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de omstreeks 00.30 uur in Heule. Een man en een vrouw waren
amok beginnen maken bij een
bewoner in de Bissegemsestraat.
Ze klopten er hard op de ramen
en deur, waarna iemand de politie belde.
Het duo ging ervandoor in een

zijn vruchten af. Op het kruispunt van de Leynvaalstraat met
de Kortrijksestraat, aan sportcentrum Wembley, ging de bestelwagen uit de bocht. Hij belandde er in een gracht. De twee
inzittenden werden gearresteerd. Ze waren allicht naar de

in een bestelwagen in de Kerkstraat in Anzegem, werden betrapt door de eigenaar toen het
alarm afging. De man belde de
politie en zag twee Franse voertuigen wegrijden. “Aan de hand
van ANPR-camera’s kon de politie de twee wagens snel identifi-

aldus
De p
hoeve
ceren”, zegt Hanne Demedts, deel d
procureur van het Kortrijkse gesto
parket. Er volgde een zoekactie tegem
waarbij omliggende politiezones dach
meehielpen. Een wagen werd (gsd, p

snel gevat”

Primeur in Waregem: minder afvalhophalers en zwaar verkeer op de baan

Bedrijfsafval, huishoudelijk afval:
alles in één vrachtwagen opgehaald
WAREGEM

Waregem krijgt een
Vlaamse primeur. Eén
vrachtwagen haalt het afval op van bedrijven én
burgers. Dat moet het
aantal vrachtwagens op
de weg doen afnemen.
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Waregem heeft een primeur
beet. Als eerste Belgische stad
gaan de verschillende ophalers van afval samenwerken.
Want ja, uw afval wordt opgehaald door afvalintercommunale Imog. Maar het afval van
uw buurman die een bedrijf
heeft, wordt opgehaald door
een privébedrijf. En die andere ondernemer in uw straat
kan ervoor kiezen om met nog
een andere privéophaler samen te werken. Enkel u als
burger bent verplicht met
Imog samen te werken.

W

De 'neutrale vrachtwagen' werd vrijdag voorgesteld door Imog, het stadsbestuur en de mensen van het bedrijf Vanheede.

in brengen. Imog, het innovatieplatform voor de logistieke
sector VIL en privéophaler
Vanheede zullen samenwerken. “Er komt één neutrale
vrachtwagen die het afval van
de burgers en dat van de klanten van Vanheede ophaalt”,
zegt Koen Delie, woordvoerder bij Imog. “Die vrachtwagen is uitgerust met slimme
software, die weet hoeveel afval van de klanten van Vanheede komt en hoeveel van de
privébewoners. Het deel voor
Vanheede gaat effectief naar
Vanheede. Zo behouden zij
hun klanten en inkomsten.”

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“Slimme software
houdt bij of het privéof bedrijfsafval is”
Door dit systeem zijn er vele
afvalophalers en zwaar verkeer in de straten. Een proefproject moet daar verandering

Vanheede heeft in Waregem
zo’n 200 klanten. “Hoeveel
minder vrachtwagens er door
dit project op de baan zullen
zijn, weten we nog niet, aangezien het een proefproject is.”

Minder uitstoot
Waregem krijgt de primeur
voor dit proefproject, in maart
2020 komt er een soortgelijk
project in Gent. Als beide positief geëvalueerd worden, bestaat de kans dat het uitgerold
wordt in heel Vlaanderen.
Waregem neemt met dit project een voorbeeld aan Parijs,

waar de prefectuur ervoor
zorgt dat alle afval door een en
dezelfde vrachtwagen wordt
opgehaald.
“Gemeenten zijn in Vlaanderen bij wet bevoegd voor het
inzamelen van afval van hun
burgers. Voor het afval van bedrijven gelden de regels van
de vrije markt en dat is goed
voor de economie. Door samen te werken, beperken we
die concurrentie niet, maar
wel de uitstoot”, zegt Delie.
“We rijden minder kilometers
voor hetzelfde afval”, zegt Caroline Vanheede van Vanheede Environmental Group.

