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schapen van het ras
Hampshire Down op het
grasveld van woon-zorgcentrum Heilige Familie.
Op die manier wil het
woon-zorgcentrum inzetten op ecologische begrazing van het grasland.
Daarnaast werd ook een
ecologische moestuin
aangelegd. Het project is
een samenwerking tussen
het wzc en Lamslounge
Kuurne en moet voor
rust en bezinning zorgen
bij de bewoners van het
woon-zorgcentrum.
Dimitri Devos, stichter van
schaapskooi Lamslounge Kuurne,
is erkend fokker van het Hampshire Down schapenras met stamboek. Hij is een van de 26 Belgische kwekers van dit ras. Eerder
dit jaar diende Dimitri op zoek te
gaan naar een nieuwe weide voor
zijn dieren. Hij liet zich hierbij inspireren door de schapen zelf die
al meermaals hun voorkeur kenbaar hadden gemaakt.
“Toen de dieren in hun oude weide stonden, was het mij al meermaals opgevallen dat de schapen
steeds geïnteresseerd richting het
onbenutte grasland achter het
woon-zorgcentrum Heilige Familie van de vzw Zorg en Welzijn
stonden te staren”, vertelt Dimitri. “Ook zelf zag ik mogelijkheden om mijn groeiende kudde
schapen onder te brengen op dat
stukje grasland.”
“Het eerste contact met vzw Zorg
en Welzijn verliep alvast goed. De

«We leven in een wereld vol technologie, maar toch wordt de wereld steeds
asocialer. Dat zou echt niet mogen. We
willen met YouGo het warme buurtgevoel terugbrengen. We hopen dat veel

Je voelde toen dat d
echt willen helpen h
een stad van onder
staat voor alles rond t
novatie.» Alle lokale K
kunnen op het platfo

WAREGEM
Over een week verdwijnen
de witte huisvuilzakken: al 11.300
oude exemplaren ingeruild
Sinds 1 september zijn er in Waregem al 11.340 witte
huisvuilzakken omgeruild tegen nieuwe, grijze
exemplaren. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van
gemeenteraadslid en fractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld).
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Personeel en een bewoner van wzc H. Familie, samen met schapenfokker Dimitri Devos en zijn Border Collie bij het paneel
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begrazing.
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effect van
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vzw was meteen overtuigd dat de
ecologische begrazing van de
schapen een meerwaarde zou betekenen voor het grasland. Momenteel zijn twee ooien en een
dekram terug te vinden op het
grasveld, maar in de eerste week
van februari zullen daar ongetwijfeld enkele lammetjes aan toegevoegd worden want de twee ooien

kende witte huisvuilzakken op te bestaan. De ophaalrondes nemen vanaf die datum enkel nog de nieuwe,
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Bron : Het Nieuwsblad - 26 november 2020

Witte vuilniszakken worden niet meer
opgehaald: gemeente maakt ruil mogelijk
KUURNE Inwoners van Kuurne
kunnen vanaf maart de oude witte restafvalzakken inruilen voor
nieuwe, grijze exemplaren. Vorige
week was immers de laatste ophaalronde voor de oude zakken,
vanaf december mogen de witte
vuilniszakken van Imog niet meer
worden aangeboden.
Maar heel wat mensen hebben
nog witte vuilniszakken op overschot. Het Kuurnse gemeentebestuur komt die inwoners nu tegemoet met een ruildeal. “We vragen aan inwoners om deze nog
even bij te houden”, aldus kersvers schepen van Milieu Annelies
Vandenbussche (SP.A). “Vanaf 1
maart 2021 kunnen Kuurnenaren
hun resterende afvalzakken inruilen tegen nieuwe afvalzakken in
het Sociaal Huis. De meerprijs be-

taal je ter plaatse bij. We beperken het inruilen tot maximaal 5
zakken per gezin.”
Voor een grote huisvuilniszak betaal je 10 cent, voor de kleinere
zakken is een opleg van 15 cent
vereist. “Voor alle duidelijkheid:
het heeft geen zin om voor 1
maart 2021 de zakken aan te bieden. De gemeente krijgt zo voldoende tijd om alles praktisch
goed te organiseren”, zegt de
schepen nog.
Heel wat burgers stellen zich vragen rond de nieuwe, kleinere afvalzakken en de prijsstijging. De
schepen verwijst daar naar het
principe dat de vervuiler betaalt.
“Op die manier worden inwoners
gesensibiliseerd om goed te sorteren en afval te beperken”, stelt
schepen Vandenbussche. (OV)

