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Sofinal gebruiken”

WAREGEM Oppositiepartij SP.A vindt dat het stadsbestuur actie moet ondernemen om het drukke verkeer en de parkeerproblemen bij activiteiten in de moskee
l Azhar in de Roger Vansteenbruggestraat aan te pakken. “Vraag toelating om
e werknemersparking van het vroegere Sofinal in de Fabrieksstraat te mogen
ebruiken.”

Chanterie (CD&V) was dan ook
entallen moslims uit de hele revoorspelbaar, maar die gaf het
o komen wekelijks meerdere keraadslid weinig hoop. “We hebn samen bidden, lessen volgen
ben de NMBS gevraagd om het
andere activiteiten bijwonen in
oskee Al Azhar in de Roger
ansteenbruggestraat, maar de
mgeving is niet op die drukte
orzien. “We stellen gevaarlijke
uaties vast tussen fietsers, par“We hopen op lagere
rende wagens en voorbijrijdenauto’s”, merkt Mario Verhellen
tarieven voor par. “De voorbije maanden werden
king achter station”
rkeerverboden ingevoerd in een
el van de Fabrieksstraat en de
KRISTOF CHANTERIE
mand De Rorestraat, maar zonSchepen van Mobiliteit
r veel resultaat.”
olgens het oppositielid is een en
der het gevolg van de invoering
n betalend parkeren op de statideel van de stationsparking dat
nsparking, want vroeger was die
amper bezet is weer te laten uitbaor de moskeegangers
gratis
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ten door het stadsbestuur, maar
nkelijk vanuit de Vansteenwe ontvingen nog geen antwoord.
uggestraat. De vraag die VerhelContacten met Deinze en Oudenn in petto had voor schepen van
aarde laten uitschijnen dat we operkeer en Mobiliteit Kristof

nieuw tegen een muur zullen botsen. De enige realistische piste is
allicht blijven aandringen op lagere tarieven.”
Verhellen opperde nog een andere mogelijkheid. “Waarom de
kwestie niet aankaarten bij de curator van Sofinal of Leiedal en hen
vragen om de werknemersparking van het voormalige bedrijf in
de Fabrieksstraat te mogen gebruiken.” Een voorstel dat schepen Chanterie niet in de wind
sloeg.
Of er ook geen gemachtigd opzichters kunnen worden aangesteld, wou Verhellen nog weten.
Chanterie: “De politie heeft anderhalf jaar geleden vijf leden van
de moskee opgeleid tot gemachtigd opzichter. We stellen vast dat
die mensen maar weinig in het
straatbeeld te zien zijn, dus zullen
we hen hier zeker over aanspreken.”

pompt”, stelde Inge Vandevelde. Mario Verhellen (SP.A)
opperde dat Waregem de
club in een eerste fase van
de stadionvernieuwing al
eens 2,6 miljoen toestak.
“Dan mogen we niet beweren dat er geen gemeenschapsgeld naar het voetbal
vloeit.”
Financiënschepen Rik Soens
(CD&V): “Die borgstelling is
geen schuld die we op ons
nemen. Mocht Essevee zijn
beloftes in verband met dat
krediet niet nakomen, verliest
het ook zijn recht van opstal
in het stadion. Trouwens,
behalve misschien Anderlecht en Club Brugge kan
geen enkele Belgische voetbalclub zomaar naar de bank
stappen.”
De schepen kwam ook nog
eens terug op de eerdere
stadsgift. “Die donatie van
2,6 miljoen euro drie jaar
geleden werd hier goedgekeurd. Daar blijft onze pure
financiële bijdrage in het
project bij. Met de toelage
van nu houden we drie miljoen achter als een soort
borg op borg. Ons risico is
dus klein en de club staat er
beter voor dan in 2014.”

“BETER IS NOG ONDERGRONDS BRENGEN”

iet alle auto’s welkom

Camera’s aan glasbollen

a Mestdagh (N-VA) kaartte het verbod op aardauto’s in de parking onder de Zuiderpromenade
. “Demotiverend voor wie zo een auto heeft of
” Volgens schepen van Mobiliteit Kristof ChanteCD&V) botst men op een hiaat in de Belgische
geving. “De verantwoordelijkheid ligt bij uitbater
gso, dat eerst een risico-analyse wil uitvoeren.”

Waregem tekent in op een proefproject van Imog
voor camerabewaking aan glasbollen. De intercommunale neemt twee jaar de kosten op zich. Inge
Vandevelde (Groen) is niet overtuigd. “Zet een nummer op die containers om sluikstorten te melden.”
Burgemeester Vanryckeghem (CD&V): “De beste
resultaten bereik je met ondergrondse bollen.”