Veilig rotonde Benelux- en Kennedylaan over dankzij tijdelijke oversteek
Bron : Het Nieuwsblad - 23 november 2019

KORTRIJK
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plaats aan de voetgangersdoorEen levensgevaarlijke onsteek naar het Beneluxpark op
derneming is het. Wie als
de Beneluxlaan. “Daarvoor hebfietser de rotonde van de
ben we de middenberm doorgeBeneluxlaan en President
trokken, zodat fietsers er veilig
Kennedylaan oversteekt,
kunnen oversteken”, zegt Kurt
doet dat vaak met toegeBecarren, deskundige bij AWV.
knepen billen. Daar wilden
De werken namen een drietal
Agentschap Wegen en Verweken in beslag en kostten
keer (AWV) en de stad
70.000 euro. Het betreft wel
Kortrijk iets aan doen.
een tijdelijke invulling. Op termijn zou er een voetgangers- en
“Een eenvoudige, maar toch
fietsbrug moeten komen die de
geniale oplossing die we op korveiligheid nog meer garandeert.
te termijn konden verwezenlij“Dat is gebonden aan het proW De nieuwe, veiligere oversteek werd vrijdagmiddag ingehuldigd.
ken”, zegt schepen van Mobiliject KR8, dus dat is zeker niet
teit Axel Weydts (SP.A).
tingsfietspad en voetpad aange- steekplaats aan de Kinepolis en voor onmiddellijk”, aldus
Er werden een dubbelrich- legd tussen de bestaande over- de nieuw aangelegde oversteek- Weydts. (djr)
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Bron : Focus/WTV - 22 november 2019

Bron : Het Nieuwsblad - 23 november 2019

om 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Roose in wijk de Biest.
Daar gaan wij de mensen informeren over de voordelen van het
systeem, wat daarvoor nodig is en
hoe het in zijn werk gaat. Intussen hebben wij in Waregem toch
al vastgesteld dat er zeker interes-

moedt dan ook dat Leiedal vooral
aan die aanbieder denkt bij de bevraging van de markt.
“Autodelen is niet enkel het monopolie van de firma’s die het aanbieden”, weet Geert Desmet.
“Het kan ook onder particulieren
zelf worden uitgewerkt. Daar

Restafval opgehaald
door één wagen
WAREGEM De intercommunale Imog, het milieubedrijf Vanheede en stad Waregem slaan de handen in
elkaar voor een innovatief proefproject. De bedoeling
is om slechts één vrachtwagen voor het restafval van
inwoners én bedrijven in te zetten.

een autodeelpunt zou moeten komen. (foto DJW)

moet je dus ook aan denken”,
meent hij.
“Plus bijkomend: iedere bewoner,
in welke wijk dan ook en zeker
ook in de deelgemeenten, moet
kunnen instappen in het systeem.
Dat wil zeggen dat je niet alleen in

het stadscentrum een verdeelpunt
van wagens moet hebben, maar
ook in belangrijke en dichtbewoonde wijken zoals bijvoorbeeld
Het Gaverke, De Bilkhage en De
Biest.”
Als Waregem beslist mee in het

project van Leied
dan verwacht Groe
stadsbestuur een
pagne zal voeren o
de stad op de hoo
over wat autodele
houdt. (DJW)

Uw huis blijft uw
thuis met een
traplift van
thyssenkrupp

Nu met

Waarom thyssenkrupp?
• Een oplossing voor iedere trap
• De rail wordt op maat voor u geproduceerd
• Uw trap blijft makkelijk beloopbaar
• De stoel is ergonomisch ontworpen voor uw comfort
• U geniet nu van levenslange garantie * op uw traplift

Stad Waregem pakt uit met een proefproject voor restafval. (gf)

“Wat betreft veiligheid, mobiliteit
en milieu is hier nog een grote
ruimte tot verbetering”, klinkt het
bij de drie partners. “Het is niet
meer belangrijk wie het afval buiten zet, maar wel wat en hoeveel.”

