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Coppenolle eind juli haar eerste kindje – een zoontje –
verwacht. “Ik heb het verhaal vooral voor ons kindje
geschreven, opdat het later zou weten hoe groen en
mooi het in onze buurt was.”
“Wat ik geschreven heb, is de mening van een burger
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“Eerst en vooral wil ik nog even bena-

Stefaan Vannieuwenhuyse. Ze
lagen gewoon te slapen, want na
een medische check-up bleek
het viertal gezond en wel. “We
hebben hun gegevens genoteerd
waarna ze mochten gaan, met
het bevel om het Belgisch
grondgebied te verlaten.” (djr)
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Dankzij camera’s werden 93 sluikstorters
betrapt, goed voor 3.920 euro boetes
WAREGEM In de strijd tegen zwerfvuil en
sluikstorters zetten Imog, PZ Mira en de
stad Waregem onder meer in op mobiele
camera’s om overtreders op heterdaad te
betrappen. Over een tijdspanne van 32
weken werden vorig jaar zo 93 sluikstorters
gevat, van wie er 38 een GAS-boete kregen, goed voor 3.920 euro. Dit jaar werden
al 16 sluikstorters betrapt in Waregem. Elke
week worden op andere sluikstortgevoelige locaties camera’s geplaatst. Zoals bijvoorbeeld deze week aan de glasbolcontainers in de Waregemse Tjollenstraat.
“Het gebruik van de camera’s werkt. Dat is
intussen bewezen”,stellen schepen Maria

Pollet, voorzitter van Imog en schepen Rik
Soens en korpschef Frederik Vandecasteele.
In 2020 werden op het grondgebied van
de dertien steden en gemeenten die partner zijn van Imog in totaal 500 sluikstorters
geïdentificeerd waarvan er al 121 een boete
kregen. Dat is goed voor 10.815 euro. De
rest volgt. “De politie identificeert de overtreder en bezorgt de informatie aan de
sanctionerend GAS-ambtenaar die zelf
beslist over de GAS-boete. De laagste
boete in Waregem vorig jaar was 50 euro,
de hoogste 150 euro. Gemiddeld is het 103
euro”, laat politiezone Mira weten. (DJW)

Korte Keten-week
verwent klanten
WAREGEM Het duurzaam afzetsysteem van
landbouwproducten is gebaseerd op vijf
principes: persoonlijk contact, een goed
product voor een eerlijke prijs, een lokaal
karakter, aanbod van het seizoen en een
beperkte ecologische voetafdruk door het
klein aantal schakels. Tijdens de Week van
de Korte Keten (15 tot 23 mei) organiseren
de deelnemende handelaars een tombola
met mooie pakketten met Waregemse
producten. Deze actie leunt mooi aan bij de
blijvende oproep om in deze moeilijke
tijden lokaal te blijven kopen. (PPW)
Info: 056 62 12 11 en www.waregem.be/
korte-keten.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 9 april 2021

MAXIM LAPORTE DOET VOORSTEL TIJDENS GEMEENTERAAD

straat. Heel dicht tegen een woning stond een struik in brand.
Een buurman kon de brand blussen nog voor de brandweer ter
plaatse kwam, waardoor de woning nooit gevaar liep. Een genster uit de schoorsteen zou de
oorzaak kunnen zijn. (edp)
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KRUISEM

Mooimakers lanceren
grote lenteschoonmaak
De Mooimakers van Kruisem
dagen alle inwoners uit om hen
een handje te helpen bij de grote lenteschoonmaak. “Dit jaar
geen zwerfvuilactie waarbij we
samen verzamelen in groepjes
en achteraf een babbel met
drankje houden”, licht Vanes
Badisco toe. “Wel een coronaproof versie om in de eigen bubbel tijdens de hele maand april
een aantal straten in Kruisem
pp te kuisen. Je kan dit doen al
ploggend, joggen en afval opruimen, of al plandelend, wandelen en afval opruimen. Heb
je niet de tijd om je te engageren als Mooimaker, maar wil je
toch graag jouw steentje bijdragen en sta je te springen om
aan deze grote schoonmaak
van Kruisem mee te helpen?
Maak dan een afspraak met een
van de dorpsverantwoordelijken voor het afhalen van jouw
opruimmateriaal en voor het
vastleggen van de straten die je
wil opruimen.”
Meer informatie via kruisemup@gmail.com of www.facebook.com/mooimakerskruisem. (pd)
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Bron : Het Nieuwsblad - 31 maart 2021

