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KORTRIJK WAREGEM MENEN
Vier keer meer pakkans dankzij extra camera’s

Imog voert strijd tegen sluikstorters op
REGIO

Wie afval achterlaat bij textielcontainers, glasbollen of
andere populaire sluikstortplaatsen riskeert nu nog
sneller een boete. Imog
koopt hiervoor drie extra camera's aan. Ook bij textielcontainers en in landweggetjes wordt gecontroleerd.

De raad van bestuur van afvalintercommunale Imog besloot
vorige week om drie extra camera's aan te kopen. Daardoor
hebben de elf aangesloten steden en gemeenten nu vier camera's waarmee ze sluikstorters kunnen betrappen. “De
pakkans vergroot zo met vierhonderd procent”, zegt Koen
Delie, woordvoerder bij Imog.
Het cameraproject is al een
jaar operationeel, maar Imog
werkte de voorbije tijd met uitsluitend één camera. Die werd
op vraag van de gemeentebesturen ingezet. “We deden honderd plaatsen aan”, zegt Delie.
“Er werden 67 processen-verbaal opgesteld, voor personen
die iets deden wat volgens onze
camera niet klopte.”

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“Ook wie afval achterlaat
bij textielcontainers,
kan worden gefilmd”
Of die personen allemaal beboet worden, kan niet gezegd
worden. “Wij sturen de vaststellingen door naar een GASambtenaar, die er zich verder
over buigt.”
De camera's worden niet alleen ingezet bij glasbollen, ook
andere sluikstortplaatsen worden gecontroleerd. Zo slingerde
er deze week afval rond bij de
textielcontainer aan het station

RR

KAREN VERHULST

Begin deze week lag er een massa afval bij de textielcontainer aan het station in Harelbeke. Van volle pmd-zakken tot opbergdozen
en zelfs kinderstoelen. Het werd ondertussen opgeruimd, maar wie nog afval durft te dumpen, riskeert een GAS-boete.

W

in Harelbeke. “Het gebruik van worden gebracht. Vorige week maken met je eenmaal vergisde camera’s beperkt zich niet vonden we er een buggy. Dat sen. Sluikstorten gebeurt zeer
tot de omgeving van glasbollen, toont aan dat dit niets heeft te bewust.”
we kunnen ze inzetten op het
volledige grondgebied. We controleren ook bij textielcontainers of in landweggetjes waar
Het inzamelen van oud Kringloopwinkel en
stanties.
vaak afval wordt aangetroffen”,
textiel is een ware bu- Hulpzorg.
In de Imog-regio staan
zegt Delie.
siness geworden. Bij
“We hebben de hele
er staan driehonderd

WEG MET WILDGROEI AAN TEXTIELCONTAINERS

“Geen vergissing”
De hopen afval die worden
achtergelaten, zijn gigantisch
en spreken ook tot de verbeelding. Zo lagen bij de kledingcontainer aan het station zowel
volle pmd-zakken, kartonnen
dozen, kinderstoelen als opbergdozen. “Dit is een bekende
locatie voor sluikstorters. Het
is een van de plekken waar de
camera al werd ingezet en hij
zal er zeker nog geplaatst worden”, zegt Delie. “Er worden
zelfs zaken achtergelaten die
gratis naar het recyclagepark
en de kringloopwinkel kunnen

kledingzaken als H&M
en C&A kan je oude
kleren afgeven in ruil
voor een kortingsbon,
maar ook langs de
straat roept iedereen
om je oude kleding.
Vzw's en verenigingen
met een winstoogmerk
beconcurreren elkaar,
maar die strijd wordt
nu stilgelegd.
Afvalintercommunale
Imog deed een marktonderzoek en besloot
zo dat nog maar twee
aanbieders textiel mogen inzamelen in de
volledige regio: de

markt bevraagd”, zegt
Imog-woordvoerder
Koen Delie. Er waren
zes aanbieders: drie
voor lokaal hergebruik
en drie voor organisaties die winst maken.
“In die eerste categorie hebben we het lokaal hergebruik laten
meespelen in ons besluit, in de tweede categorie speelden vooral prijstechnische aspecten een rol.”
Want wie zo'n textielcontainer wil plaatsen, betaalt daarvoor
aan de bevoegde in-

textielcontainers. 52
procent daarvan is bedoeld voor het winstgevende bedrijf Hulpzorg, de resterende 48
procent wordt ingenomen door containers
van de Kringloopwinkel. De installatie van
de nieuwe containers
gebeurt in de komende weken.
Het is voor het eerst
dat Imog zich bemoeit
met de plaatsing van
de containers. Vroeger
lag die beslissing bij
de steden en gemeenten. (kvo)

Bron: Het Nieuwsblad - 27 maart 2019
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Doorlopend open van 10u tot 17u
- ‘s Graventafelstraat 36, Passendale
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interpretatieverschillen van de
wetgeving ruimtelijke ordening”,
zegt schepen van Wonen Wout
Maddens (Team Burgemeester).
“Het kan toch niet de bedoeling
zijn om alle werklast op de
schouders van de stad te leggen
en dat omwonenden zomaar alles kunnen tegenhouden.”
De schepen ziet in de weigering

verschilereniginkreet te
vrijwillileinwerortgroep
voorbije
wereld in.
e laatste
dagvoorplots te
zegt Keeider reSomival.
emuurtje
epunt is
nen met

KVO

VERHULST

Tegen de zomer heeft de speelpleinwerking
Het Pad 35 tot 40 extra animatoren nodig.

