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Kan tellen,
als eerste werkdag
Niet alle ambtenaren trekken vandaag met een
even gerust gemoed naar het werk. Hemd open, één arm rond de danspartner en een pint in de andere, met z’n allen een polonaise inzetten of
een rock-’n-rollsalto met een acrobatische collega: dat kan tellen als eerste
werkdag van het nieuwe jaar. Het traditionele Ambtenarenbal in de AB
was gisteren al toe aan z’n 50ste editie. Om klokslag 22 uur gingen alle
lichten aan en moesten de om en bij duizend ambtenaren weer naar huis.

GLASBOL KAN ONS FEESTTEMPO NIET AAN
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«Wacht nog even om uw
lege flessen naar de
glasbol te brengen.»
Die opmerkelijke oproep
lanceert intercommunale
Intradura uit Halle, waar
ze de stroom aan glas
even niet meer bolgewerkt krijgen. Ook in
de rest van Vlaanderen
puilen de glasbollen uit.
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Twee keer in de week
Bij Fostplus, de organisatie voor de
inzameling en recyclage van huis-
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Dat waren stevige eindejaarsfeestjes in Turnhout, zo blijkt
uit de restanten die op het Zegeplein worden achtergelaten. RV

Opgehaalde hoeveelheid
glas per Vlaming
Doorsnee maand

Januari

28,30 kg 36,37 kg
of 54 lege wijnflessen

houdelijk afval in België, zien ze een
nog straffere stijging van het glasafval.
«In januari 2018 haalden de intercommunales 36,37 kg glas per
inwoner op. Terwijl het gemiddelde in
Vlaanderen op 28,30 kg ligt», aldus
woordvoerster Fatima Boudjaoui. «In
januari hebben we traditioneel 50%
meer glas in de bollen dan in de andere
maanden, de eerste dagen van het jaar
kan je zelfs spreken van 200%», zegt
Jan Buysse van afvalintercommunale
Incovo in Vilvoorde.
Tal van intercommunales nemen
maatregelen om de stroom beheersbaar te houden. In Veurne legen ze de
glasbollen in de eindejaarsperiode
twee keer per week in plaats van één

of 70 lege wijnflessen

In januari halen we
traditioneel 50%
meer glas op,
de eerste dagen van
het jaar kan je zelfs
spreken van +200%
AFVALINTERCOMMUNALE
INCOVO

keer. In Dendermonde en Roeselare
plaatsen ze 15 à 20 tijdelijke glasbollen tussen half december en half
januari. Limburg.net zet op zijn site en
Facebook waar mensen de minst volle
glasbollen kunnen vinden.

Restaurant dicht
Waar al dat glas vandaan komt? «We
vermoeden dat de toename komt
doordat steeds meer mensen thuis
vieren», zegt Hilde Fauconnier van
Intradura. Dit jaar, met kerst- en
oudejaarsavond op een maandag, was
die thuistrend nog opvallender.
Uit een bevraging van Horeca
Vlaanderen bleek dat op kerstavond
amper 40% van de restaurants open
was, op oudejaar kon je bij 50% van de
etablissementen aanschuiven. «Op
nieuwjaarsdag was zelfs maar 35%
geopend», zegt Horeca Vlaanderen.
41% van de restauranthouders wilde
liever zelf genieten van de feestdagen, 34% gaf aan dat het niet
rendabel was om hun zaak te openen
en voor 25% was de hoge personeelskost de reden om de deuren gesloten
te houden.
(BKH/SVR/ND/SSL)

**

Bron: Het Laatste Nieuws - 10 januari 2019

Hebt u gisteren ook geprobeerd om
uw lege flessen cava en wijn in de glasbol om de hoek te deponeren? Grote
kans dat u — op straffe van een boete
voor sluikstorten — alles maar op de
grond hebt neergezet omdat de glasbol helemaal vol zat. Wees gerust: u
was niet de enige. «We hebben vorige
maand 15% meer glas opgehaald dan
anders in december», zegt directeur
Johan Bonnier van IMOG, de afvalintercommunale van elf gemeenten
rond Kortrijk en Waregem. In Halle,
bij intercommunale Intradura, krijgen
ze de stroom lege flessen zelfs niet
onder controle en vragen ze om lege
flessen en bokalen nog even bij te
houden. «Als iedereen meer verspreid
zijn of haar glas naar de glasbol
brengt, helpen ze enorm om de piek
mee op te vangen.» En die moet
nog komen. «Gemiddeld halen we
6.000 ton glas per maand op — omgerekend toch zo’n 12 miljoen flessen.
In januari halen we doorgaans vlotjes
de kaap van 16 miljoen flessen», zegt
Claudia Santeddu van Vanheede
Environment Group, die instaat voor
de lediging van 2.500 glascontainers
in heel België.
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Bron: Het Laatste Nieuws - 10 januari 2019