ZOTTEGEM
Bron : Focus-WTV - 6 april 2021

De coronacrisis dwingt de
stad Zottegem ertoe haar
jaarlijkse lenteschoonmaak POETS op zaterdag in
bubbels van vier te laten
verlopen. “We hopen dat elke bubbel vier straten
poetst en vier zakken
zwerfvuil verzamelt.”
Het gaat om de vijfde editie van
POETS, een initiatief van de milieudienst waarbij aandacht
wordt gevraagd voor de zwerfvuilproblematiek en ook de daad
bij het woord wordt gevoegd door
vrijwilligers.
“De hoeveelheid zwerfvuil in
Vlaanderen is de laatste twee jaar
aanzienlijk toegenomen en dat is

Bron : Instagram Zwevegem - 16 april 2021
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KORTRIJK WAREGEM MENEN

Vooral in Waregem lopen veel sluikstorters tegen de lamp
Extra waarschuwingsborden moeten sluikstorten verder ontmoedigen

“Meer camera’s en meer boetes is niet het doel,
wél sensibiliseren en minder gevallen van sluikstort”
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“Het zijn niet zozeer de camera’s die veel geld kosten,
wel het werk dat erin kruipt
om de beelden te bekijken.
Daarvoor hebben we nu al iemand parttime in dienst”,
weet voorzitter van Imog Rik
Soens.
Meer camera’s, meer GASboetes, dat is niet het uiteindelijke doel. “We willen vooral
sensibiliseren en aantonen dat
de pakkans groot is. Uiteindelijk gaat het niet om het geld,
maar om het bekomen van
minder gevallen van sluikstort”, besluit de schepen.

Bewoners Bruyningstraat en Potelberg bezorgd om werken
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camera’s betrapten vorig jaar 500 sluikstorters
Bron : Het Nieuwsblad - 7 april 2021
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we nooit risico’s lopen
om zaken illegaal
aan te pakken”

goed,… Deze materialen kunnen
een tweede leven krijgen, als ze
gratis naar de Kringwinkel gebracht worden.»
De 5 camera’s werden op 202
plaatsen ingezet in 2020. Ze betrapten 500 sluikstorters. 121
daarvan kregen intussen en GASboete, samen goed voor 10.815
euro. «In Waregem werden 93
sluikstorters betrapt. 38 daarvan
kregen een boete, maar daar komen er nog bij: nog niet alle dossiers zijn afgerond.»
Het aandeel sluikstorters dat in
Waregem werd betrapt ligt vrij
hoog in vergelijking met het totale: 93 van de 500. Dat ligt niet aan
het feit dat er veel meer sluikstorters zijn. «Dat is vooral te danken
aan de goeie samenwerking met
de politie. Het zijn onze medewerkers die de beelden van de camera’s bekijken, om de politie te
kunnen
afrijden”,
deeen
direcontlasten.
Maarvertelt
als we
inteur.
“Alles
werd bovendien
aanbreuk
vaststellen,
bezorgen
we
gevraagd.
Als
hogeschool
zouden
die beelden aan de politie. Als er
wenummerplaten
nooit risico’s lopen
omzijn,
zaken
te zien
zijn
illegaal
aan te pakken.”
de overtreders
gemakkelijker te
vinden.» (JME)

Op de hoek van de Bruyningstraat en Pottelberg werden
kleine boompjes en heesters weggehaald en werd het terrein
genivelleerd. Tot grote verbazing van buurtbewoners.

LOH

r

3

Bouwgrond, geen natuurgebied

Dat er wat groen verdwijnt, is
onoverkomelijk, maar voorlopig
blijft het terrein een grasperk.
“Het terrein is onderdeel van onze strategische reserve”, zegt De
Geyter. “Zelf hebben we niet met-

een plannen met de gronden,
maar we laten alle opties open.
Als zich een koper aandient, kan
erover gesproken worden. Sowieso gaat het hier niet om natuurgebied, maar om bouwgrond.”
Ook het gebrek aan vergunningen die Howest verweten wordt,
is volgens de directeur onterecht.
Bij de stad Kortrijk zijn ze die mening eveneens toegedaan. “De milieupolitie is driemaal gepasseerd
en hoefde de werken niet stil te
leggen – wat wel het geval zou zijn

als er inbreuken op de wet zouden
gepleegd zijn”, aldus schepen
Wout Maddens (Team Burgemeester).
“Als het gaat om niet-vergunningsplichtige onderhoudswerken, dan is een vergunning niet
nodig. De werken gebeurden overigens na overleg met de stad. Het
zijn gronden voor gemeenschapsvoorzieningen dus kan er gebouwd worden. Al zijn daar voor
op korte termijn geen plannen
voor”, besluit Maddens. (djr)
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OPRUIMACTIE LEVERT TIEN VOLLE VUILNISZAKKEN OP

