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GOUVERNEUR VRAAGT MEER INSPANNINGEN IN STRIJD TEGEN ZWERFVUIL

Er was gisterenvoormiddag applaus voor alle diensten in Menen die zich inzetten in de strijd
tegen zwerfvuil. «De integrale
aanpak in Menen is een voorbeeld voor onze provincie. We
kunnen niet blijven sensibiliseren. Alle inspanningen ten
spijt merken we dat het zwerfvuil toch nog toeneemt. Vandaar dat er deze week overal
GAS-boeten kunnen uitgedeeld worden», zei gouverneur
Carl Decaluwé heel duidelijk.
In zijn betoog gaf hij ook een
sneer naar de stad Brugge, die
als enige stad van West-Vlaanderen niet deelneemt aan de
handhavingsweek. Hij verwees
naar Menen, waar samenwer-

«Onze integrale aanpak loont
in Menen. Als je je focust op afval in de stad, krijg je de indruk
dat er veel afval ligt, maar in
vergelijking met vorig jaar
merken we een verbetering»,
vindt Luc Claeys, preventieambtenaar in Menen. Extra camera’s én 20 extra GAS-ambtenaren betrappen meer mensen

Aanpak loont

ken wél kan. Met positieve resultaten als gevolg. De Groene
Ridders, afvalintercommunale
Mirom, de politie, preventiedienst, gemeenschapswachten
en GAS-ambtenaren voeren al
enkele jaren de strijd tegen
zwerfvuil op in Menen.

XAVIER COPPENS

Wie zich deze week bezondigt aan
sluikstorten, heeft meer kans om betrapt
te worden. Tijdens de handhavingsweek
verenigen alle stadsdiensten zich om
alle bewoners duidelijk te maken dat
zwerfvuil niet oké is. Gouverneur Carl
Decaluwé was gisteren in Menen en
noemt de geleverde inspanning een
voorbeeld voor de provincie.

ROESELARE

De afvalintercommunale Mirom zet deze week extra camera’s in, zowel aan glasbollen als
op openbare plaatsen waar

Extra camera’s

die sluikstorten. «Wij mogen
ons de voorloper van WestVlaanderen noemen. We hebben een schepen van Leefmilieu die zich hard inzet en we
hebben onze diensten die er in
slagen om goed samen te werken. We zijn blij dat we als pilootproject extra aandacht krijgen», zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V).

meldingen zijn van sluikstort.
«Wij hebben ook een coachingtraject opgezet en gaan alle
openbare vuilniksbakjes inventariseren. Staan ze goed of
trekken ze juist vuil aan? En we
bekijken ook de vullingsgraad.»
Het zwerfvuilprobleem in
Groot-Menen is het grootst in
de Barakken en de LAR. «Wij
komen heel wat tegen op ons
pad, maar zelf gaan we niet
snel reageren als iemand
sluikstort. Mijn collega werd al
eens aangepakt omdat hij wel
iemand de les las», zegt Groene

De
gemeenschapswachten
hebben dit jaar al 1.117 meldingen gekregen. Dat resulteerde
in 77 GAS-vaststellingen. «In de
hele provincie betalen we jaarlijks 10 euro per inwoner voor
de opkuis van sluikstort. Vorig
jaar schreven we 189 pv’s uit en
liefst 145 daders bleken recidivisten», besluist gouverneur
Decaluwé, die ook de bond van
wielertoeristen, Unizo en de
Bouwunie wil betrekken in de
strijd tegen zwerfvuil.

77GAS-boetes

Ridder Mario Durieu.

In Menen zijn er al heel wat acties geweest om zwerfvuil te ruimen. Hier ging het personeel
van het bedrijventerrein Grensleie op stap om zwerfvuil te ruimen. Foto Xavier Coppens

Hele week extra controles op sluikstorten

insdag 19 september 2017

Bron: Het Laatste Nieuws - 19 augustus 2017
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Veerle Hollants: “In elk hoekje van het containerpark kan je dansers tegenkomen.”