WOENSDAG 9 JANUARI 2019

KORTRIJK WAREG
MENEN

Nieuwe medewerker jeugdhuis schrikt van zwerfafval

“Ze komen de vuilniszakken gewoon
op de parking van Jakkedoe droppen”
DESSELGEM/POPERINGE

Een nieuwe medewerker
van jeugdhuis Jakkedoe is
geschrokken van de hoopjes zwerfvuil die hij in de
buurt van zijn werk en
onderweg naar het jeugdhuis tegenkomt. “Sommigen droppen hun vuilniszak gewoon voor de deur.”
KAREN VERHULST

Gilles D'Hooghe (27) rijdt
sinds eind oktober dagelijks
van zijn woning in Poperinge naar Desselgem. Hij volgt
Siemen Vandenbussche (27)
op als medewerker in het
project
ondernemerschap
binnen jeugdhuis Jakkedoe.
“Onderweg viel het me meteen op hoeveel afval langs de
straten ligt. Meer dan wat ik
gewoon ben in Poperinge”,
zegt D'Hooghe.
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GILLES D'HOOGHE
W

Gilles vulde dinsdag een zak vol afval uit de struiken voor het jeugdhuis.

“Het geld dat ze
uitsparen voor die
vuilniszak, verspillen
die vervuilers aan
benzine”

vraagt D'Hooghe zich af.
“Waarschijnlijk wonen de
sluikstorters niet in Desselgem. Want ik kan niet begrijpen dat je zoiets in je eigen
gemeente zou doen”, zegt hij.

De jongste weken treft hij
ook op zijn werkplek zwerfvuil aan. “Op de parking voor
het jeugdhuis worden doodleuk volle vuilniszakken
achtergelaten, en ook de
struiken liggen vol afval. Ik
begrijp dat niet. Die sluikstorters doen de moeite om
een zak te vullen en speciaal
naar hier te rijden om hem
te dumpen. Ze lijken te gierig om een vuilniszak te kopen, maar het geld dat ze uitsparen, verdoen ze wel aan
benzine. Wie doet zoiets?”,

D'Hooghe en zijn collega's
zijn van plan om een brief te
sturen naar het stadsbestuur
om een vuilnisbak te plaatsen op hun parking. “Dat zal
het probleem niet helemaal
oplossen, maar het is toch al
een begin.”
Ondertussen ligt de parking
er wel proper bij, want er
passeerde enkele dagen geleden een Mooimaker van
Imog. Zij houden hun buurt
proper in opdracht van de
afvalintercommunale. “Hij
zag al dat afval liggen en is

Mooimaker

naar huis gegaan om een
vuilniszak te halen. Prachtig
dat die man dat doet.”
Daarin ziet ook kersvers
schepen van Milieu Maria
Polfliet (CD&V) de oplossing. “Het is een probleem
dat we op meerdere plaatsen
zien”, zegt Polfliet. “Misschien kunnen de jongeren
van de Jakkedoe ook Mooimakers worden om te helpen
opruimen?”

Recycleerbare rietjes
De jongeren van de Jakkedoe zijn alvast bereid om
hun steentje bij te dragen.
D'Hooghe ruimde dinsdag de
struiken op, en Jakkedoe zal
ook proberen om minder afval te produceren. “In onze
nieuwbouw (Jakkedoe verhuist dit jaar naar een volle-

KVO

MEDEWERKER JEUGDHUIS JAKKEDOE

Jonge
fracti

W Op de parking voor het
jeugdhuis dumpen onbekenden
regelmatig zakken vol vuilnis.

dig nieuw gebouw naast hun
huidige stek, nvdr.), willen
we werken met recycleerbare rietjes en een koffiemachine, zodat we geen plastiek filters moeten gebruiken. Een klein begin, maar
we moeten ergens beginnen.”
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De Man van Sente is overleden
SENTE

Roland Man (70) is overleden. De Man van Sente
(Sint-Katrien) was de drijvende volkskracht in zijn
gemeente.

meersch. “Roland stond mee
in voor de dagelijkse werking.
't Senter werd zijn tweede
thuis. Toen het een paar jaar
geleden niet meer lukte om
de dagelijkse voorraad op te

Kwart miljoen euro
speelplaats Sint-Pa
KORTRIJK

groene
Het speelplaatsproject van ba- plaats. D
sisschool Sint-Paulus Kortrijk trokken

Bron: Stadsmagazine Harelbeke - januari 2019

Bron: West Info - januari 2019
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Ondernemen
Luc Desender heeft geld
bijeen voor afvalfabriek
Electrawinds-oprichter Luc Desender heeft met zijn nieuwe bedrijf Renasci de financiering rond om een
afvalverwerkingsfabriek te bouwen
in Oostende. Het gaat om een investering van 53 miljoen euro, een bedrag dat voor de helft afkomstig is
van bankleningen en voor de andere helft uit vers kapitaal en achtergestelde leningen bestaat.
De bank BNP Paribas Fortis en de
Belgische verzekeraar Integrale participeren, samen met de vier initiatiefnemers: Luc Desender, Axel De
Buysscher (Andinax), Guy De Clercq
(ex-Indaver) en Carlo Vermeersch
(Ipcom).