Jeugdhuis Jakkedoe gaat
de strijd aan met zwerfvuil
WAREGEM Sinds kort
steekt jeugdhuis Jakkedoe
de handen uit de mouwen in de strijd tegen
afval en zwerfvuil. Een
eerste opruimactie in
Desselgem leverde alvast
tien volle vuilniszakken
op. “We waren onder de
indruk van de hoeveelheid afval die we
gevonden hebben. Daarom gaan we in de toekomst systematischer
opruimen”, klinkt het.

zeker niet bij deze ene keer. Zodra
onze werkgroep samengesteld is,
zullen er nog acties volgen. Die
zullen we aankondigen op onze
Facebookpagina.”

_________

“We waren
onder de
indruk van de
hoeveelheid
afval”
LAURENT HONORÉ

_________

DOOR PIETERJAN NEIRYNCK
Het initiatief voor deze strijd tegen afval ligt bij Laurent Honoré.
De student sociaal-cultureel werk
aan de Arteveldehogeschool loopt
stage bij het Desselgemse jeugdhuis en moet daar verschillende
projecten uit de grond stampen.
“Aangezien ik in het dagelijkse leven belang hecht aan duurzaamheid, moest ik dus niet lang nadenken over de invulling van mijn
project”, vertelt Laurent. “Het
jeugdhuis heeft al langer plannen
om in te zetten op maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid en netheid, dus het is de be-

De eerste opruimactie in Desselgem was een succes. Het zal ook niet bij één keer blijven. (gf)

doeling dat het project verder
door de leden gedragen wordt.”

OPRUIMACTIE
Laurent doopte het project ‘EcoJak’ en organiseerde meteen een
opruimactie. Die vond eind maart
plaats en er kwamen bijna twintig
mensen op af. “Het ging voornamelijk om gezinnen die dit ook in
hun vrije tijd deden om een

steentje bij te dragen aan de natuur en het klimaat. Maar ook enkele jongeren deden mee”, zegt
Laurent. Het team nam de omgeving van het jeugdhuis, de stedelijke basisschool Desselgem, ontmoetingscentrum De Coorenaar,
de trainingsvelden van KWS Desselgem en de trage weg Wijwaterput onder handen.
De oogst van tien volle vuilniszak-

ken na twee uur opruimen toonde aan dat de nood hoog was.
“We waren onder de indruk van
de hoeveelheid afval die te vinden
was. Daarom willen we voortaan
systematischer te werk gaan en
nu en dan eens een ‘Cleaning
Desselgem’-actie organiseren”,
vervolgt Laurent, die meegeeft
dat de reacties op sociale media
bemoedigend waren. “Het blijft

Het blijft ook niet bij opruimacties alleen, want Jeugdhuis Jakkedoe zet ook in op bewustzijn rond
zwerfafval. Op woensdag 7 april
ging er een speciaal webinar
door, die het ecologisch bewustzijn naar een hoger niveau moest
tillen. Sprekers waren Stijn Vanbrabant (groene vrijwilliger bij
het jeugdhuis in Ieper), klimaatcoach Martijn Van de Walle, schepen van Groen Maria Polfliet
(CD&V) en jeugdschepen Jo Neirynck (CD&V).