“Het wordt almaar moeilijker
om vrijwilligers te vinden. Animator zijn is niet de meest favoriete vakantiejob van studenten”, zegt Dumoulin. “Het
is niet de best betaalde job en
het is ook vaak lastig.”
Bij Somival is het ook moeig het Pad lijk om jong volk te vinden.
robleem. “Het is een kleine vijver om uit
bben we te vissen. Ook wij zoeken jonxtra ani- geren om onze jonge zwemoofdver- mers te begeleiden.”
De motivatie blijkt
BE DUMOULIN
bij beide
LPLEINWERKING HET PAD
groepen
gelijk.
“Het
is
vooral
heel plezant om te
doen. Het
is boeiend om met kinderen te
werken”, zegt Dumoulin, die
zelf al zes jaar animator is.
“Wat je terug krijgt van die
mensen met een beperking, is
onbetaalbaar. Daar doen we
het voor”, zegt Vanhoutte op

Het is vooral ook
eel leuk om te doen”

zijn beurt.
Maar er is meer dan dat. “Het
groepsgevoel en de vriendschap die je in ruil krijgt zijn
een geschenk als je vrijwilliger
bij ons wordt”, klinkt het bij
beiden. “We zijn heus niet altijd aan het werk. We maken
heel veel plezier, ook na de activiteiten en in het weekend.”
“Bij ons word je niet alleen
vrienden met de andere vrijwilligers, maar ook met de
mensen die je begeleidt”, weet
Vanhoutte.
Om vrijwilliger te worden
hoef je je enkel aan te melden
bij de verenigingen. Een opleiding of brevet is niet vereist. In
de speelpleinwerking, die
plaatsvindt van 1 tot 19 juli en
van 5 tot 23 augustus zijn er
wekelijks opleidingen. Bij Somival, waar je van 9 tot 10 uur
zwemt op zaterdagvoormiddag, kan je vrij aansluiten.
INFO
Meer info via kobe.dumoulin@live.be of
recreatiefzwemmen@somival.be.

Niet langer gratis brandbaar
afval naar containerpark brengen
KORTRIJK

Je mag voortaan geen gratis
brandbaar afval en te sorteren restafval aanbieden in
Kortrijkse containerparken. Dat heeft de gouverneur van West-Vlaanderen
Carl Decaluwé besloten.
Kortrijk mag in het retributiereglement niet bepalen dat
brandbaar en te storten restafval tot vijftig kilogram gratis
kan worden aangeboden. Dat is
vastgelegd in een besluit van de
Vlaamse regering, dat minimumtarieven oplegt. Voor verschillende afvalstoffen wordt er
in het containerpark een retributie aangerekend en wordt
voor elke soort aangevoerde afvalstof een specifieke gewichtlimiet vastgesteld.
“In het geval van de schorsing
gaat het over het brandbaar en
te storten afval dat aangevoerd
wordt in het park Graaf Karel
De Goedelaan”, legt schepen
Ruth Vandenberghe (Team
Burgemeester) uit. “Tot nu
werd er voor deze fractie in een
Bron: Het Nieuwsblad - 9 april 2019

Bron: Het Nieuwsblad - 9 april 2019

“Dit gebeurde in 2004, dus wij
hebben die mogelijkheid dit jaar,
al leidt het wel weer tot extra
werk. Als dat een oplossing biedt,
moeten we dat wel overwegen. Ik
ga er ook vanuit dat de buurtbewoners liever een rustige verkaveling willen dan een horecazaak
die ieder weekend honderden
feestvierders ontvangt.” (vkk)

vrijstelling voorzien van vijftig
kilogram en vanaf 51 kilogram
moest er 0,20 euro betaald worden. De vrijstelling is blijkbaar
in tegenspraak met wat door
Ovam wordt opgelegd aan de
steden en gemeenten. Daarom
werd het retributiereglement
door de gouverneur gedeeltelijk
geschorst. We schrappen de
vrijstelling. Vanaf de eerste kilogram moet er nu 0,20 euro
betaald worden.” (vkk)

DE NIEUWE TARIEVEN
● Brandbaar afval en te storten
restafval: 0,20 euro per kg.
● Bouw- en sloopafval: tot 200
kg gratis. Vanaf 201 kg 0,02
euro per kg.
● Groenafval: tot 50 kg gratis.
Vanaf 51 kg 0,07 euro per kg.
● Houtafval: tot 50 kg gratis.
Vanaf 51 kg 0,07 euro per kg.
● Papier en karton: tot 100 kg
gratis. Vanaf 101 kg 0,02 euro
per kg.
● Asbest: tot 200 kg gratis per
jaar per huisgezin. Vanaf 201
kg 0,20 euro per kg. (vkk)
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Bron: Krant van West-Vlaanderen - 22 maart 2019