Dit weekend geniet je van cultuur in het containerpark

Dansen tussen het afval
WAREGEM

Veerle Hollants, programmator bij De Schakel. “Als toeschouwer krijg je een rondleiding in het containerpark terwijl achter elke hoek een act
kan opduiken. De choreografieën gaan over het leven op
het recuperatiepark. Wat gebeurt er met mensen die er elKAREN VERHULST
kaar ontmoeten? Wat gebeurt
er met jouw afgedankte spulAfval deponeren én terwijl len? Die verhalen vertellen de
genieten van een dansvoor- dansers”, zegt Hollants.
stelling. Komend weekend is
het in het containerpark in de VEERLE HOLLANTS
Lindestraat de normaalste DE SCHAKEL
zaak van de wereld. De dansers van het gezelschap Keski.e.space strijken er twaalf
keer neer met de voorstelling
‘Assortimens’. Een initiatief
van cultureel centrum De
Schakel, dat het komende half
jaar onder de noemer Eeuwig
Goed rond duurzaamheid
De voorstellingen vinden zowerkt.
wel zaterdag als zondag
plaats, telkens om 11, 15 en 17
“Het leven zoals het is:
uur. Op maandag en dinsdag
het containerpark”
zijn er nog verschillende
“Tijdens deze voorstelling schoolvoorstellingen. Tijdens
verspreiden de dansers zich een aantal voorstellingen is
over het containerpark”, zegt het containerpark ook geWie zaterdagochtend zijn
afval gaat droppen in het
containerpark, kan daar
met vreemde taferelen geconfronteerd worden. Dansers treden er op tussen de
containers en het afval.

“Tijdens enkele
voorstellingen is het
containerpark
gewoon open”

Bron: Het Nieuwsblad - 20 september 2017
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woon open. De acts worden
zo georganiseerd dat de ‘gewone’ bezoeker niet gehinderd, maar wel verrast wordt.
“Dat het containerpark gewoon open is, maakt het dubbel zo spannend”, zegt Hollants. “De mensen die er hun
afval komen droppen, maken
zonder dat ze het weten deel
uit van de voorstelling.”

Afgestemd op Waregem
Compagnie
Keski.e.space
stemt de voorstelling volledig
af op het Waregemse containerpark. Vorige week trok
choreografe Alexandra Meijer naar de Lindestraat om de
locatie te kunnen inschatten.
De voorstelling is geen primeur. “Ze was tijdens het
Festival van Antwerpen al te
zien in het Antwerpse recyclagepark”, zegt Hollants .
“We zijn heel trots dat ze na
Antwerpen nu naar Waregem
komen.”
INFO
Tickets voor deze voorstelling kosten 6
euro. Meer info via www.ccdeschakel.be.
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Bron: Programmaboekje cc De Schakel september 2017