Meer informatie vind je op de
Facebookpagina van Jeugdhuis
Jakkedoe.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 9 april 2021

Nieuw chiroheem vervangt bouwvallige lokalen
WAREGEM Chirogroep Centrum krijgt voor zijn 250
leden een nieuwbouw op het terrein achter het
Jeugdcentrum in de Zuiderlaan. Die vervangt de huidige drie bouwvallige lokalen die zo vlug mogelijk
worden gesloopt.
“De drie gebouwtjes die straks
onder de sloophamer verdwijnen,
dateren zeker van ongeveer zestig
jaar geleden. Ze zijn in elk geval
volledig opgebruikt en bouwvallig”, legt schepen van Jeugd Jo
Neirynck uit. Hij voegt er aan toe
dat de panden eigenlijk van de
gemeenteschool in de Guido Gezellestraat komen, waar ze allicht
dienst deden als tijdelijke leslokalen en een tweede leven kregen
op de terreinen achteraan het
Jeugdcentrum. “Helemaal versleten, dat is zeker. Voor de chirogroep komt de nieuwbouw echt
op tijd. Het wordt een industriegebouw dat vlug kan opgezet en
ingericht worden.”

STAD HELPT FINANCIEREN
Schepen van Financiën Rik Soens

schikken, dan is het grote werk
voor de stad volledig af. Voor elke
jeugdbeweging in Waregem en de
deelgemeenten hebben wij gezorgd voor nieuwe lokalen.”

EIND DIT JAAR

_________
“Hiermee
heeft elke
jeugdbeweging
nu nieuwe
lokalen”
JO NEIRYNCK
SCHEPEN VAN JEUGD

_________

verduidelijkt dat de stad zelf instaat voor een groot deel van de
kosten. “Een tijdje geleden konden wij voor dergelijke projecten
nog verwachten dat de jeugdbeweging voor vijftig procent van de

Gemeenteraadslid Margot Desmet die in de chirogroep Centrum actief was,
Jo Neirynck en Rik Soens met op de achtergrond twee van de drie lokalen die
worden gesloopt. (foto DJW)

te betalen factuur kon instaan.
Onder andere door zelf aan fondsenwerving te doen. Maar nu is
dat niet meer zo evident. Vandaar
dat de stad tussen de 80 en 90
procent voor haar rekening zal
nemen.”
Het project zelf staat in het meer-

jarenbeleidsplan van het bestuur.
Voor Waregem is het ook het laatste grote bouwproject voor de lokale jeugdverenigingen. “Dat
klopt”, zegt schepen Neirynck.
“Als de chirogroep straks – en dat
zal de zomer van 2022 zijn – over
zijn grote nieuwe lokaal zal be-

De komende weken zal het schepencollege een architect-ontwerper aanstellen die de bouwtekeningen maakt voor het eigenlijke
ontwerp. Dan volgt de aanbestedingsronde waarna de uiteindelijke aannemer wordt aangeduid.
Wanneer je met dat alles rekening
houdt, is het goed mogelijk dat
nog eind dit jaar of zeker begin
volgend jaar de eigenlijke werken
starten.
“Aangezien het over industriebouw gaat, zal dat vlug verlopen.
De nieuwbouw komt dicht tegen
het enige overblijvende gebouw
van recentere datum. Die horen
samen. Daardoor wordt de open
groene ruimte ook groter. En dat
past volledig in de Gaverbeekvisie
want de beek loopt erlangs en zal
een meer open karakter krijgen.”
(DJW)
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MARC DESMET (73) IS EEN FERVENT MOOIMAKER

“Ruim minstens 10 mondmaskers op”
ens 10 mondmaskers op”
_________
RVENT MOOIMAKER
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“De parking
achter het
Kruidvat is een
van de vuilste
plaatsen in
Zwevegem”

MOOIMAKER MARC DESMET

_________

MOOIMAKER MARC DESMET

_________
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Mini-mooimakers met
Bron : Krant van West-Vlaanderen
- 9 april 2021
maximale
resultaten

aanleiding van deze grote lenteschoonmaak vroeg ik vorige week
aan het Rhizo-College in Zwevegem of ze wilden meewerken en
enkele straten voor hun rekening
wilden nemen. Mijn voorstel
werd positief onthaald; de leerlingen haalden 21 zakken afval op.
Verder kwam ik al mensen tegen
die interesse hadden om regelmatig zwerfvuil te ruimen en zich
ook zullen aanmelden als Mooimaker. Vele handen maken licht
werk”, besluit Marc Desmet.