Nodig vrienden en familie uit op fictief etentje
en steun zo de Voedselbank
teringen waarvoor de WestKUURNE De Voedselbank WestVlaamse Voedselbank volledig is
Vlaanderen komt in aanloop naar
aangewezen op giften. Met de
de feestdagen met een originele
eindejaarsperiode in het verschiet
actie op de proppen. Door een
wil de organisatie dan ook beroep
non-diner, een fictief eindejaarsdoen op de vrijgevigheid van de
feest zeg maar, te organiseren
West-Vlamingen. “Daarvoor lanvoor vrienden en familie en per
ceren we een originele mediapersoon 40 euro te schenken aan
campagne: het non-diner”, aldus
de Voedselbank maak je een
Marleen nog. “Een fictief diner,
groot verschil voor mensen in arwaarvoor u zich niet hoeft op te
moede. “Met 40 euro kunnen wij
kleden, niet hoeft te verplaatsen.
maar liefst 675 kilogram eten en
En belangrijk: een diner dat vollebasisproducten bedelen”, zegt
dig coronaveilig is.”
Marleen Verfaellie van de VoedConcreet vraagt de Voedselbank
selbank.
West-Vlaanderen om per persoon
Sinds het begin van de coronadie aan de fictieve feestmaaltijd
crisis zagen de Voedselbanken de
aanschuift, 40 euro te schenken
vraag naar noodzakelijke levensaan de werking. “Daarmee kunmiddelen en pure basisproducten
nen wij maar liefst 675 kilogram
met maar liefst 20 procent toenevoedsel bedelen”, zegt Marleen
men. Dat vraagt uiteraard een pak
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 4 december 2020
Verfaellie. (OV)
bijkomende investeringen. Inves-

aan de slag kon gaan. Ik had
nog zo graag één keer mee Alcatraz en de Zes Uren van
venwel Kortrijk op poten willen helet zeg- pen zetten. Al was het maar
menten omdat de mensen achter die
ringen organisaties me zo na aan het
er zo- hart liggen.’
WAREGEM

Vuilniswagens uit de
schoolomgeving geweerd

LOH
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n zorgen
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Het afval in Waregem wordt
vanaf begin 2021 op andere momenten opgehaald zodat de vuilniswagens niet meer op spitsmomenten in de buurt van scholen
rijden. Vuilniswagens worden
vanaf 1 januari 2021 geweerd uit
de schoolomgeving tijdens de
spitsuren. “We hebben, samen
met Imog en de afvalophaler, de
ophaalrondes bekeken en gewijzigd zodat de huisvuilophaling
wordt verminderd tijdens de
schoolspits”, zegt schepen van
Milieu Maria Polfliet (CD&V).
Vooral in het stadscentrum zullen de wijzigingen voelbaar zijn.
Daar zal een deel van de vrijdagse
huisvuilophaling worden verplaatst naar de donderdag. De bewoners worden later nog geïnformeerd. (kvo)
Bron : Het Nieuwsblad - 21 november 2020
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De eerste gevel werd donderdag
met de grond gelijkgemaakt.

nog een tweede winkel op de nieuwe site in de Kortrijkstraat zou openen. ‘Maar daar hebben wij geen
weet van’, besluit de burgemeester.
Frank Meurisse
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Belijning en camera’s moeten grote
drukte containerparken temperen
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Belijning en camera’s moeten grote drukte containerparken temperen
HARELBEKE/KORTRIJK/DEERLIJK/
BEVEREN-LEIE

Drie maanden al mag je als
Zuid-West-Vlaming bijna elk
recyclagepark in je buurt gebruiken. Dat loopt goed, al
zijn er ook momenten van
grote drukte. “Extra belijning
moet zorgen voor een betere
doorstroming.”
Je mag sinds begin september kiezen naar welk park in de regio je je
afval wegbrengt. De gemeenten uit
de Imog-zone stelden hun parken
open voor elkaars inwoners. Vooral
voor de Kortrijkzanen veranderde
er veel, want zij zagen hun park in
de Graaf Karel de Goedelaan verdwijnen en werden grotendeels
naar Harelbeke doorverwezen. Dat
veroorzaakte drukte in het nochBron : Het Nieuwsblad - 4 december 2020

tans aangepaste park in Harelbeke,
een drukte die gestaafd wordt met
de eerste bezoekerscijfers.
“Sinds september vonden al 8.600
Kortrijkzanen de weg naar het park
in Harelbeke”, zegt Imog-woordvoerder Koen Delie. Ook de andere
recyclageparken worden duchtig
gebruikt door bewoners uit andere
gemeenten. Heel wat mensen uit
Deerlijk bijvoorbeeld vinden hun
weg naar het park in Beveren-Leie.
Uit dezelfde cijfers blijkt dat
woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagnamiddag de drukste momenten zijn voor een bezoek
aan het park. Iets waarover al duchtig geklaagd werd op sociale media.
“Vooral zaterdag van 14 tot 16 uur is
een gegeerd moment om naar het
park te komen. Nu we dat weten,
kunnen mensen die niet van drukte