DOOR ANNELIES NOLLET

wij investeren ook enorm veel in Imog,
onrechtstreeks vloeit het geld dus wel naar
de containerparken terug.”
Concreet voert de stad de maatregel eerst in
op het diftarcontainerpark in de Graaf Karel
de Goedelaan. Dat is het deel van het park
BRIEF VAN GOUVERNEUR
waar ook bestelwagens, lichte vrachtwagens
In onze streek is er al een hele tijd geen
en aanhangwagens welkom zijn. Bij het
containerpark meer te vinden waar je nog
tweede deel van het park en de andere drie
gratis een aantal kilo brandbaar en te storKortrijkse containerparken is dat niet het
ten restafval kwijt kan. Toch wilde de Kortgeval, daar kan je alleen met een personenrijkse gemeenteraad de regeling nog een
wagen terecht. “Maar binnenkort zullen
tijdje laten bestaan. Maar zij worden nu
ook die parken onvermijdelijk volgen”, liet
teruggefloten door Ovam, de Openbare
de schepen van Afvalbeleid Ruth VandenVlaamse Afvalstoffenmaatschappij die verberghe (Team Burgemeester) optekenen.
antwoordelijk is voor het Vlaamse afvalbeAan de procedure zelf
leid. “Enkele weken geverandert er weinig.
leden ontvingen we een
Het afval dat je meebrief van de gouverneur
brengt zal nog altijd gewaarin hij ons verplicht
wogen worden. Aan de
om het storten van
hand van je identiteitsbrandbaar afval betaOnrechtstreeks
vloeit
kaart houdt de stad bij
lend te maken”, verduihoeveel en wat voor het geld terug naar
delijkt Ruth Vandensoort afval je stort. De
berghe.
“Voor
prijs van 20 cent per ki- de containerparken,
ons komt dat
lo brandbaar afval blijft aangezien wij veel
eigenlijk
ook behouden. Alleen
nogal onmoet je die nu dus beta- investeren in Imog
gelegen
len vanaf de eerste kilo
omdat
die je stort. Voor de dui- RUTH VANDENBERGHE
we – zoSchepen
van
Afvalbeleid
delijkheid: dat is in eerals geste instantie enkel het
geval als je langskomt
met een bestelwagen,
lichte vrachtwagen of aanhangwagen. Ook
voor de andere afvalgroepen verandert er
niets. Zo blijft bouw- en sloopafval gratis
tot 200 kilo en ook de eerste 50 kilo groenen houtafval kan je gratis kwijt op het
dichtstbijzijnde containerpark. Het geld
dat die maatregel in het laatje brengt
gaat naar stad Kortrijk.
“Dat komt inderdaad in onze begroting
(foto AN)
terecht”, bevestigt de schepen. “Maar

KORTRIJK Kortrijkzanen die hun brandbaar afval naar het containerpark willen brengen zullen daar binnenkort 20 cent per kilo
voor moeten betalen. Vandaag kan je een hoeveelheid van minder
dan 50 kilo per jaar nog gratis storten. Ten laatste tegen halfweg
mei verandert dat op het containerpark in de Graaf Karel de Goedelaan. De andere drie parken volgen snel.

“We merkten natuurlijk wel dat we als stad
steeds meer alleen kwamen te staan met
het idee om nog 50 kilo gratis brandbaar
afval toe te laten. De maatregel was er dus
waarschijnlijk sowieso gekomen, alleen wat
later. Wij vinden het milieu immers ook
belangrijk. Maar geen gehoor geven aan de
brief van de gouverneur komt neer op burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is dus
geen optie.”

DOEL IS AFVAL VERMIJDEN

weten – werken aan plannen voor een
nieuw containerpark. De parken aan de
Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg zullen op termijn immers verdwijnen.”

van 10u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00

op donderdag 28 maart 2019

Accent Fashion-Day

W E A R

De regels die Ovam daaromtrent oplegt,
worden trouwens steeds strenger. “In 2022
mag elke Kortrijkzaan nog maximum 159
kilo restafval produceren per jaar. Die 159
kilo omvat je huisvuilzak, brandbaar afval
op het containerpark, maar bijvoorbeeld

AFVAL WORDT ENERGIE

ding. Er zijn steeds meer dan genoeg parkwachters aanwezig op het containerpark
en zij zijn altijd bereid om te helpen en
advies te geven. Het principe is bovendien
erg simpel. Alles wat niet in gelijk welke
andere container in het park mag en te
groot is om in je huisvuilzak te deponeren
is brandbaar afval.”

W O M E N S

Koen Delie, directeur externe zaken van
Imog, treedt haar daarin bij. “Wij worden
door Ovam verplicht om het principe van
de vervuiler betaalt toe te passen. De situatie in Kortrijk was in deze groene tijden
dus onhoudbaar. Voor de duidelijkheid, wij
verplichten mensen niet om te betalen. De
bedoeling is dat ze afval gaan vermijden.
Waar mensen nu voor het gemak alles in de
container van brandbaar afval dumpen, zullen ze in de toekomst misschien twee keer
nadenken.”
Niet weten wat je anders met je afval moet
doen is geen excuus. “De parkwachters zijn
in dienst bij stad Kortrijk, maar volgen bij
ons minstens twee maal per jaar een oplei-

Vandaag kan je nog 50 kilogram gratis storten, daar komt binnenkort verandering in. (foto AN)

ook openbare vuilnisbakken. Veel marge is
er dus niet. Tot nu toe legde Ovam geen
maatregelen op aan steden die de norm
niet haalden, maar ook dat zou in de nabije
toekomst wel eens kunnen veranderen. We
moeten dus voldoende maatregelen nemen
en één daarvan is 0,20 cent aanrekenen per
kilo brandbaar afval.”
Zoals de naam suggereert wordt het brandbaar afval nadat jij het in de juiste container
deponeerde verbrand. In onze regio gebeurt dat in Harelbeke. De vrijgekomen
warmte wordt gebruikt om energie op te
wekken. De gemeenteraad bespreekt de
maatregel op 1 april. Maar een andere uitweg dan betalen is er sowieso niet.