Wie zich geroepen voelt om
ook af en toe eens op pad te
gaan om zwerfvuil te ruimen,
kan contact opnemen met
woonenleefomgeving@
zwevegem.be of via de website
mooimakers.be.
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Ivonne Bossuyt
26/10/1930 – 26/3/2021
ZWEVEGEM Ivonne Bossuyt

Ivonne Bossuyt
26/10/1930 – 26/3/2021
ZWEVEGEM Ivonne Bossuyt
(90)
geboren
in ZweveKinderen
uitwerd
de opvang
trokken
op pad om zwerfvuil op te ruimen. (foto GJZ)
gem en overleed in Kortrijk. Zij
is
de
weduwe
van
Maurits
de aanwezige kinderen toch de
ZWEVEGEM Veel scholen nemen
Opsommer; hij overleed in
geplande schoonmaakactie uit te
in deze periode deel aan de Mooi2008. De uitvaartplechtigheid
voeren. Een mooie wandeling in
makers,
zodoor
ookde de
Gemeentevond
huidige
coronahet zonnetje waarbij vele zakken
schoolmaatregelen
Zwevegem.
Vorige
week
plaats
in beperkte
gevuld konden worden met
nam de
Groene
Kouter het gekring.
(Begr. Messiaen)

meentepark en omgeving onder
handen. Deze week zouden de
Kouter- en de Knokkeschool de
wijde omgeving van hun school
proper maken maar zij zijn nu al
dicht door de verstrengde coronamaatregelen. “We bieden wel
noodopvang aan met medewerkers van de jeugddienst en met
leerkrachten
uitons
de weten.
verschillende
Laat het
vestigingen. Zij besloten om met

Tips voor de
krant of de
website?

zwerfvuil. Mini-mooimakers met
maxiresultaten”, glimlacht directeur Nathalie Herremans.
Vorig jaar kreeg de school van de
Mooimakers een mooie geldsom.
Het is de bedoeling dit weer te
investeren in acties en materialen
om zwerfvuil duurzaam aan te
pakken. De school kocht handschoenen en grijpers om regelmatig het afval te ruimen. (GJZ)

redactie@kw.be
051 26 65 55
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 9 april 2021

(90) werd geboren in Zwevegem en overleed in Kortrijk. Zij
is de weduwe van Maurits
Opsommer; hij overleed in
2008. De uitvaartplechtigheid
vond door de huidige coronamaatregelen plaats in beperkte
kring. (Begr. Messiaen)

Tips voor de
krant of de
website?
Laat het ons weten.

redactie@kw.be
051 26 65 55
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nteNaast
n, staken
wen.

ZWEVEGEM Vorig weekend werd een grote lenteschoonmaak georganiseerd door de gemeente. Naast
de 60 Mooimakers die in Zwevegem actief zijn, staken
nog heel wat anderen de handen uit de mouwen.

MECHELEN
THOEK-BRUGGE

De geheimen achter het
onweerstaanbare
paasbrood
Surf naar
www.nieuwsblad.be
DONDERDAG 15 APRIL 2021

In het atelier van Broodbroeders
aan de Mechelse Stationsstraat
hebben ze de voorbije weken
honderden paasbroden gebakken.
Het zijn lichtzoetzure broodjes,
die met een kruis worden ingesneden. Wie snel is, kan zaterdag
nog de laatste exemplaren van
het jaar bemachtigen. Wij gingen
deze week kijken wat zo’n paasbrood nu precies is en waarom
het zo onweerstaanbaar is.
Voor het paasbrood zijn ze bij
Broodbroeders geïnspireerd door
de hot cross buns, een Engelse variant die vooral in de paasperiode
gemaakt wordt. “Het zijn kleine
bolletjes die vaak met Goede Vrijdag gegeten worden. Er zitten
krenten in en zeste van appelsien.
Wij hebben er onze eigen versie
van gemaakt, in de vorm van een
volwaardig brood”, vertelt medevennoot Truus Helsen.
Het Mechelse paasbrood is een
lichtgrof zuurdesembrood dat rijkelijk gevuld is met kleine lichtzurige krenten, gedroogde vijgen en
walnoten. “We laten de krenten
ook nog weken in appelsiensap en
voegen een beetje boter en ei toe”,
klinkt het.
Collega Iris is ondertussen volop

e opent de deuren

bezig met het deeg te mengen met
de vulling. “Na het kneden, rijst
het deeg anderhalf uur in bakken,
daarna wordt het verdeeld en opgebold. Vervolgens leggen we er
nog wat groffe, gekraakte tarwekorrels op voor de textuur, waarna we het brood drie kwartier laten rusten. Ten slotte leggen we
de broodjes tot de volgende dag in
de ijskast, om te rijpen.”