Voor Luc Desender betekent dit,
vijf jaar nadat zijn Oostendse groenestroomproducent Electrawinds in
de problemen was gekomen, een
nieuwe start. Met zijn bedrijf Renasci heeft hij een vergunning op zak
voor een afvalrecyclagefabriek in
Oostende die jaarlijks 120.000 ton
huishoudelijk en industrieel afval
gaat recycleren.
‘We zijn al volop aan het bouwen,
en als het weer meezit, zou de installatie eind dit jaar moeten opstarten’,
zegt Desender. ‘We gaan in Oostende tonen dat het concept werkt en
daarna dezelfde installatie in andere
landen bouwen.’ TS

Bron: De Tijd - 11 januari 2019
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geschoten door de politie.
Inmiddels
Nieuwe schependen.
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Psychische problemen

Hoge huurprijs uiteindelijk
fataal voor De Boekanier
MECHELEN

Nadat de twintiger was opgepakt, werd
hij ter beschikking gesteld van het parket. De man zou te kampen hebben met
psychische problemen en moet meer-

ter verschijnen. Hij werd aangehouden
en opgesloten in de gevangenis. Vandaag zal de raadkamer moeten beslissen of de twintiger langer in de gevangenis blijf of niet. (TVDZM)
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MECHELEN

Stad stopt met gescheiden ophaling van GFT-afval
Het stadsbestuur wil niet langer
doorgaan met de gescheiden
ophaling van groenten-, fruit- en
tuinafval (GFT) omdat er een te
zwaar prijskaartje aan vast hangt.
Sp.a Mechelen betreurt dit en
vraagt om de ophaling voor heel
Mechelen in te voeren.
Begin juni startte de stad en Ivarem met een proefproject voor de
inzameling van GFT. Voor het
proefproject werd een gebied afgebakend in de binnenstad met
ongeveer 1.000 gezinnen. Het
ging om de straten tussen de SintKatelijnestraat, de R12, de Dijle,
Vismarkt, Nauwstraat en de wijk
Bron: Gazet van Antwerpen - 4 januari 2019

Begijnhof. Voor de zakken betaalden de deelnemers 0,25 cent.
“Het proefproject heeft aangetoond dat er voldoende draagvlak
is om GFT apart in te zamelen. Zeker in de dicht bevolkte delen van
Mechelen, maakt keukenafval
een groot deel van het huisvuil uit
aangezien ze vaak geen tuin hebben om het afval te composteren.
Wij betreuren dat de stad dit succesvol proefproject nu stopzet”,
reageert de Mechelse sp.a-voorzitter Thijs Verbeurgt.
“We zijn ontgoocheld. Het was
goed voor het milieu en voor de
portemonnee”, zegt Robin Aerts,
inwoner van het Begijnhof.

Schepen van Leefmilieu Marina
De Bie (Groen) had het ook liever
anders gezien, maar het moet ook
financieel haalbaar blijven, zegt
ze. “In het proefgebied werden
wekelijks 110 à 120 zakken opgehaald, wat 10 tot 12% van de gezinnen uitmaakt. Dat kost de stad
op jaarbasis 20.000 euro. Willen
we het project uitrollen naar de
binnenstad en de stationsbuurt
dan kost ons dat 140.000 euro.
Daar zitten nog heel wat stadswijken niet bij in, alsook geen enkele
deelgemeente. Het zou onfair zijn
mochten we de ophaling niet voor
alle Mechelse gezinnen invoeren.
Uit een enquête blijkt dat de ge-

zinnen de prijs van 0,25 cent
‘haalbaar’ vonden. Maar bij een
uitbreiding zouden we 3,50 euro
per zak moeten vragen om uit de
verwerkingskosten te komen.
Daarom dat we het stopzetten en
het meenemen in de begrotingsbespreking, want het slorpt toch
heel veel geld en inspanningen
op”, zegt de schepen.
Rita Van den Bossche, voorzitter
van Ivarem, vindt de kritiek van
sp.a niet terecht. “Klagen is makkelijk. Maar ik stel vast dat de
sp.a-vertegenwoordiger de voorbije zes jaar amper één keer aanwezig is geweest om zijn zeg te
doen.” (ldn)
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