Brandbaar afv
val kost je 20 cent per kilo

G R A T I S C O N T A I N E R P A R K I S V E R L E DEEN T I J D , V A N A F M E I W O R D T B R A N D B A A R A F V A L B E T A L E N D
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Bron: Het Laatste Nieuws - 9 april 2019
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KORTRIJK
Bevoegd schepen Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester) roept op om vuilnisophalers met meer respect te behandelen en plant een charmeoffensief.
Steeds vaker rijden ongeduldige automobilisten de medewerkers haast omver, terwijl ze de huisvuilwagens voorbijsteken. De schepen haalde dinsdag
mee het huisvuil op, als blijk van waardering: «Chapeau voor die mannen.»
PETER LANSSENS
Ruth Vandenberghe trok dinsdagochtend met een ploeg
naar Bellegem, om er huisvuil
op te halen. Daarna ging het
naar Rollegem, van Tombroek
tot aan de kerk. De schepen
zwierde gezwind de zakken in
de huisvuilwagen. «Ze is meer
dan geslaagd, ze mag blijven»,
glimlachen de afvalophalers.
De schepen van Nette Stad bedankte zo de medewerkers
voor hun inzet en zette ze tegelijk in de kijker. «Al maak ik mij
zorgen. Er zijn vriendelijke
mensen. Maar anderen tonen
geen respect», stelt Ruth Vandenberghe, die laat bekijken of
de stad een charmeoffensief
kan uitrollen. Er zijn uitersten,
volgens leidinggevende Nino
Vandevenne: «Er zijn er die je
spontaan een blikje cola aanbieden als het warm is. Ande-

ren zouden ons gewoon omver
lopen omdat ze geen geduld
hebben. Automobilisten toeteren vaak. Of ze steken de huisvuilwagen links of rechts voorbij, zelfs over het voetpad.»

Zware zakken
Wat ook beter kan: mensen
respecteren het maximum toegelaten gewicht vaak niet. Dat
is 15 kilogram voor grote zakken en 7 kilogram voor kleine.
«Vooral die kleine zakken zijn
een probleem, we hebben er
die tot 35 kilogram halen», vertelt ophaler Marino Cottenies.
De ophalers dragen handschoenen en veiligheidsschoenen, maar raken soms toch gewond. «Omdat er gebroken glas
in de zakken zit, soms treffen
we zelfs messen aan», stellen
Pascal Cottenies en David Lae-

Het ontbreekt Ruth niet aan kracht... Foto Henk Deleu
nen. Met het charmeoffensief
wil Kortrijk haar inwoners ook
aanzetten om het maximum
gewicht van de zakken te respecteren. «Aan te zware zakken
een sticker kleven en laten
staan, werkt niet», vindt exploitatieverantwoordelijke
Jan
Cattebeke. «Want huisvuilzakken met een sticker op zijn
meestal ‘nooit van iemand’.»
Ter info: bewoners riskeren
een GAS-boete als ze de zak
niet terug in huis nemen.

Verzamelpunten?
De dienst afvalophaling telt alles samen 22 chauffeurs en ophalers. Er zijn tot vier rondes
per dag, wekelijks op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Alle 33.378 huishoudens in
Groot-Kortrijk worden iedere
week bediend, in vijftien huisvuilrondes verdeeld. De ophalers halen per ronde tot 21.000
kilogram huisvuil op en zetten
tot 30.000 stappen per ronde.
«We beginnen ‘s morgens om 5
uur. Het huisvuil gaat naar de
verbrandingsoven van Imog in
Harelbeke. We zijn meestal tegen de middag klaar, het poetsen, tanken en klaarzetten van
de huisvuilwagens voor de volgende dag inbegrepen», zegt
Nino Vandevenne. Vooral
smalle straatjes zoals de Kapittelstraat en Vaartstraat in Kortrijk en de Hoogweg in Bissegem
zijn een uitdaging. «We zetten
dan een pick-up in om de zak-

ken op te halen en daarna over
te gooien in een gewone huisvuilwagen», zegt Nino Vandevenne. «En in andere straten
zoals op Walle in Kortrijk is het
manoeuvreren en opletten om
geen dakgoten en haagjes te raken», vult Ruth Vandenberghe
aan. Een mogelijke oplossing
zijn verzamelpunten op de
hoek van smalle straten, maar
het is moeilijk om de (oudere)
bevolking mee te krijgen. De
huisvuilzak buiten zetten, mag
nochtans de avond voor de ophaling al vanaf 17 uur. Vroeger
was dat 19 uur. «We bekijken
de haalbaarheid van verzamelpunten, al zal ook dat systeem
nooit waterdicht zijn», besluit
schepen Ruth Vandenberghe.