Hot cross buns
Dan komt het kruis op de proppen. Collega Abdel snijdt er met
een scherp mesje een kruis in en
vult dat met een mengeling van
bloem en water. “Dat is onze verwijzing naar die hot cross buns,
het kruis staat dan heel mooi in
het brood. Deze manier van werken geeft ook een extra knapperig
effect”, legt Truus uit terwijl ze de
broden voor veertig minuten in
een oven van 240 graden schuift.
Ondertussen gaan de paasbroden vlot over de toonbank. “Ik eet
ze al drie weken”, zegt klant Lieve
Hertens. “Het is een feestelijk
brood en ik hou van de krenten en
noten die erin zitten.
MVN De bovenkant is ook heel krokant en aantrekkelijk. Ik eet er hartige kaas,
paté of zelfgemaakte appelcom-

Abdel vormt het kruis op de broden met een mengeling van bloem en water. FOTO DIRK VERTOMMEN

pote bij. Ik word het niet beu.”

Subtiele smaak
Dan is het tijd om zelf te proeven. De korst is inderdaad heel

krokant en aangenaam, het brood
is luchtig en de krenten en het sinaasappelsap geven een subtiele
zure toets aan het brood. Het
lichtzoete komt dan weer van de

Gemeenten dagen inwoners uit om minder restafval te produceren

het volkstuinpark
de deuren
Bron : Het Laatste
Nieuws - geopend.
14 april 2021 Er is plaats
r inwoners groenten, kruiden of klein fruit kunebben een oppervlakte tussen de 50 en 120 vierd door Tuinhier groot-Oostkamp. De gemeente
0 euro voor de inrichting van het project. (aft)

TORHOUT/KOEKELARE

Met het project ‘Dertig procent minder’ dagen Koekelare en Nog
Torhout
hun inwoners
negentigtal
uit om minder restafval te produceren. Volgens een analyse bevat
restafvalzak
Wie er een
dit jaar
nog van wil proeven en er op tijd
is, kan
zaternog 24 procent aan recycleerbaar materiaal zoals plastic verpakkingen
ofbijoude
kledag nog eentje komen kopen. Dan
ding. Een derde is zelfs afval dat je thuis kan composteren. De
campagne
loopt
in
saworden er een negentigtal gebakmenwerking met Mirom Roeselare. Ze start maandag en loopt
13 misschien
december.
(aft)
ken.tot
“Heel
kunnen
we
Bron : Het Nieuwsblad - 15 april 2021

Iris maakt het deeg. FOTO DIRK VERTOMMEN

Het paasbrood heeft een aantrekkelijke korst. FOTO DIRK VERTOMMEN

MECHELEN

Ivarem promoot compost
met tuinhandschoenen
Afvalverwerker Ivarem verwerkt
jaarlijks zelf 22 ton groenafval tot
compost. Om de bezoekers van de
recyclageparken aan te zetten om
meer te composteren, krijgen die
deze maand bij aankoop van een
zak compost een paar
tuinhandschoenen cadeau.
Brigitte De Smet genoot als
eerste van dit onverwachte
paasgeschenk.

kleine stukjes vijg. Het is in geen
geval te vergelijken met een klasMVN
siek rozijnenbrood, dat veel zoeter is. Dit is vooral een echt topbrood dat ongetwijfeld ook lekker
is met enkel wat boter. Of met...
een chocoladen paasei.

post in het recyclagepark in Mechelen-Noord kwam kopen en
daar van Ivarem-voorzitter Koen
Anciaux (Vld-Groen-m+) een
paar tuinhandschoenen gratis bijkreeg.

Elf recyclageparken
“Door de hitte en droogte vorig
jaar is mijn gazon helemaal verbrand”, zegt Brigitte
De Smet. Ivarem-voorzitter Koen Anciaux overhandigt de eerste gratis
MVN
“Het is daarom dat ik mij op het tuinhandschoenen aan parkbezoeker Brigitte De Smet. FOTO LEO DE NIJN
Compost is een zeer goede recyclagepark compost aanschaf.
bedoeling is dat we onze parkbegrondverbeteraar en leent zich Daarmee ga ik eerst de grond wat compost aanmaken.”
De compostactie van Ivarem zoekers aanzetten om meer te
uitstekend om een mooie gazon meer zuurstof geven om daarna
ZEEBRUGGE
te bekomen. Dat zegt ook Brigitte opnieuw te gaan zaaien. De actie geldt in alle elf recyclageparken composteren”, zegt Ivarembij deZeebrugge
aankoop van compost
in stickers
woordvoerder
Filip Van Assche.
De
Smet uit
die vrij- vanop
Ivarem
top. Misschien
ik rond
hebben
deMechelen,
picknickbanken
hetisterIngaen
werden
aangebracht
op
dagochtend een zak Vlaco-com- in de toekomst ook thuis wel wat zakken én compost in bulk. “De “Vandaar het cadeautje, zolang