BEPERKINGEN
Het ophalen van bedrijfsafval en
huishoudelijk afval in steden en
gemeenten wordt almaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen aan zwaar

verkeer. Ook in Waregem en de
deelgemeenten is dat het geval.

Om het ophalen efficiënter te laten verlopen, zijn investeringen
nodig in technologie en materiaal.
In het kader van dit‘Urban Waste
Collectionproject’ zoeken Imog,
Vanheede en stad Waregem een
antwoord op de vraag hoe bedrijven dit het best doen en waarin
men moet investeren. (PPW)

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 22 november 2019

Bron : Transportmedia - 22 november 2019
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JA, ik wens een gratis en vrijblijvend bezoek van een thyssenkrupp adviseur om de mogelijkheden te bekijken
Dhr/mevr
Naam
Adres

INVESTERINGEN NODIG

*
€650
korting

Telefoonnummer
Email
Stuur de ingevulde antwoordcoupon gratis retour aan:
thyssenkrupp Home Solutions nv/sa
DA-852-228-1
9051 Gent

* Voorwaarden zie tk-traplift.be

land Dubucquoy, Hans Delange, Jozef
Mortier, Isabelle Vandenbussche, Erica
Vanhoe en Terence Vercouttere hun
werken tentoon voor het publiek. De
tentoonstelling loopt nog tot en met 15
december. Het Demedtshuis is open op
zaterdag en zondag tussen 14 en 17 uur.
(NVR)

gen dragen hun steentje bij: dit jaar zullen
er maar liefst achttien verschillende drank-,
eet-, en kermisstandjes zijn. Dat zorgt elk
jaar voor een warme en gezellige sfeer”,
vertelt Kimberly Velghe van Ooigem Bloeit.
“Zoals elk jaar zal er weer een druk bijgewoonde kerstmarkt zijn en zijn er prijzen te
winnen met een tekenwedstrijd. Om 19.30
uur brengt The New Seventies Band met

De ruimte zal geopend zijn op maandagnamiddag, op woensdagvoor- en namiddag, op vrijdagvoor- en namiddag en op
zaterdagnamiddag. Om te openen op
dinsdag en donderdag zoekt de gemeente
nog vrijwilligers die zich willen engageren.
(NVR)

zijn klaar voor
een spetterende
avond”, besluit
Kimberly, die
volgend jaar
afscheid neemt
van de vzw.
(NVR-GF)
Kimberly Velghe

Meer info: jeugd@wielsbeke.be.

NIEUWE MAATREGEL GAAT IN VANAF SEPTEMBER 2020

Prijzen recyclagepark dalen,
prijs van de afvalzak stijgt
WIELSBEKE De prijzen van het
recyclagepark zullen vanaf september 2020 dalen. De prijs van
een afvalzak stijgt met tien cent
naar 1,70 euro. De zak wordt
ook nog kleiner. Wielsbeke is lid
van intercommunale Imog, waar
de maatregel werd goedgekeurd.
“Wie goed sorteert, heeft nog
nauwelijks een restafvalzak nodig”, zegt schepen van Milieu
Magda Deprez (CD&V).
DOOR NIELS VROMANT

De schepen zetelt namens de gemeente in
de raad van bestuur van Imog. Zij baten de
recyclageparken in de elf gemeenten van de
intercommunale uit en beheren ook de afvalzakken. Met de andere gemeenten ging
schepen Deprez op zoek naar nieuwe maatregelen. “In 2018 had de Wielsbekenaar bijna 150 kilogram afval per jaar. Dat moeten
we terugdringen naar 136 kilogram. Die
maatregel wordt ons opgelegd door de
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Dat cijfer terugdringen kunnen we
doen door meer en beter te gaan sorteren.
Daarom stemde Wielsbeke ermee in de
prijzen van het containerpark te laten dalen
en die van de restafvalzak te laten stijgen”,
motiveert ze. “Alle gemeenten stonden met
de neus in dezelfde richting, dus deze
maatregel voeren we in vanaf 1 september
2020.”