Bron: Het Laatste Nieuws - 10 april 2019

SWAENENBURG

alon l’Héritage gaat
r ‘Korte Keten Kop’
consument als producent veel
voordelen. Rechtstreeks kopen bij
de producent verkleint de voedselkilometers, levert vers, betaalbaar
en kwaliteitsvol voedsel op en
steunt de lokale economie. Een van
de genomineerde West-Vlamingen die strijdt om het ambassadeurschap van de West-Vlaamse
korte keten is Bart Mostaert (36)
van ijssalon l’Héritage uit Poperinge. Hij maakt ijsbereidingen en is
sinds 2014 stevig in het centrum
van Reninge in l’Héritage een ijssalon, streekproductenwinkel, tearoom en B&B. Ook op de Grote
Markt van Poperinge heeft Bart
zijn eigen ijssalon. «Deze nominatie is iets waar we tevreden en trots
mee zijn. Het ambassadeurschap
willen we ook echt binnenhalen.
Alles binnen l’Héritage is korte keten. Ons ijs is korte keten en daar
proberen we ook streekproducten

ETEN

ns

«Te zware zakken en ongeduldige chauffeurs
maken vuilnismannen het leven zuur»

OOSTROZEBEKE
Hotel Swaenenburg is al jaren een
vaste waarde in Oostrozebeke. Bij de
opstart ruim een kwarteeuw geleden
had de zaak een restaurant en feestzaal, maar die vielen na verloop van
tijd weg. Sinds begin dit jaar zijn beide weer in ere hersteld door nieuwe
eigenaar Rik Vandecasteele, die een
team klaarstoomde om het restaurant nieuw leven in te blazen. Wij namen de proef op de som.
VALENTIJN DUMOLEIN

UIT

n
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KORTRIJK VRAAGT RESPECT VOOR OPHAALDIENSTEN

Het restaurant bedient uiteraard de hotelgasten, voornamelijk zakenmensen,
maar wil ook het grote publiek aanspreken. Zo pakt het op vrijdagavond uit
met een côte à l’os-menu voor twee,
maar wij eten à la carte. We krijgen er
een warm welkom in een gezellig interieur met hippe zetels uit velours. Als aperitiefdrankje hopen wij op iets van het
huis, maar helaas prijken enkel ‘gevestigde waarden’ als Campari of Martini
op de kaart. We grijpen dan maar naar
een gin, die gelukkig wel met een schijfje

Ingelmunstersteenweg
173-175
8780 Oostrozebeke
tel: 056/66.33.44
www.swaeneburg.be

2 KORTRIJK WAREGEM MENEN
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Schepen Ruth Vandenberghe gaat dag mee op pad met vuilniskar

Huisvuilophalers vragen meer respect:
“Het ergste zijn de te zware vuilniszakken”
KORTRIJK

Kortrijk wil een Nette
Stad worden en heeft
daar heel wat belastinggeld voor over. Schepen
Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester)
wou met eigen ogen kijken en nadenken of het
beter kan. Ophalers zijn
meestal welgemutst,
maar soms ervaren ze een
gebrek aan respect.
KRIS VANHEE

VKK

Wekelijks zijn er vijftien rondes voor het ophalen van huisvuil in Kortrijk. Alle 33.378
huishoudens worden daarbij
bediend. Kortrijks schepen van
Nette Stad Ruth Vandenberghe W Schepen Ruth Vandenberghe ging dinsdag mee huisvuil ophalen, “om te zien waar het beter kan”, zegt ze.
(Team Burgemeester) wou
dinsdag aan den lijve ondervin- “Wij proberen onze taak zo offerfeest... De ophalers weten opgehaalde kilo's per huishouden hoe die ophaling verloopt. goed als mogelijk uit te voe- perfect waar het goed zit en den betreft, maar we zullen
ren”, zegt ophaler David Lae- waar niet. In bepaalde straten toch zoeken naar systemen om
Om 5 uur stond ze paraat.
nen. “Sommige bestuurders ap- kunnen ze ook niet passeren die ophaling te verbeteren. Zijn
DAVID LAENEN
preciëren dat niet en schieten omdat er aan weerszijden ge- er andere methodes? En misOPHALER VUILNIS
ons links of rechts op het trot- parkeerd wordt. Dan wordt een schien voeren we wel een chartoir voorbij. Of als iemand rus- kleine wagen ingezet.
meoffensief naar de bevolking.
tig wacht tot we klaar zijn be- “Dinsdag waren er vier ploe- Kan het huisvuil niet samen gegint een automobilist die per- gen actief om huisvuil op te ha- plaatst worden? Het is te vroeg
soon op te jagen. Het respect len”, zegt schepen Vandenberg- om er uitspraken over te doen,
kan dus wel beter. Eigenlijk he. “Er wordt rekening gehou- maar deze kerels verdienen alzijn de te zware huisvuilzakken den met de spitsuren voor het vast ons respect. Zij maken dat
het ergst. Ze mogen tot vijftien woon- en schoolverkeer. Ook onze stad netjes blijft. Ik doe
kilogram wegen. Vergeet niet wegenwerken vragen soms een dit nu één dag, zij elke dag in
weer in wind.”
dat we per dag 25 tot 30.000 aanpassing van de ronde.”
Het idee van een Nette Stad is
stappen doen en vele kilo's zeuhot. Het maandelijks initiatief
len. Op donderdag halen we Charmeoffensief
Kortrijk Kraaknet probeerde
makkelijk 24.000 kilogram afval op. Dan mogen we toch vra- In principe wordt in Kortrijk afgelopen weekend de Kortgen de huisvuilzakken niet te 10 tot 21.000 kilogram per dag rijkse deelgemeente Aalbeke
opgehaald, afhankelijk van de op te kuisen. De 91 (!) vrijwilliZe maakte mee wat de opha- zwaar te maken.”
lers dagelijks ervaren. Meestal Messen in huisvuilzakken, ronde. “Ons huisvuil gaat naar gers ruimden heel wat afval.
verloopt alles naar wens, maar een te zware zak vol pampers, de verbrandingsoven. Kortrijk Volgende maand is de Kortrijkhet kan soms beter.
zakken vol slachtafval na het scoort vrij goed wat het aantal se wijk Sint-Jan aan de beurt.

