we in de integrale aanpak
van de Mooimakers-campagne. Dat betekent sensibiliseren, zorgen voor een
betere infrastructuur – zoals meer vuilnisbakjes –, handhaving en gedragsverandering door acties.”

“Zorg ervoor dat recyclage interessanter blijft dan
afvalverbranding” WERNER ANNAERT, GO4CIRCLE
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OPERATOREN
4 DE
De bedrijven die de ophaling en
de verwerking realiseren, willen duidelijkheid, zegt Werner Annaert, afscheidnemend algemeen directeur van
Go4Circle, de federatie van milieubeheerbedrijven. “We moeten weten
waar we de komende tien jaar aan toe
zijn. We moeten ook vermijden dat te
veel systemen naast elkaar bestaan,
zodat we niet ophalen via winkels,
containerparken en aan huis.”
“Er wordt al langer gesproken over
een uitbreiding van de pmd-zakken
met onder meer folies en yoghurtpotjes. Dat vergt investeringen. Een
sorteercentrum inrichten kost snel
20 tot 25 miljoen euro. Dat doe je niet
voor een beslissing die na vijf jaar
wordt omgebogen.”
Go4Circle pleit er vooral voor dat de
overheid werk maakt van afzetmarkten. “Beslis dat bierkratten, afvalzakken
en andere producten ten minste een
bepaald percentage recyclaat bevatten.
Dan stijgt de vraag, wordt het afval
meer waard en de inzameling goedkoper. Anders dreig je met bergen
waardeloze plastic ﬂesjes achter te blijven, die je alleen kan verbranden om er
energie uit te recupereren. Maak er een
positief verhaal van. En zorg ervoor dat
recyclage interessanter blijft dan afvalverbranding.” z
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De nieuwe eigenaar Stéphane werd acht jaar geleden verliefd op deze idyllische locatie aan het water.

Zaakvoerder Ice Mountain neemt Vijverhof over
Twee jaar geleden stond het
Vijverhof in Wevelgem
plots te koop. Eigenaar Filip
Cuvelier zocht een overnemer met dezelfde passie als
hijzelf. Met Stéphane Fievez, eigenaar van Ice Mountain, lijkt hij die gevonden
te hebben. Fievez wil er de
watersport opnieuw doen
herleven.
JOERIE DEWAGENAERE

Een communie, huwelijksfeest of rouwmaaltijd, het
Vijverhof is al jaren de plek
bij uitstek voor deze gelegenheden. Stéphane Fievez,
eigenaar van Ice Mountain
Adventure Park, werd acht
jaar geleden tijdens een babyborrel verliefd op deze
plek aan het water. Toen de
ondernemer vernam dat het
domein van 8,9 hectare te
koop stond, begon hij te dromen. Niet veel later werd
zijn droom werkelijkheid.,
want na maar liefst 33 jaar
verkoopt Filip Cuvelier ‘zijn’
Vijverhof. Een lastige noot

om kraken, maar de opvolging ontbrak. Hij wou niet
zomaar voor het grof geld
gaan, maar zocht iemand die
zijn levenswerk wou voortzetten. “Met Stéphane is de
zaak in goede handen”, glimlacht hij.

STÉPHANE FIEVEZ
NIEUWE EIGENAAR

IF

WEVELGEM/KOMEN

W

“Dit is de perfecte
aanvulling op ons
huidige aanbod”
Fievez bouwde in 1999 de
skipiste in Komen, zes jaar
later kwam er een tweede
bij. Vier paintballterreinen,
een winkel, klimpark, lasershooting en een plek om indoor te skydiven later, zet
hij nu zijn zinnen op de watersport. “Tegen april 2019
zou er een kabelbaaninstallatie voor wakeboarders en
waterskiërs moeten geïnstalleerd zijn”, vertelt hij.
“Dit is de perfecte aanvul-

Stéphane Fievez (links) neemt het Vijverhof over van Filip Cuvelier.

ling op ons huidig aanbod. place to be voor verzorg
Zo worden we met Ice feesten, seminaries en rou
Mountain het merk voor ul- maaltijden”, klinkt het.
tieme sportbeleving.”
“Voor wie al reserveer
verandert er in princi
Ook culinair walhalla
niks”, stelt Valerie Tytg
gerust. Zij is Cuveliers pa
De nieuwe eigenaar wil het ner en blijft actief in
sportieve aspect zo fors uit- zaak.
bouwen en van het Vijverhof Niet dat alles bij het ou
weer het walhalla van de wa- zal blijven. De zaal met u
tersport maken dat het in de zicht op de vijver krijgt e
jaren negentig was. Het culi- make-over en ook de coc
naire wordt daarbij niet ver- tailbar zal worden opg
geten. “Je zal hier tijdens de smukt. “Op die manier kri
week nog altijd terechtkun- Wevelgem een volwaardi
nen voor een snelle hap of zomerbar met zicht op e
romantisch diner. Uiteraard schitterende waterparti
blijft het Vijverhof ook the besluit Fievez.

Straks wagen lenen om
naar het containerpark te gaan?
WIELSBEKE

Afvalintercommunale Imog
wil een mobipunt openen in
haar regio. Op zo'n punt komen allerlei mobiliteitsvormen samen, zoals deelwagens van Cambio, wagens om te carpoolen,
deelfietsen en bussen van
De Lijn. Er komen ook lockers en automaten waar je
pakjes of bestellingen van
winkels kan ophalen.
Op het punt wil Imog ook bestelwagens zetten waarmee je
naar het containerpark kan
gaan. Nadat Imog al een project
had gelanceerd waarmee het
containerpark naar de burgers
trekt, wil Imog klanten dus ook
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helpen om naar het container- INITIATIEFNEMERS
park te gaan. Wie niet over een
bestelwagen beschikt en er eentje nodig heeft om goederen
naar het containerpark te brengen, zal er via Imog een kunnen
lenen of huren. Imog onderzoekt de financiële kosten van
zo'n mobipunt en hoopt het later te kunnen uitrollen.
de initiatiefnemers. “Zoals een
treinstation de voornaamste
mobiliteitshub is voor een stad,
Multimodaal vervoer
is een mobipunt de hub voor een
De mobipunten werden in buurt. Een mobipunt bevat
Vlaanderen gelanceerd door meerdere functies waarvan auVlaanderen, Taxistop en Auto- todelen, nabijheid openbaar
vervoer en fietsparkeren en toedelen.net.
“Een mobipunt is ingericht om gankelijkheid essentieel zijn.”
op kleinschalig niveau multimo- Waar het mobipunt precies
daal vervoer mogelijk te maken komt, moet nog beslist worden.
en te promoten”, klinkt het bij (kvo)

“Wat een treinstation
is voor een stad, is
een mobipunt voor
een buurt”
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AANKONDIGING VAN
AANVRAAG WAAR EE

Elia Asset NV, met als adres Ke
vraag tot omgevingsvergunning
De aanvraag heeft betrekking o
gemeenten Avelgem en Kluisbe

Het betreft een aanvraag tot ve
ding tussen het hoogspannings
Gewest met het Waalse Gewes
een lengte van circa 2 km. De
bestaande hoogspanningskabe
ningskabels met een koolstofke
funderingen versterkt. Ook in h
aanpassingen uitgevoerd om d

De bezwaren of opmerkingen o
bij het college van burgemeest
Avelgem en Kluisbergen. Het o
De aanvraag kan, met inbegrip
bij de gemeentebesturen tijden

Meer informatie over het projec
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