Bron: Het Laatste Nieuws - 25 september 2017

Bron: Het Nieuwsblad - 27 september 2017
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De blauwe zak
of statiegeld?
Recycling Netwerk voert een
ongeziene campagne voor sta
tiegeld in de Belgische media.
Daarbij richt het zijn vizier
vooral op de verpakkende in
dustrie die in ons land aan de
wieg ligt van het succesvolle
systeem van de blauwe zak. Een
systeem dat de Vlaming tijd en
geld bespaart en ons Europees
recyclagekampioen maakt.
Dat Recycling Netwerk dat
succesvolle systeem wil vervan
gen door een duur statiegeld
systeem en daarmee de Vla
ming wil straffen, is op zich al
absurd. Nu gaat de organisatie
nog een stap verder met een bij
de haren getrokken beschuldi
ging. Onze financiële inbreng
in De Mooimakers, dat een bre
de aanpak van zwerfvuil in
Vlaanderen op poten zet, zou
ons volgens deze lobbygroep in
spraak geven in de monitoring
van de zwerfvuilproblematiek
(DS 4 oktober).
Onzin! De monitoring van
de hoeveelheid zwerfvuil is via
Ovam een exclusieve verant
woordelijkheid van de Vlaamse
overheid. Bovendien wordt die
monitoring betaald met publie
ke middelen, niet met de mid
delen die het bedrijfsleven ter
beschikking stelt van de Mooi
makers. Die laatste middelen
gaan naar een breed actieplan
tegen zwerfvuil. Onze organisa
ties trekken daarvoor inder
daad jaarlijks miljoenen euro’s
uit, omdat we ervan overtuigd
zijn dat die gezamenlijke in
spanning het probleem een
halt kunnen toeroepen. Het is
behoorlijk cynisch om net die
inspanning aan te vallen.
‘Wie betaalt die bepaalt’, zegt
Rob Buurman van Recycling
Netwerk. Mogen we de bal te
rugkaatsen en vragen wie hem
betaalt om het debat over
zwerfvuil en statiegeld te beïn
vloeden? Van wie transparantie
vraagt (en die ook krijgt) mo
gen we toch zelf ook de nodige
transparantie verwachten.
Tomra is de grootste produ
cent van terugnamemachines
in de Benelux, net die machines
die de supermarkten moeten
kopen als statiegeld wordt in
gevoerd. Op de site van Tom
ra.nl is Recycling Netwerk op
genomen bij de sectie ‘goede
doelen’. En waarvoor pleit Rob
Buurman al maanden aan een
stuk? Voor de onmiddellijke in
voering van statiegeld. Zou een
buitenlandse fabrikant van sta
tiegeldmachines het debat nu
sturen in Vlaanderen? Die ge
dachte is pas verontrustend.
William Vermeir (Fost Plus),
Chris Moris (Fevia), Dominique
Michel (Comeos).
Bron: De Standaard - 5 oktober 2017

SLUIKSTORTERS
AANPAKKEN

Camera’s
ZWEVEGEM Bij de afvalintercommunale Imog wil men een
project opstarten waarbij men
met cameratoezicht de strijd
tegen sluikstorten en zwerfvuil aangaat. “Tijdens een
proeffase van 100 weken zal
Imog camera’s inzetten op
hotspots op het grondgebied
van Zwevegem en andere
gemeenten met de bedoeling
om via GAS-boetes de problematiek van sluikstorten en
zwerfvuil aan te pakken”,
leidde schepen Wim Monteyne (N-VA) het punt in. “Imog
treedt op als verwerker van
de beelden en zal instaan
voor het plaatsen van de
camera’s en bijhorende pictogrammen, het bekijken van
de beelden en het opstarten
van een GAS-dossier waar
mogelijk, of de beelden aan
de lokale politie overmaken.”
De gemeenteraad moest
hiervoor een gunstig advies
formuleren, wat ook gebeurde. De korpschef van de
politiezone MIRA gaf eerder
al een positief advies.
Ook de CD&V-fractie gaf een
gunstig advies, maar vroeg bij
monde van Eliane Spincemaille te blijven inzetten op
preventie en sensibilisering.
Schepen Monteyne beloofde
dat dit zeker de bedoeling is.
Hij gaf de borden die hier en
daar met het opschrift ‘Wij
houden het proper’ opgesteld
staan, als voorbeeld. (GJZ)

Het oud gemeentehuis (op de achtergrond) en de co
gevonden. (Foto GJZ)

Oud gemeent
eindelijk ver

ZWEVEGEM Het oud gemeentehuis
eindelijk verkocht. Men vond aanvank
voor het pand, tot men besloot te verk
hoogstbiedende.
DOOR GEERT VANHESSCHE

Er viel weinig nieuws te rapen op
de eerste gemeenteraad na de vakantie, op maandag 25 september. De meeste punten waren te
catalogeren onder ‘formaliteiten’
en hadden dus weinig of geen
nieuwswaarde. De raadzitting was
dan ook, met de klassieke rondvraag inbegrepen, in een uurtje
afgelopen.