“Op donderdag halen
we gemakkelijk
24.000 kg afval op,
dan mogen we toch
vragen om de
huisvuilzakken niet te
zwaar te maken”
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Wekelijkse markt wordt herschikt Nieuw festival strikt naast Niels Dest
en Stan Van Samang ook Gers Pardo
Bron: Het Nieuwsblad - 10 april 2019

WERVIK

Na overleg met de marktkramers heeft de stad Wervik besloten om de wekelijkse markt op Steenakker
te herschikken. Vooral op
het vlak van toegankelijkheid en mobiliteit moet dat
een stap vooruit betekenen.

“Het is een stuk folklore dat
dreigt verloren te gaan”, zegt
oud-schepen en raadslid Sanne
Vantomme (N-VA). “Jongeren
gaan niet meer naar de markt,
er is concurrentie met deze in

de kasseien. Daarom plaatsen
we voortaan de kramen op die
kasseistroken”, legt bevoegde
schepen Sonny Ghesquière
(SP.A) uit. “De kramen worden
zo opgesteld dat de bezoekers
er in een lus door kunnen wandelen.”

DEERLIJK

Tijdens het nieuwe Deerlijkse festival BuikRock
zullen niet alleen Niels Destadsbader en Stan Van Samang optreden, ook de NeMeer ruimte
derlander Gers Pardoel is
van de partij. “Niels, Stan
Op het vlak van mobiliteit en Gers op één dag op hetwordt dan weer meer ruimte zelfde podium, dat gebeurt
gecreëerd door in de Duiven- alleen in Deerlijk”, zeggen
straat de opleggers en auto's de trotse organisatoren.
van de marktkramers te ver-

dinsdag 26 maart 2019
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‘Mooimakers’ organiseert nog tot 31 maart de Grote Lenteschoonmaak, en roept
iedereen op om dezer dagen ook de handen uit de mouwen te steken. Alle lokale
initiatieven worden nu ondersteund met een grootste communicatiecampagne en
vrijwilligers kunnen opruimmateriaal lenen. Enkele buurtbewoners wachten echter niet op de lente, maar nemen doorheen het jaar de taak op zich om hun stad of
gemeente netjes te houden. Wij zetten hen in de schijnwerper.
JOYCE MESDAG

KORTRIJK KRAAKNET PAKT MAANDELIJKS ÉÉN BUURT AAN

«Mensen houden het netjes,
als ze buren zien opruimen»

Kanovaarder
Jean-Marie Galloo
vist afval uit Leie

Jean-Marie Galloo uit Marke met de ‘buit’
van de dag in zijn kano. Foto Henk Deleu
Twee pmd-zakken aan plastic. Zoveel vist Jean-Marie Galloo uit
Marke uit de Leie, elke keer hij uitvaart met zijn Canadese
kano.
De ene keer vaart hij in de richting van het centrum van Kortrijk,
de andere keer de andere richting uit, tot in Lauwe en terug. «In
de winter doe ik het één keer per week, in de zomer twee keer
per week», zegt Jean-Marie. Hij ergerde zich dood aan alle plastic
in het water, dus besloot hij 7 jaar geleden dan maar om het er
gewoon zelf uit te vissen, terwijl hij rondvaart. «Het nuttige aan
het aangename koppelen, zeg maar», zegt Jean-Marie. «Ik krijg
gelukkig veel positieve reacties van voorbijgangers. Dan steken
ze hun duim op, en zwaaien. Het is immens frustrerend dat
mensen maar blijven afval weggooien. Zolang er geen statiegeld
komt op blikjes en plastic flessen, vrees ik dat de stroom aan afval blijft komen.»

Natacha Jaumain van Kortrijk Kraaknet maakt elke maand samen met vrijwilligers één buurt afvalvrij. Foto Henk Deleu

Natacha Jaumain startte vorige zomer met de actie ‘Kortrijk
Kraaknet’. Elke maand ruimt ze, samen met de vrijwilligers voor
die bepaalde actiedag, een andere buurt op. Sindsdien is er steeds
meer animo voor de zwerfvuilacties in Kortrijk. «Mensen komen
ons nu zelf vragen om eens een actie te houden in hun straat»,
vertelt Natacha.
Met haar eerste opruimactie in
juli vorig jaar gaf Natacha Jaumain het goede voorbeeld. De actie kreeg meer navolging dan ze
zelf had durven hopen. «Ik ben

Voel je niet te goed om
andermans rommel
op te ruimen, want pas
als iedereen helpt,
kunnen we de stad
proper houden
NATACHA JAUMAIN
KORTRIJK KRAAKNET
gestart met het idee dat we elke
maand een actie zouden houden
in een andere buurt», vertelt initiatiefneemster Natacha Jaumain. «Dat hebben we ook gedaan, maar er zijn tussendoor nog
extra acties geweest, naar aanleiding van World Cleanup Day bijvoorbeeld. Mensen begonnen
ons ook zelf te vragen om eens

een actie te houden in hun
straat.»