Foto a-DJW

EN AARDGASAUTO’S ONDER ZUIDERPROMENADE
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landse journalisten gezegd dat hij zich
unkend had hoeven uit te laten over het
maat in België. Dat schrijft het Algemeen
p zijn website. «Ik had de opmerking mist zo hoeven maken, maar inhoudelijk
t het feit klopte», aldus Rutte.
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Bij het Vlaams Rampenfonds
werden voor de negen rampen die
in de periode 2014-2016 erkend
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Agressief gedrag treft
9 op de 10 wachters
in recyclageparken
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b 57% van de Belgen zegt in het
afgelopen jaar slachtoffer geweest te zijn van agressief gedrag
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“Je weet natuurlijk, als boerin, beter dan die onhandige verkoper.
En je leert antwoorden met een
kwinkslag. Maar veel erger is het
als de boer zelf zijn echtgenote
niet als zijn gelijke beschouwt op
het erf. En dat komt nog altijd
voor, dat machogedrag onder de
landbouwers. Uiteindelijk betaalt

rt slecht in sociale lijst
atische’ integratie

nië

resoluut voor de vrijspraak
gaan. Ik vind dat het die man
siert dat hij voor zijn biechtgeheim koos.” (tlg)

7

22,4 miljoen euro
uitbetaald sinds 2014
in rampendossiers

wachters. Zowat de helft zegt
minstens één keer per week
het slachtoffer te zijn van
men duwt een lan
beledigingen. Bij één op tien moeilijkheden vaak
gebeurt dat dagelijks. Opvalhij dat ze samen een
lend is ook dat één op de vijf
het voorbije jaar bijsteken. En dan ge
“Onzeparkwachters
fysiek werd aangevallen door ze beiden hun tand
misnoegde bezoekers. Conflic-op problemen die w
landbouwersvrouwen
ten ontstaan meestal na de maar niet opgelost g
zijn de
spilfiguren
vraag
om afval te sorteren of KVLV-consulente Sy
om
te
betalen. Interafval roept re uit.
op de opbedrijven”
Wes
tot meer respect. Dat is ook“Hogeschool
het thema voor de ‘Week van Howest heeft een tij
de afvalophaler en recyclage- derzoek gevoerd naa
dierekening.
volgende vinden’ van onze
de vrouwparkwachter’
dan weer de
weerrekening,
start. (maw)want door- Dat gebeurde in opd
De feitelijke

provinciebestuur. De
gaans is zij het die zicht heeft op
het
hard te verduren
de kassatoestand
betalingsBron: Het Belangen
vande
Limburg
- 16 november
2017
globalisering, dat i
mogelijkheden. Maar bij proble-
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de voorbije dertig jaar. ‘België heeft
een contradictorische houding tegenover migratie. Het land is al jaren vrij open om politieke vluchtelingen op te vangen. Maar de opvolging van die mensen verloopt
dramatisch.’ Met alle gevolgen van
dien
dus. de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn maar
Volgens

Agressie tegen de wachters
op het recyclagepark

liefst 9 op de 10 parkwachters in onze recyclageparken het voorbije
jaar geconfronteerd met agressie. De helft onder hen krijgt zelfs minDe
stensopvolging
één keer pervan
week te maken met een vorm van geweld, één op
de tien zelfs dagelijks.
Meestal verbaal geweld: schreeuwen, schelden
migranten
verloopt
of intimiderende gebaren. Maar bijna een kwart van de parkwachters
dramatisch.
krijgen minstens één keer per jaar af te rekenen met een vorm van
fysiek geweld: duwen of handgemeen. Die agressie steekt de kop op
BERTELSMANN
STIFTUNG
bij discussies over
het sorteren of het betalen.
Maar niet alleen de parkwachters hebben last van onaangepast gedrag, ook de vuilophalers worden geregeld geconfronteerd met agressieve weggebruikers. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden in het
verkeer.
Tot slot bengelt ons land bijna
Om meer respect
af te
onderaan
als het op
dedwingen,
sociale pakken de intercommunales van de
huisvuilverwerking
uit generaties
met de Week van de Parkwachter en de Afvarechtvaardigheid
tussen
aankomt.
onder
een gelophaler, Dat
vanis20
tot meer
24 november.
Tijdens die week worden bezoekers
volg
van onze
staatsschuld,
gevraagd
om hoge
de parkwachter
extra te bedanken voor zijn inzet bij het
die
boven deEn
100
procent
het
recycleren.
ook
voor van
de huisvuilophaler
kan er best een woord van
bruto binnenlands product (bbp)
dank worden geplaatst. Het personeel van de intercommunales krijgt
is gestegen. ‘Een grote bezorgdintussen
opleidingssessies
heid’,
meent
de Bertelsmann over
Stif- hoe om te gaan met conflicten en
agressie.
Metomdat
de bedoeling
om het parkbezoek voor iedereen zo vlot
tung.
Te meer
door de veren efficiënt
mogelijk te laten de
verlopen.
grijzing
de pensioenuitgaven
komende jaren fors zullen stijgen.
‘Dat is een tikkende tijdbom’, klinkt
het.
De Bertelsmann Stiftung komt
met de ranglijst aan de vooravond
van de Europese top in het Zweedse
Göteborg. De Europese leiders zoe-
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Zes afvalstromen in één keer
opgehaald in nieuw testgebied
Ook zak voor
keukenafval in
Ellikom, Wijshagen,
Koninksem en Lauw