KLEINERE ZAKKEN
De grootste restafvalzak heeft nu een inhoud van 80 liter. Die stijgt met tien cent
naar 1,70 euro per zak. Hij wordt ook kleiner, namelijk 60 liter: de standaardmaat in
Vlaanderen. Volgens de schepen moet dat
om de verwerkingskost van het afval te kunnen betalen. “Maar eigenlijk is 1,70 euro
nog niet voldoende. Het is kantje boordje
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 6 december 2019

Magda Deprez in het recyclagepark. (foto NVR)

om al het afval dat de mensen wegsmijten
op te halen en te verwerken”, weet ze. Uiteindelijk valt deze maatregel nog mee,
vindt ze. “Sinds een goed jaar mogen nu
ook botervlootjes en yoghurtpotjes in de
PMD+-zak. Daarnaast is er nu ook een
goedkopere foliezak in omloop voor alle
soorten folies, zoals waterflesverpakkingen.
Dat wil zeggen dat je daardoor al heel wat
plaats in de vuilniszak uitspaart. Eigenlijk
moet je dus minder restafvalzakken kopen
als je goed sorteert.” Vanaf september tot
eind november is een overgangsperiode
voorzien. Men kan dan de oude zakken
wisselen voor de nieuwe.

GROENAFVAL

De prijsverhoging van een afvalzak zal
Imog compenseren door enkele prijsdalingen in het recyclagepark. De container voor
papier en karton komt op het gratis gedeelte, net zoals die voor onbehandeld hout en
hard groenafval. “En het maximumtarief
daalt van 7 naar 4 cent per kilogram. Dat is
onder meer het geval voor groenafval en
bouw- en sloopafval”, legt ze uit. Ook het
systeem voor groenafval wordt aangepast.
“Nu mag je per beurt 50 kilogram gratis
zacht groen zoals gras en haag meebrengen
naar het recyclagepark. Dat verandert naar
500 kilogram per jaar. Het telsysteem zullen we dus ook moeten aanpassen. Voor de
Wielsbekenaar mag dat geen probleem
zijn. Het gemiddelde ligt op 340 kilogram

per gezin. Goede sorteerders worden dus
beloond.”
Wielsbekenaren kunnen ook in Sint-ElooisVijve, Beveren-Leie en Deerlijk naar het recyclagepark gaan. Die samenwerking bestaat al even. Het project krijgt nu ook in
andere gemeenten van Imog navolging.
“Het project werd als heel positief geëvalueerd. Dus de Wielsbekenaar zal binnenkort
nog in meer recyclageparken terechtkunnen. Dat kan heel handig zijn. De SintBaafs-Vijvenaar kan sneller in Sint-ElooisVijve staan dan in Wielsbeke. Zeker met
bepaalde werkzaamheden die de weg kunnen bemoeilijken. Er zijn dus heel wat veranderingen in aantocht voor de afvalverwerking van de Wielsbekenaar”, sluit ze af.

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

ROESELARE TIELT IZEGEM
WIELSBEKE

rvol verlicht centrum

Recyclagepark
wordt goedkoper,
restafvalzakken
duurder

erlichting
Roeselare

in te zien.

Wielsbeke wil de inwoners
aanzetten om afval nog beter te sorteren. Daarom
worden de restafvalzakken
duurder. Daartegenover
staat dat meer afval gratis
naar het recyclagepark gebracht mag worden.