Werkverdeling
Bij elke actie trekken gemiddeld
50 opruimers de straat op. «Bij
een kalmere editie zijn het er 20,
bij een hele succesvolle editie 70
tot 80. Veel hangt af van de dynamiek van een buurt. Hoe dynamischer een buurt, hoe meer vrijwilligers de handen uit de mouwen willen steken. Ik maak op
voorhand kaartjes waarbij ik telkens andere straten inkleur. De
dag zelf deel ik die uit, zodat ik zeker weet dat alle straten worden
opgeruimd. Ik zorg ervoor dat ze
in een anderhalf uurtje zeker
rond raken. Het moet immers
leuk blijven, het is niet de bedoeling dat ze zich moeten haasten
om met hun taak klaar te raken.»

Tot 1.500 liter afval
De berg afval die dankzij Kortrijk
Kraaknet van de straat werd gepikt, is haast niet meer te overzien. «Het hangt natuurlijk af van
het aantal vrijwilligers die bij de
acties een handje helpen, want
hoe meer vrijwilligers, hoe groter

het gebied dat we kunnen opruimen. Ik schat dat we gemiddeld
een 1.500 ‘liter’ restafval en 16
zakken aan pmd-afval inzamelen
per actiedag.» Natacha krijgt
steun van de stad bij haar grootschalige opruimactie. «Ze voorzien opruimmateriaal zoals
handschoenen, prikkers en vuilniszakken, maar de stad helpt ook
om onze acties aan te kondigen
en bekend te maken.» De vrijwilligers helpen eigenlijk het afval
van een ander op te ruimen.
«Maar zo mag je niet denken. Voel
je niet te goed om andermans
rommel op te ruimen, want pas
als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we Kortrijk proper houden. Het is ook maar een
kleine moeite om eens anderhalf
uur de handen uit de mouwen te
steken en te helpen opruimen, hé.
Start bij jezelf.» Kortrijk Kraaknet
lijkt buurtbewoners ook te inspireren om de buurt net te houden.
«Mensen gooien minder snel afval op straat als ze zien dat hun eigen buren dat nadien moeten opruimen. Die positieve beweging
die we in gang zetten, dat maakt
het voor mij al de moeite waard.»

Christophe is het geheime wapen
van Kooigem
Christophe Isembaert heeft
zijn vaste route in Kooigem.
Twee tot drie keer per maand
maakt hij een wandeling van
een dikke 5 kilometer, vanaf
Kooigemplaats tot aan de grens
met Sint-Denijs, om er zwerfvuil te ruimen.
«Ik schat dat ik elke maand tot
drie zakken pmd-afval inzamel.
Ik sukkel wat met mijn gezondheid, na een zwaar ongeval en
enkele operaties aan mijn
schouders, en van de dokter
moet ik blijven bewegen. Als ik
dan toch op pad ben, dan kan ik
net zo goed wat afval ruimen.
Uiteraard doe ik het ook omdat
ik niet graag afval zie rondslingeren in onze mooie natuur
hier. Ik ga eigenlijk nooit meer
wandelen zonder een vuilniszak mee, ook al ben ik op stap
buiten mijn opruimroute. Als ik
afval zie, neem ik het mee. Ik
heb de indruk dat de mensen
wel appreciëren wat ik doe.
Vooral het feit dat ik het speelpleintje wat netjes hou, wordt
gewaardeerd. Soms liggen er
zelfs glasscherven, en dat is gevaarlijk. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die iets
dumpt terwijl ik het zie, maar ik
zou hem er zeker over aanspreken. Dat doe je toch niet?»

LS

Bron: Het Laatste Nieuws - 26 maart 2019

Christophe Isembaert wandelt 2 tot 3 keer per maand
van Kooigemplaats tot aan de grens met Sint-Denijs
om zwerfafval op te ruimen. Foto Henk Deleu
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U beslist waar fietssnelweg komt
HARELBEKE/KORTRIJK/WAREGEM

Over enkele jaren zal u in één
ruk van het station van Kortrijk naar dat van Harelbeke
en Waregem kunnen fietsen.
En u beslist mee waar die
fietssnelweg precies komt.
Een meterslange plattegrond
helpt u op weg.

Hij bestaat al, de fietssnelweg die
de stations van Zuid-West-Vlaanderen verbindt. Zij het dan op een
schaal van één op duizend. De vijftien kilometer lange fietsroute
werd omgezet naar een vijftien meter lange luchtfoto die in de foyer
van CC Het Spoor in Harelbeke op
de grond ligt. Nog tot en met 7 juni
kan de burger die bekijken en aan
de provincie laten weten welk tracé
hij verkiest.