s krijgen regenboogkleuren

er dinsdag nog een paar maken
met onze laatste vijgen, maar
waarschijnlijk zijn die tegen dan
al helemaal op en verkopen we
zaterdag de allerlaatste van het
seizoen. En vijgen na Pasen, dat
past toch niet, hé? Maar volgend
jaar zijn ze er zeker opnieuw”,
lacht Truus.
BERT PROVOOST

i

Een paasbrood kost 5,20 euro.

de voorraad strekt. Compost is
trouwens dé ideale oplossing
voor een hittebestendige tuin die
niet meer verdort. Door corona
zijn onze workshops rond het
thuiscomposteren wat weggevallen. Maar daar willen we in de
toekomst, wanneer de pandemie
voorbij is, zeker opnieuw mee
starten.”
Nog te weinig bezoekers weten
dat Ivarem haar groenafval zelf
tot compost verwerkt. “Meer
zelfs, wie een compostemmer van
twintig liter - kostprijs 7,5 euro bij ons koopt, kan die bij elk bezoek aan ons park gratis vullen
met compost. Een zak VlacoMVN
compst van veertig liter kan je
hier aankopen voor 2,50 euro.
Compost blijft een aanrader voor
zowel de gazon als bloembakken
en -perken”, geeft voorzitter Koen
Anciaux nog
mee. (ldn)
plekken
waar
filmop-

Filmlocaties ‘Beau séjour’ herken je aan grote stickers

Nooddle
zien. Ze roepen zo op tot meer verdraagzaamnderd jeugdhuiswerkingen in Vlaanderen om hun
eren gebeurde
tijdens
het afterschoolproject,
Bron : Gazet
Van Antwerpen
- 3 april 2021
a school kunnen napraten aan het jeugdhuis. (aft)

www.ivarem.be
names voor dramaserie Beau séjour plaatsvonden. Toeristen
kunnen zo filmlocaties te voet of met de fiets opzoeken. De Belgische dramareeks speelt
zich vooral aan de kust af. De familie De Boes was alvast bij de pinken om tijdens de vakantie het traject en de locaties op te sporen. (mvn)
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De Nederlandse staatssecretaris
Stientje van Veldhoven (D66) en regeringsleider Mark Rutte (VVD) hebben
vorige maand het regeringsbesluit
voor statiegeld op blikjes goedgekeurd. De Nederlandse regering

Bordjes helpen niet

De afvalberg groeit zienderogen in
Vlaanderen. In 2019 telde de Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij 22,6 miljoen kilo zwerfvuil. De Vlaamse regering beloofde (in 2016) dat het zwerfvuil volgend jaar ‘slechts’ 14 miljoen
kilo zou bedragen. Ze is jaarlijks
860 tientonners vol zwerfvuil verwijderd van dat doel. Statiegeld reduceert het aantal drankverpakkingen
in de natuur met zeventig tot negentig
procent volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid.
Tot tien keer minder troep op straat.
Wie is er nog tegen statiegeld? De
voedingsindustrie en de supermarkten, via Comeos en Fevia, lobbyen ertegen. Ook Fost Plus, de vzw die ze samen runnen, protesteert. Managing
director Patrick Laevers zei deze week
nog, bij de voorstelling van de nieuwe
blauwe zak, dat statiegeld niet de oplossing is (DS 30 maart). Maar dat is
het zowat. Dat de supermarkten al decennialang probleemloos de bakken
bier met statiegeld innemen, daar
zwijgen ze zedig over.
Wie is er voorstander van statiegeld? Intussen 1.125 Nederlandse en
Belgische organisaties en bedrijven,
waaronder 205 Belgische steden en
gemeenten. Boeren, burgemeesters,
milieuactivisten en bedrijfsleiders, zij
aan zij. En acht op de tien Belgen, van
links tot rechts. Nooit eerder was er
zo’n groot draagvlak voor een milieumaatregel.