Bron : Het Nieuwsblad - 22 november 2019
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WIELSBEKE

Recyclagepark
wordt goedkoper,
restafvalzakken
duurder

Wielsbeke wil de inwoners
aanzetten om afval nog beter te sorteren. Daarom
worden de restafvalzakken
duurder. Daartegenover
staat dat meer afval gratis
naar het recyclagepark gebracht mag worden.
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“Als we de Vlaamse afvaldoelstellingen willen halen, moet
de Wielsbekenaar nog meer en
beter sorteren. Daarom kan je
binnenkort meer afval gratis
naar het recyclagepark brengen”, zegt schepen van Milieu
Magda Deprez (CD&V). “De
restafvalzakken worden duurder.”
Uit onderzoek van de afvalzakken blijkt dat de Wielsbekenaar per jaar gemiddeld 153 kg
restafval produceert. “Dat is
een stuk boven de Vlaamse
doelstelling van 147 kg”, zegt
de schepen.
Voor gras en haagscheersel
kan je binnenkort 500 kg per
jaar gratis naar het containerpark brengen. Een gemiddeld
gezin zal dus niet meer moeten
betalen voor het groenafval.
Papier en karton, onbehandeld
hout en hard groenafval kunnen voortaan gratis op het park
worden achtergelaten. Het
maximumtarief daalt van 7
cent naar 4 cent per kg. Dat is
onder meer het geval voor
groenafval boven de 500 kg en
bouw- en sloopafval.
De inhoud van de grootste afvalzak daalt dan weer van 80
naar 60 liter, de standaardgrootte in Vlaanderen. De prijs
stijgt tot 1,70 euro. De zak van
40 liter zal 1 euro kosten. “Een
duurdere zak betekent niet dat
de gemeente meer overhoudt,
wel integendeel. De meeropbrengst van de zak gaat integraal naar het goedkoper maken van het recyclagepark. Sorteren levert de Wielsbekenaar
dus geld op”, zegt de schepen.
De maatregel gaat in op 1 september 2020. Oude restafvalzakken kunnen drie maanden
lang ingewisseld worden voor
nieuwe zakken tegen betaling
van een opleg. (fmr)

Bron : Het Nieuwsblad - 30 november 2019

Bron : Het Nieuwsblad - 19 november 2019

Bron : Bouwkroniek - 26 november 2019
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Uw oud papier en
karton is geen
cent meer waard
MALAISE PAPIERSECTOR
HASSELT
Door Ruben Steegen
De Europese markt voor oud
papier zit vandaag in een diepe
crisis. “Sinds China begin 2018
zijn grenzen heeft dichtgegooid,
zijn de prijzen voor oud papier en
karton fors gedaald”, klinkt het
bij de Belgische recyclagebedrijven.

N

auwelijks vijf jaar geleden werd er nog grof
geld neergeteld voor
oud papier en gingen
dievenbendes
’s
nachts zelfs op pad
om illegaal afval in te zamelen.
“Maar vandaag brengt papier
haast geen cent meer op”, weet
zaakvoerder Herman Bongaerts
van het gelijknamige Limburgse
recyclagebedrijf met vestigingen
in Houthalen, Peer en Diest. Het
bedrijf zamelt jaarlijks zo’n
65.000 ton papier en karton in.
“De prijs voor oud papier en karton is al sinds begin 2018 in vrije
val. Vandaag hebben we een historisch dieptepunt bereikt en moet
er voor de inzameling van bepaalde stromen zelfs worden betaald.”

Grenzen gesloten

De oorzaak van de malaise ligt bij

China, dat begin 2018 haar grenzen sloot voor Europees en Amerikaans oud papier. “Twee jaar geleden importeerde China nog dertig miljoen ton, maar daar blijft
vandaag nog maar een derde van
over”, zegt Jan Vermoesen van
Coberec, de sectorganisatie van
de recyclagebedrijven. Voor 2020
verwacht hij opnieuw een halvering van de export richting het
Verre Oosten.
“België, dat traditioneel prima recycleert met een erg zuivere afvalstroom, is slachtoffer geworden
van de slechte recyclagepolitiek
van andere landen”, bevestigt
Maarten Geerts van go4Circle, de
Belgische federatie van de afvalen recyclagesector. “China wilde
niet langer de vuilnisbak zijn voor
dat ‘vuile’ oud papier en heeft
daarom strenge importrestricties
opgelegd.”