Limburg.net gaat zijn Lommels
proefproject Optimo voor de
gezamenlijke ophaling van alle
afvalstromen uitbreiden. In
Ellikom en Wijshagen
(Meeuwen-Gruitrode) en
Koninksem en Lauw (Tongeren)
worden volgend jaar liefst zes
afvalzakken tegelijk opgehaald.
Nieuw is de ophaling van
keukenafval. Nieuw is ook het
verdwijnen van de bakken in
deze vier deelgemeenten. Dat
vermindert de afvalrekening
met een derde.
Guy THUWIS

In Lommel is de proef met het
nieuwe ophaalsysteem in april vorig jaar ingevoerd. De zakken met
groenafval, zachte plastics, restafval, textiel en pmd worden om de
veertien dagen met één vrachtwagen opgehaald. In het sorteercentrum van Renovius worden alle
afvalstromen manueel gescheiden. Het proefproject duurt twee
jaar, maar het zal nog zeer moeilijk zijn om het terug te schroeven.
“95 procent van de gezinnen wil
het nieuwe systeem behouden.
Amper één procent wil terug naar
het oude systeem”, zegt Kris Somers (Limburg.net). “Als we nu
stoppen in Lommel, hebben we
een probleem.”
“Nog een bijkomend voordeel is
dat er veel kleur is in het straatbeeld op de dag van de ophaling”,
lacht Lommelaar Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net.
“Grote voordelen zijn natuurlijk
de klanttevredenheid en de duurzaamheid. We onderzoeken nog
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De afvalzakken worden allemaal op dezelfde dag opgehaald en
achteraf manueel gesorteerd bij Renovius in Overpelt. Foto SVEN DILLEN

In Lommel is 95 procent
van de gezinnen
tevreden over het
nieuwe systeem. Als we
nu stoppen, hebben we
een probleem
Kris SOMERS
Limburg.net

of we met de winst van de mobiliteit de kosten van sorteerinstallaties kunnen dekken.”

Korting

Met de uitbreiding van het testgebied naar ‘bakkengemeenten’
Meeuwen-Gruitrode en Tongeren steekt Limburg.net nog een
tandje bij. In Meeuwen-Gruitrode mogen de containers voor restafval en gft voor een jaar aan de

Bron: Het Belang van Limburg - 18 november 2017

Suspense Saturdays

A HITCHCOCK
SELECTION
elke zaterdag om 20.40

kant, in Tongeren de containers
voor gft. In de proefgebieden wonen telkens duizend gezinnen, genoeg om ongeveer één vrachtwagen te vullen.
Alle gezinnen krijgen er een pakketje van ongeveer 20 euro met
zes rollen afvalzakken voor huisvuil, pmd, zacht plastic, textiel,
groenafval en keukenafval. Het
snoeiafval wordt apart opgehaald. Daarnaast zullen ze nog
een korting krijgen van ongeveer
20 euro op hun afvalbelasting.
“Op een gemiddelde afvalfactuur
van 120 euro voor een gezin,
wordt er dus een derde bespaard”, rekent de Tongerse schepen van Leefmilieu Patrick Jans
(Open Vld). “We hebben geen
moment getwijfeld om toe te treden. Het grootste voordeel is de
besparing op mobiliteit.”
Ook burgemeester Lode Ceyssens
(CD&V) van Meeuwen-Gruitrode gelooft in het project. “De

winst zit in de duurzaamheid en
betere dienstverlening. Er worden
twee extra fracties (keukenafval
en zachte plastics) opgehaald en
het is veel eenvoudiger voor de
burger om alles op dezelfde dag
buiten te zetten.”

De nieuwe zakjes voor organisch
keukenafval. FOTO HBVL
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