HOOGSTBIEDENDE
De verkoop van het oud gemeentehuis in Heestert, en vooral de
bedragen die geboden werden,
was dan wel weer nieuws. Het gemeentebestuur had immers al
een tijdje geleden beslist het oud

Bron: Krant van Westvlaanderen (Zwevegem) - 29 september 2017
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Dit zijn de mensen van
kringloopwinkel Kortrijk
KORTRIJK Of het nu gaat om het tweedehandsgehalte, het vinden
van unieke stukken of gewoonweg om de prijs, kringloopwinkels
winnen nog steeds aan populariteit. Tweedehands kopen maakt deel
uit van ons shopgedrag. Een blik achter de schermen van Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen toont ons wie de sociale onderneming is die de charmante kringloopwinkels draaiende houdt.
DOOR JASMIEN AERNOUT

Vorig jaar vierde Kringloopcentrum ZuidWest-Vlaanderen zijn twintigste verjaardag.
Er zijn zes winkels in Avelgem, BeverenLeie, Kortrijk, Wevelgem, Menen en Zwevegem. Vlak bij de Veemarkt is er De Bazaar waar kledij per kilo wordt verkocht. In
juli verkasten de centrale diensten van
Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen
naar gebouwen langs de spoorweg in de
Warande in Heule. Voor zowel mens als
materiaal waren de gebouwen in de Markebekestraat in Marke te klein geworden.
Alles van textiel passeert in Heule voor het
naar de kringloopwinkels gaat. Zo komt de
zak met oude kleren die je tijdens een opruimactie in de container werpt bij de textielsortering terecht. Na een grondige controle reizen kleren en ander textiel naar de
winkels voor verkoop. Ook alles van elektro
moet eerst langs Heule passeren. Meubels
leggen niet altijd dezelfde weg af. Afhankelijk van de ophaallocatie en de beschikbare
plaats in de winkels, wordt een deel van het
meubilair gestockeerd in de nieuwe magazijnen. Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen heeft 302 werknemers van wie
er 113 mensen aan de slag zijn via het
OCMW en er 30 personen via arbeidszorg
een aangepast takenpakket hebben.

OP WEG NAAR WERK

Dimitri Weinbender komt uit Georgië en woont in Rekkem. (Foto JA)

In het magazijn is Dimitri Weinbender (43)
aan het werk op de reachtruck die zich door
de metershoge rekken beweegt. “Ik ben
hier sinds december vorig jaar aan de slag
volgens het artikel 60”, vertelt de magazij-

nier uit Georgië die in Rekkem woont. Artikel 60 is een tewerkstellingsmaatregel van
het OCMW met als doel de persoon via een
job opnieuw in het stelsel van sociale zekerheid te brengen en in de richting van de
normale arbeidsmarkt te begeleiden. “Ik
werk hier heel graag. Ik zou hier het liefste
blijven werken maar ik denk er nog niet
teveel over na, het is pas in juli 2018 dat
mijn traject afloopt. Ik heb hier de kans
gekregen om mijn attesten voor het rijden
met de heftruck en de reachtruck te behalen.”

“Het doel is om boven de
individuele verschillen van
de medewerkers te staan
en elkaar te helpen”
MATHIAS VERMEERSCH
Werkleider kringloopwinkel

Dimitri herinnert zich zijn eerste dag in de
kringloopwinkel nog levendig. “De ontvangst was erg warm. Mijn collega’s zijn
vriendelijk en we komen allemaal, ondanks
de vele verschillen, goed overeen. Omdat ik
alle voertuigen mag besturen, hebben ze
me in elke afdeling wel eens nodig.” Dimitri spreekt verschillende talen, Frans leerde
hij in Brussel waar hij ook leerde lassen.
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“Dimitri mag ook met de vrachtwagen rijden, hij heeft voldoende talenten om goed
terecht te komen, mocht hij in de privésector aan de slag moeten”, zegt zijn werkleider Mathias Vermeersch. Op weekdagen
komt Dimitri met het openbaar vervoer
werken maar op zaterdag lukt dat niet.
“Dan ben ik helaas een uur onderweg met
de fiets onderweg van Rekkem naar Heule”
zegt Dimitri. Maar hij haalt zijn schouders
op. “Het is zo, ik kan mijn collega’s toch
niet in de steek laten?”
Had je werkleider Mathias Vermeersch (39)
tijdens zijn studies maatschappelijk assistent gezegd dat hij ooit in een magazijn zou
werken, hij had het niet geloofd. “Mocht ik
een vacature moeten uitschrijven voor mijn
job dan zouden sociale vaardigheden en de
mogelijkheid om met een zeer diverse
groep te werken bovenaan staan”, zegt hij.
Al bijna drie jaar begeleidt Mathias zowel
de vaste werknemers als de ‘instromers’
van de verschillende trajecten. “Ik ga op