Participatie
“Zo willen we aantonen dat we
participatie echt wel hoog in het
vaandel dragen”, zegt provinciaal
gedeputeerde van Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (SP.A). “We kiezen niet uitsluitend voor een tracé
ten noorden of ten zuiden van de
spoorweg. We zullen af en toe de
sprong moeten maken naar de andere kant”, zegt provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu (Open
VLD).
Net door die nodige ‘switch’ moeten nog knopen worden doorgeBron:
HetAl
Nieuwsblad
- 29de
maart
2019
hakt.
meteen bij
start
van het
fietspad in Kortrijk staan de besturen voor een uitdaging. “Het fietspad moet sowieso aangesloten worden op het Guldenspoorpad”, zegt
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KAREN VERHULST

W

In de foyer van Het Spoor in Harelbeke kan u de luchtfoto gaan bekijken.

schepen van Mobiliteit Axel
Weydts (SP.A).
Er zijn nog vragen. Het pad moet
de R8 kruisen, hoe gebeurt dat het
best? Door het natuurgebied in het
Zuiden van Harelbeke, via een
nieuw te bouwen spiraalbrug of op
nog een andere manier? Verder in
Harelbeke moet nog worden nagegaan hoe men langs Het Spoor en
het station fietst. “We denken daarbij aan een fietspad over het derde
spoor”, klinkt het bij de provincie.
“In Beveren-Leie loopt het fietspad
ofwel over het containerpark, ofwel langs Euro Tapis. We moeten
grondig onderzoeken waar het pad
het beste kan worden ingericht”,
zegt schepen van Mobiliteit Philip
Himpe (CD&V).

Ook ter hoogte van de Volvo Garage moet nog heel wat onderzoek gebeuren. Daar moet het fietspad de
N382 kruisen. Een nieuwe fietsersbrug zal mogelijk nodig zijn, want
het huidig bruggetje voldoet daar
niet voor. Al die opties staan op het
grondplan. Naast dat plan staan infopanelen die uitleg geven over elke
optie. Op woensdag 24 april kan u
om 14 uur in Het Spoor vragen stellen tijdens een infomarkt.

Start in 2023
Doordat de fietssnelweg geen
rechte lijn kan vormen, wordt overwogen om ook door straten met autoverkeer te rijden. Kortrijk verzet
zich nu al tegen dat plan. “Wij wil-

len absoluut een gescheiden fietspad”, zegt schepen Weydts."Anders
spreek je niet meer van een fietssnelweg.”
Dat die snelweg nodig is, daar zijn
de bevoegde overheden het over
eens. “We kennen veel snelwegen,
maar het is tijd dat er eentje komt
zonder uitstoot en lawaai”, zegt Harelbeeks schepen Tijs Naert (SP.A/
Groen).
Officieel start de aanleg van de
fietssnelweg pas in 2023. “Maar
dat gaat om de nieuwe stukken weg
die moeten worden aangelegd, zoals fietsbruggen”, klinkt het bij de
provincie. “Steden die zelf stukken
fietssnelweg kunnen aanleggen op
bestaande wegen, mogen dat al
vroeger doen.”

Sluikstorter rijdt honderd meter bos in om inboedel te dumpen
SINT-DENIJS

Voor de derde keer in amper
een maand tijd werd vuilnis
gestort in het afgelegen
Grandvalbos in Sint-Denijs.
In Zwevegem vond eind maart een
grote zwerfvuilactie plaats. Dankzij
de inzet van heel wat inwoners
werden in drie dagen tijd zo goed
als alle straten van Groot-Zwevegem proper gemaakt, goed voor
zo'n 1.500 kilo afval. Een tiental dagen later werd in het Grandvalbos
al een groot sluikstort ontdekt. “Er
lagen een tiental matrassen, heel
veel kledij, keukengerief en zelfs
enkele tuinmeubels en kasten. Echt
onaanvaardbaar”, aldus burgemeester Marc Doutreluingne (LB).
Het sluikstort bevond zich zo’n
honderd meter in het bos. “De daders reden met een kleine vrachtwagen het bos in om er alles te
dumpen.” De gemeentediensten
hebben de rotzooi opgeruimd. “Er
was zodanig veel afval, dat de opeBron: Het Nieuwsblad - 10 april 2019

ratie 645 euro heeft gekost.”
Tijdens het opruimen van het
sluikstort werden bankuittreksels
gevonden, waardoor er een spoor is
naar de dader.

MARC DOUTRELUINGNE
BURGEMEESTER

“We denken eraan
paaltjes te plaatsen
zodat hier geen auto
meer door kan”
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Door natuurgebied, via nieuw te bouwen bruggen én over oude sporen: alles kan nog

W

“Het blijkt iemand uit CentraalEuropa te zijn die een tijd heeft gewerkt als onderaannemer. Ondertussen is dat contract beëindigd en
zit de dader vermoedelijk in het
buitenland. Jammer genoeg gaan
we de kosten wellicht niet kunnen
verhalen op de dader, maar zal de
belastingbetaler ervoor moeten opdraaien.”

Het opruimen van de berg afval kostte veel geld.

Het was al de derde keer in enkele
weken tijd dat in het Grandvalbos
zwerfvuil werd gedumpt. Eerder
werden er onder meer zetels achtergelaten. Ook toen kostte het opruimen enkele honderden euro.
Naar die daders is er geen spoor. De
gemeente diende bij de politie wel
klacht in.

De gemeente denkt na over oplossingen. “Een camera lijkt ons niet
zo doeltreffend”, luidt het. “We
denken eraan paaltjes te plaatsen,
zodat je met de auto niet meer door
kan en het bos kan inrijden.”
De gemeente vraagt de inwoners
om sluikstorters aan te geven via
ikmeld@zwevegem.be. (eva, kvo)