De strijd om onze tijd

Bron : De Standaard - 1 april 2021

Tom Zoete,
Eric Claeys,
Tycho Van
Hauwaert en
Simon November
Statiegeldalliantie,
Algemeen
Boerensyndicaat,
Bond Beter
Leefmilieu en
Test Aankoop.

STATIEGELD

Maar er zit meer achter. De regeringsleiders willen hun bedrijven ook
voorbereiden op de circulaire economie. De Europese richtlijn over wegwerpplastics eist 90 procent gescheiden inzameling van plastic flessen tegen 2029. Alleen statiegeld haalt die
hoge percentages. Statiegeld komt er
dus sowieso dit decennium in alle EUlidstaten. Door het nu al in te voeren,
stimuleren Rutte en Merkel de knowhow van hun bedrijven, zodat die
klaarstaan wanneer die markt zich
uitbreidt tot de 400 miljoen Europese
consumenten.
Toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wou in
2018 statiegeld invoeren. Maar onder

Boetes hebben geen
ontradend effect als de
pakkans laag is. Sluikstorters identificeren
is moeilijk en duur:
niemand hangt zijn
naamkaartje aan een
weggegooid blikje

was nochtans al in lopende zaken
door de toeslagenaffaire. Ook de Duitse regering besliste vorige maand om
statiegeld uit te breiden naar sappen,
wijn en zuivel. Onze buurlanden zijn
de thuishavens van wereldspelers Aldi, Lidl, Ahold Delhaize en Heineken.
Dat hield liberaal Mark Rutte en christendemocrate Angela Merkel niet tegen. Ze stelden een schone leefomgeving boven de bezwaren van de supermarkt-ceo’s.
De mayonaise pakt niet. Nu stelt minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA)
voor om de GAS-boetes voor een weggegooid flesje of blikje te verhogen
van 350 euro naar 500 euro (DS 27 februari). Boetes hebben geen ontradend effect als de pakkans laag is. Een
blikje weggooien is in een seconde gebeurd. Het is veel moeilijker om iemand daarop te betrappen dan om,
bijvoorbeeld, een auto te spotten die
een halfuur verkeerd geparkeerd
staat. Of de boete nu 500 of 1.000 euro
is, dat maakt geen verschil.
Daders identificeren is arbeidsintensief en duur. Een verkeerd geparkeerde auto heeft een nummerplaat.
Maar niemand hangt zijn naamkaartje aan een weggegooid blikje. Zo riskeert de Vlaamse belastingbetaler
dubbel te betalen: eenmaal voor de
werkuren van politieagenten die
camerabeelden analyseren. En een
tweede keer voor de opruimkosten
die blijven stijgen tot statiegeld wordt
ingevoerd. Boetes en charters zullen
de hoeveelheid zwerfafval niet doen
dalen. En al zeker niet met de 8.600
ton die nodig is om het doel te halen.
Méér van hetzelfde, falende, beleid zal
geen trendbreuk veroorzaken.
Het probleem is zo klaar als een
klontje, net als de oplossing. Het is
niet meer nodig om die te bestuderen
of te evalueren. Alle noordelijke lan-

Hogere GAS-boetes

druk van Comeos, Fevia en Fost Plus
besliste de regering-Bourgeois om het
‘nog eens zonder statiegeld te proberen’. Het schrijnende resultaat is na
drie jaar bekend. De hoeveelheid
zwerfvuil steeg dramatisch. De bordjes, de sensibilisering en de boetes leverden nul resultaat op.

Boetes en charters zullen de hoeveelheid zwerfafval niet doen
dalen, statiegeld kan dat wél. Nederland en Duitsland gingen al overstag,
maar het Vlaamse beleid blijft kwakkelen.

Oude wijn in nieuwe
blauwe zakken

opinie

Ministers zitten niet op hun post om
af te wachten, wel om knopen door te
hakken en beslissingen te nemen.
Wat is belangrijker? De besognes van
enkele supermarkt-ceo’s of de leefomgeving van alle Vlamingen? De
Brusselse, Waalse en de federale regering schreven de mogelijkheid van

Hak de knoop door

den gebruiken nu het beproefde recept van statiegeld en ook de Belgen
en de Belgische burgemeesters lusten
er pap van.