(KO12/8)

zoek naar de capaciteiten van elke medewerker om hen daarin te motiveren en opdrachten te zoeken die het beste in hen
naar boven brengen. Door de grote verscheidenheid aan nationaliteiten, achtergronden en werktempo’s heb ik te maken
met een zeer divers publiek. Bij sommigen
is het vaak al voldoende om tot een dagelijkse structuur te komen, anderen kunnen
veel meer aan. Het moeilijkste is om al die
capaciteiten op elkaar af te stemmen en dat
uit te leggen aan de groep. Het doel is om
als groep boven die individuele verschillen
te staan en elkaar te helpen.”

ROSITA CURIOSA
Daarnaast moet Mathias zorgen dat het magazijn op orde blijft en houdt hij de in- en
uitstroom van goederen in de gaten. “De
kringloopwereld is erg boeiend, de diverse
profielen die hier binnen komen en buiten
stappen, zijn interessant voor iedereen die
hier werkt. We hebben al veel levens zien

Kassamedewerker Rosita De Cloet werkt al elf jaar in de kringloopwinkel. (Foto JA)

Werkleider magazijn Mathias Vermeersch is maatschappelijk assistent van opleiding. (Foto JA)

passeren.”
De kringloopwinkel van Kortrijk langs de
Gentsesteenweg is ook de werkplek van Rosita De Cloet (56). De Wevelgemse is al elf
jaar als vaste kassamedewerker in dienst.
“Nadat ik ’s morgens heb genoten van mijn
kopje koffie, verzamelen we met de collega’s en overloopt chef Jan de planning van
de dag. Meestal sta ik aan de infobalie en
krijg ik nog een extra taak voor het geval het
rustig is. Dan zegt hij dikwijls ‘Rosita curiosa’.” De afdeling met beeldjes, tinnen borden, glaswerk en decoratie is Rosita’s favoriet. “Wat in het rek staat, moet juist staan”,
zegt ze. “Kleur bij kleur en soort bij soort.”
Maar op de eerste plaats is Rosita een echte
verkoopster. Aan de infobalie regelt ze de
leveringen en ophaling van meubels. “Mensen die met een bon van het OCMW langskomen, krijgen korting op het meubilair
dat ze nodig hebben. Soms willen ze nog
iets anders dat niet op hun lijstje staat. Dan
heb ik het moeilijk, maar ik hou me aan de
regels. Wanneer mensen om korting vragen, zeg ik soms lachend ‘de poten kunnen

er wel van af’ en dat vinden de klanten wel
leuk. Ook met de studenten die spullen
verzamelen voor op kot kan ik het goed
vinden.”
In de winkel in Kortrijk werken 55 mensen, van wie een deel via een tijdelijk traject. “Ik hecht me vlug aan mensen, waardoor het steeds weer moeilijk is om afscheid te nemen. Maar ik leer ook graag
nieuwe collega’s kennen.”

KANSEN EN ONTMOETINGEN
Terwijl Rosita, Dimitri, Mathias en hun
collega’s ervoor zorgen dat oude spullen
een nieuwe eigenaar vinden, blijkt niet alles in het kringloopverhaal tweedehands te
zijn. Tussen al het materiële creëert de
kringloop een verhaal van nieuwe ontmoetingen en nieuwe kansen.
Nog tot 15 oktober krijgen studenten en
leerkrachten 15 procent korting op hun
aankopen in de kringloopwinkels. Niet
lang daarna, op zaterdag 21 oktober, zetten
de winkels hun deuren open tijdens de
Dag van de Kringloopwinkel.

DB432546I7
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KORTRIJK WAREG

Roger (67) ruimt Waregemse straten op
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Zwerfvuil in de vuilbak: Roger doet er graag aan mee.

