Imog persberichten

november - december 2018

www.imog.be

imo

Bron: Het Nieuwsblad- 7 decmber 2018

Bron: Het Laatste Nieuws - 29 november 2018

Bron: Het Nieuwsblad- 7 decmber 2018

Bron: Het Nieuwsblad- 7 decmber 2018

deeën”

kerke is in
nk vrijgeeiten van
n verboden

de stelling
dat S.M. op
feiten met
e en dus onar was.
e door de
ngesteld,
stigd dat
esgestoord
augustus
gangsdeur
w in Brugge
ndergrondse
ouw de
uto verbrijzak vond de
ifbare knup-

er werd M.
ntrole bee peppervorig jaar
controle op
et een lemntimeter op

r
trole

erde maanens op de
Jabbeke, ter
van de snelers bliezen
voertuigen
iet in orde.
d zijn rijbepersoon
verbod. (tlg)

BRUGGE OOSTKUST

3

Bruggelingen profiteerden massaal van defect betaalsysteem

Softwarefouten en afvaltoerisme
kosten containerparken 255.000 euro
BRUGGE

De Brugse containerparken hebben naar schatting 255.000 euro aan inkomsten misgelopen sinds
het betaalsysteem er in
2016 de brui aan gaf. Inwoners van Brugge én
randgemeenten profiteerden dan ook massaal. “We
hebben afvaltoerisme
meegemaakt.”
KOEN THEUNS

Bruggelingen die onlangs
het containerpark bezochten,
hebben het gemerkt: het is
gedaan met betalende afvalstoffen toch gratis achter te
laten. Sinds 1 oktober is op
de drie Brugse containerparken in Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge het nieuwe diftar-betaalsysteem operationeel. Daarmee moeten
de jarenlang aanslepende
technische problemen eindelijk van de baan zijn. Vooral
door fouten in de software
achter het diftar-betaalsysteem moesten de containerparken bezoekers laten vertrekken zonder te betalen.
Op die manier liep de stad
liefst 255.000 euro aan inkomsten mis, zo becijferden
de stadsdiensten.
Vooral op het containerpark
van Sint-Pieters, waar het
betaalsysteem al in de zomer
van 2016 onherstelbaar defect geraakte, werd massaal
meer afval aangevoerd: gemiddeld 574 ton per maand,
meer dan een verdubbeling.
In Sint-Michiels, waar het
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De Brugse containerparken liepen veel inkomsten mis sinds het betaalsysteem het liet afweten.

PHILIP PIERINS

“Hadden we het
systeem nog langer
blijven oplappen,
dan was de rekening
nog veel duurder
uitgevallen”
systeem sinds vorig jaar defect is, steeg de hoeveelheid
met 37 procent. In Zeebrugge, waar meestal wel nog betaald moest worden, steeg
dat met 27 procent. “We hebben afvaltoerisme meege-

maakt, mensen van buiten
Brugge die afval meegaven
aan Brugse vrienden en familie. En vermoedelijk was er
ook een verschuiving van ophaling door bedrijven naar
afvoeren naar het containerpark”, zegt de bevoegde schepen Philip Pierins (SP.A).
De malaise was compleet
toen tussendoor ook nog
eens weegbruggen én het
identificatiesysteem kapotgingen. Een tijd lang konden
ook niet-Bruggelingen naar
hartelust afval achterlaten
op de Brugse containerparken.
Een jaar geleden besloot de
stad definitief om een nieuw

systeem aan te kopen, nu is
dat ook volledig operationeel. “Waarom dat zo lang
duurde? Enerzijds door de
complexiteit van het dossier
en anderzijds door de werkdruk op de dienst”, zegt Pierins.

Niet langer oplappen
“255.000 euro is een groot
bedrag, maar het is de prijs
die we moesten betalen om
op een nieuw systeem te
kunnen overstappen. Hadden we het systeem nog langer blijven oplappen, dan was
de rekening nog veel duurder
uitgevallen.”

Laloo met krop in keel bij laatste stadsbudget
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Boudewijn Laloo (CD&V)
heeft zijn achttiende en

MERCEDES VAN VOLCEM
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