Twee jaar
geleden
importeerde
China nog dertig
miljoen ton
papier,vandaag
nog maar een
derde. Herman
Bongaerts: “Er
moet naar een
nieuw evenwicht worden
gezocht.”
FOTO TOM PALMAERS

geval.”
Volgens Bongaerts is het een
kwarteeuw geleden dat de situatie
op de papiermarkt nog zo penibel
was. “De volumes zijn er nog,
maar doordat China is weggevallen moet er naar een nieuw evenwicht worden gezocht.”

Limburg.net

Toch kijkt sectororganisatie Coberec met vertrouwen richting de

toekomst. “In Duitsland worden
momenteel nieuwe fabrieken gebouwd voor de verwerking van
oud papier”, legt Vermoesen uit.
“Papier en karton blijven waardevolle grondstoffen. Het is alleen te
hopen dat het hernieuwde marktevenwicht er snel komt, voor er
grote spelers op de recyclagemarkt over de kop gaan. In België
is het aantal faillissementen voorlopig beperkt gebleven tot eentje.”

Voor Limburg.net, dat jarenlang
goed verdiende aan de inzameling
van oud papier, betekenen de bodemprijzen een serieuze streep
door de rekening. “Maar doordat
we in de vette jaren zuinig hebben
gebudgetteerd, kunnen we onze
tarieven nu stabiel houden”, zegt
directeur Kris Somers van Limburg.net, die er meteen aan toevoegt dat de huidige situatie geen
jaren mag aanslepen.

Afkoeling economie

Door het huidige overaanbod op
de Europese markt en de afkoeling van de economie heeft de
marktprijs vandaag een historisch
dieptepunt bereikt. “Een ton oud
papier is momenteel zo’n tachtig
euro minder waard dan in 2017”,
weet Vermoesen, die aangeeft dat
we op een kantelpunt zitten. “We
dreigen naar negatieve prijzen te
gaan waarbij moet worden betaald voor de inzameling. Voor
sommige stromen is dat zelfs al het

OVERLIJDEN

Bron : Belang van Limburg - 27 november 2019

Koen Vanmechelen verliest
echtgenote Inge Kindt
Inge Kindt was
de kracht
achter de
sociaal-artistieke projecten
van Koen
Vanmechelen.
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Begin deze week overleed Inge
Kindt (53), echtgenote en muze
van kunstenaar Koen Vanmechelen, na een lange strijd tegen
kanker. Inge werkte jarenlang als
CM-coördinator in Hasselt en
hoofdverpleegkundige voor het
Wit-Gele Kruis in Genk en
Maasmechelen. Meer dan 20 jaar
leidde ze het team dat instond
voor de verzorging van de
honderden dieren in het wereldbekende Cosmopolitan Chicken
Program van Koen Vanmechelen.
Sinds 2018 managede ze de
Global Open Farm, een van de
kosmopolitische boerderijen van
haar echtgenoot, in Oudsbergen,
waar ze jongeren met een

beperking begeleidde. Deze
samenwerking zette ze verder
door in het natuurbelevingsproject van Labiomista. Inge was
ook de kracht achter de sociaalartistieke initiatieven van Koen
Vanmechelen, zoals het Cosmogolem project. Jarenlang zette ze
haar schouders onder Levensloop
Genk, de succesvolle loop- en
wandelestafette die geld inzamelt
voor kankeronderzoek in
Vlaanderen. Onlangs was ze nog
prominent te zien in de Canvas
documentaire Wild Gene, van
documentairemaker Joris Gijsen.
Haar uitvaart vindt zondag plaats
in intieme kring.
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Meer info over onze vervoerbewijzen?
Surf naar delijn.be/elektronischekaart