Elke dag vier uur op de baan om alle
afval te verzamelen met zijn fiets
zeggen dat ze de oevers van de
Van zijn huis in de Deer- Ourthe niet zouden opruimen,
lijkseweg via de Expres- terwijl ze vol lagen met afval. Ik
weg en de Lindestraat
vond dat niet kunnen, dus benaar het Jaagpad. Die
sloot ik het zelf te doen.”
route legt Roger NuytDrie jaar lang trok Nuyttens
tens (67) dagelijks af.
een paar keer per week naar
Hij doet er telkens zo'n
Wallonië. Toen hij daar klaar
vier uur over, want onwas en van Aalst naar Waregem
derweg raapt hij alle afverhuisde, deed hij hier gewoon
val op.
verder. “Ik fietste vaak langs het
Jaagpad en zag dat daar veel afKAREN VERHULST val lag. Zo ben ik beginnen op te
ruimen. En met de tijd is dat
“Ik rijd met mijn fiets en ‘kar- uitgegroeid tot een dagelijkse
reke’ door de Waregemse stra- bezigheid.”
ten. Die moeten er proper bij
liggen. En ik hoop met mijn ROGER NUYTTENS
werk anderen aan te sporen om RUIMT AFVAL OP
ook wat netter te zijn en afval
niet meer zomaar te droppen”,
zegt Waregemnaar Roger Nuyttens (67). “Waarom ik dit doe?
Uit principe. De aarde moet niet
voor ons zorgen, wij moeten
voor de aarde zorgen.”
De ‘hobby’ van Nuyttens begon Want nu is Nuyttens gepensio21 jaar geleden in de Ardennen. neerd en heeft hij nog meer tijd
“We trokken altijd met de mo- dan vroeger. “Als het echt warm
bilhome naar Nisramont, aan is, zoals met de hittegolf in juni,
een stuwdam van de Ourthe. Na vertrek ik 's ochtends om 5.30
de overstroming van Dinant uur al. De vrachtwagenchaufhoorde ik iemand in een café feurs die ik dan passeer, vinden

“Wij moeten voor
de aarde zorgen,
niet omgekeerd”

KVO
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Roger Nuyttens houdt de Waregemse straten proper.

dat super. Ze claxonneren en
zwaaien naar me, velen steken
ook hun duim op. Een zaakvoerder van een bedrijf riep me ook
al eens binnen voor een koffie,
de mensen zijn me dankbaar
voor wat ik doe.”

Armspieren
Het werk van Nuyttens loont
ook, vindt hij. “Neem nu de Lindestraat. Die lag er altijd vuil bij.
Maar de mensen zien me opruimen en houden de straat daarom proper. Nu heb ik er amper
nog werk aan.”
Na al die jaren ervaring, trekt
Nuyttens goed uitgerust op pad.
Gewapend in vuile kleren en
met een grijptang. “Ik probeer
zo weinig mogelijk afval met
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Schepen van Sport is het beu:
dieven weer aan de haal met... voetbalnet
LAUWE

Tot driemaal toe sloegen
vandalen toe op een Meens

ander probleem. Al drie keer Wie of waarom? Daar hebben
werd namelijk een deel van ze bij stad Menen het raden
het net van een doel gestolen. naar. Netjes vinden ze het al-

mijn handen aan te raken, want
proper is dat niet. Ik vind bijvoorbeeld regelmatig flessen
vol urine, van vrachtwagenchauffeurs die er hun ding in
doen en die flessen vervolgens
door het raam smijten. Zulke
dingen wil ik niet aanraken. Ik
smijt alles in een zak die voor
mijn fiets hangt, of in mijn karretje. En geloof me, dat karretje
zit heel snel vol.”
Nuyttens hoopt ondanks zijn
leeftijd nog lang door te gaan
met zijn hobby. “Dat fietsen
houdt me fris en met mijn
knijptang hang ik regelmatig
vanop mijn fiets een meter ver
op het trottoir. Dat houdt me lenig, al beginnen mijn armspieren na al die jaren wel wat pijn
te doen.”
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