Mijn lijn, altijd in beweging

boerderijen. We serveren momenteel al lunch en ontbijt met
gerechten als granola, versgemaakte soep, een zuurdesemboterham met boerderijkaas of
huisgemaakte tonijnsla. Ook de
dranken komen van lokale brouwerijen. Dat concept wordt heel

tjes aanschaffen, zoals zeepjes
of choco van Le comptoir Chocolat”, zegt Robert. (rvre)
INFO
Buur opent elke weekdag van 8.30 tot
18.30 uur. Adres: Ledeganckkaai 11, 2000 Antwerpen

DKE

er voor iets tussen. De ene verzorgt de sociale media en de andere maakt foto’s en video’s.
Niemand van de familie heeft
echt ervaring in het runnen van
een horecazaak, maar iedereen
vult elkaar aan.
“Ik ben consultant in de ban-

W

Er is ook een winkelgedeelte.

24 nieuwe sorteerstraten worden alweer afgebroken

“We gaan natuurlijk bekijken of we
de infrastructuur kunnen hergebruiken”
ANTWERPEN

Naast het stopzetten van
de verdere uitrol van sorteerstraten, zullen op termijn ook achttien bestaande sorteerstraten en
zes onafgewerkte verdwijnen. Ze liggen in
buurten waar bewoners
kunnen kiezen tussen de
huis-aan-huisophaling en
een sorteerstraat.
SACHA VAN WIELE

FONS DUCHATEAU
SCHEPEN VAN BUURTONDERHOUD

“Door de uitrol stop te
zetten, besparen we
zo’n 35 miljoen euro.
Dat geld zetten we
voor andere zaken in”
“Dit is geen keuze tégen sorteerstraten, maar een budgettaire keuze voor propere straten”, zegt Duchateau. “Door
de uitrol stop te zetten, besparen we zo’n 35 miljoen euro. Dat geld kunnen we voor
andere zaken inzetten.” In
een aantal wijken, waar de
Bron : Gazet van Antwerpen - 24 november 2019

ANTW

JOH

Op de bespreking van de
meerjarenbegroting is beslist
om geen sorteerstraten meer
bij te plaatsen. Antwerps
schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau
(N-VA) wil met het uitgespaarde geld meer mensen inzetten om de straten proper
te houden.
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De sorteerstraat die in opbouw is in de Van Immerseelstraat wordt terug verwijderd.

twee systemen van afvalophaling bestaan, zullen wel
sorteerstraten verdwijnen.
Het gaat om 18 van de 34 sorteerstraten daar.

Criteria
“De keuze lieten we afhangen van enkele criteria, zoals
de ligging in vergelijking met
andere wijken met sorteerstraten. Als die niet logisch
op elkaar aansluiten, leidt dat
tot een hogere kost om ze te
ledigen. Worden de sorteerstraten wel voldoende gebruikt? Wat voor mij ook een
belangrijk criterium is, is de
veiligheid. Moet de vrachtwagen, die de containers komt

leegmaken, te veel manoeuvres doen? Op basis van deze
criteria verwijderen we dus
18 van de 34 bestaande sorteerstraten in deze wijken.”
De juiste locatie van deze
sorteerstraten wil het kabinet
van de schepen nog niet vrijgeven, omdat ze eerst de
buurtbewoners wil informeren. Momenteel worden nog
negentien sorteerstraten aangelegd. Daarvan zullen er zes
opnieuw worden afgebroken
omdat ze ook niet voldoen
aan de criteria. Het gaat om
sorteerstraten in onder meer
de buurt van de Leien, de Van
Immerseelstraat en de Kanunnik Peetersstraat in Berchem. “Samen met de distric-

ten bespreken we wat we
gaan doen met de plaats die
nu weer vrijkomt”, zegt de
schepen.

60.000 euro per straat
Aan de bouw van een sorteerstraat hangt een stevig
prijskaartje. Een sorteerstraat met vier containers
kost de stad ongeveer 60.000
euro, een met vijf containers
80.000 euro. Die afbreken
lijkt dus weggegooid geld.
“We gaan natuurlijk kijken of
we deze infrastructuur terug
kunnen gebruiken op andere
locaties.” Momenteel telt
Antwerpen 190 sorteerstraten.
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