houden daar rekening mee houden.” reerder en gestroomlijnder kan verOm alles nog vlotter te doen verlo- lopen, daarom voorzien we binnenpen, wordt voorzien in extra weg- kort in extra belijning.”
wijzers en belijning.
Dankzij een camera die over twee
maanden wordt geïnstalleerd langs
KOEN DELIE
de N43, kan je je bezoek nog beter
IMOG-WOORDVOERDER
plannen. De camera zal tonen hoe
druk het is in het park in Harelbeke.
“Je zal alleen de wagens kunnen
zien en niet wie erin zit. Als dat camerasysteem goed werkt, wordt het
mogelijk later ook bij de andere containerparken geplaatst”, zegt Delie.
De gemiddelde bezoeker van de
parken 56 jaar, is zo’n 75 procent
van de bezoekers een man en duurt
“In het Kortrijkse containerpark een bezoek gemiddeld vijftien mimocht je vroeger bijna alles gratis nuten. Een algemeen systeem waarafgeven. De Kortrijkzanen zijn het mee je op afspraak naar het contaidan ook niet gewoon om te werken nerpark gaat, zoals in de kleine parmet de weegbruggen en betaalloca- ken in Kortrijk nog geldt, komt er
ties. We merken dat dat gestructu- niet. (kvo)

“Vooral zaterdag van
14 tot 16 uur is een
gegeerd moment om
naar het park te komen”
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Minder bedrijfsafval, meer afval thuis
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ton. Dat blijkt uit cijfers van afze spreekt de verpakkingsprovalstoffenmaatschappij OVAM.
ducenten aan op hun verantDe doelstelling om tegen 2022
woordelijkheid.
20 procent minder zwerfvuil te
“Voor sigarettenpeuken,
hebben ten opzichte van 2015
snoepwikkels, enzovoort zullen
ligt dus veraf.
maatregelen als statiegeld nooit
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Bron : de Morgen - 11 december 2020
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politiek
Berg zwerfafval neemt fors toe
MILIEU De hoeveelheid zwerfafval in Vlaanderen steeg vorig
jaar met 11 procent ten opzichte van 2017. De roep om statiegeld klinkt opnieuw.

Vlaamse regering voorlopig geen
statiegeld wil invoeren op plastic
flessen en blikjes. Die maatregel
houdt ze wel achter de hand.

De geschatte hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen zat wat in een
dalende trend, maar die lijkt
gekeerd, blijkt uit nieuwe cijfers
van de openbare afvalmaatschappij Ovam. In 2019 zamelden de
gemeenten liefst 22.641 ton zwerfvuil in, een stijging met 11 procent
en fors boven de doelstelling van
16.341 ton. En daarmee eindigt
het niet. De hoeveelheid sluikstort
steeg eveneens met 10 procent.
Het vuilnis dat in openbare vuilnisbakken terechtkomt, nam zelfs
toe met 52 procent.
En dat kost geld, gemiddeld
32,83 euro per Vlaming per jaar is
nodig om zwerfvuil op te halen, te
verwerken en te voorkomen –
goed voor een factuur van
161,4 miljoen euro voor zwerfvuil
en 54,9 miljoen voor sluikstorten.
Die factuur komt grotendeels ten
laste van de steden en gemeenten.
Aan de cijfers hangt ook een
politieke angel, aangezien de

Vlaams minister van Omgeving
Zuhal Demir (N-VA) wil de evaluatie van de huidige maatregelen in

Factuur voor producenten

Per Vlaming is
jaarlijks 32,83 euro
nodig om zwerfvuil
op te halen. Die
factuur is grotendeels voor de steden
en gemeenten
het Verpakkingsplan zelfs een
jaar vroeger beoordelen dan in
2023, zoals in het regeerakkoord
staat. Ze waarschuwt dat ze de sector de factuur voor het opruimen
van het afval zal doorsturen en dat
het statiegeld er komt als er geen
beterschap is.
Voor de Vereniging van Vlaam-

se Steden en Gemeenten (VVSG)
mag het snel gaan. Ze vraagt dat
de Vlaamse regering maatregelen
neemt om te vermijden dat er
wegwerpproducten op de markt
komen, en de kosten van zwerfvuil doorrekent aan de producenten. ‘Dat zou voor de producenten
een hefboom moeten zijn om het
zwerfvuilprobleem aan de bron
aan te pakken’, zegt voorzitter
Wim Dries.
Tijdens de jongste Week van de
Handhaving van Mooimakers in
2020 schreven de gemeenten
1.250 GAS-boetes en 155 processen-verbaal uit. ‘Maar zolang men
de kraan niet dichtdraait, zal
Vlaanderen er niet netter op worden en betalen de gemeenten – en
dus elk van ons – het gelag’, zegt
Dries.
De Vlaamse oppositiepartijen
Groen en SP.A dringen erop aan
om nu snel werk te maken van statiegeld op wegwerpplastic en
blikjes. Steeds meer Europese
landen doen dat, onder meer
Frankrijk en Duitsland. Ook Brussel en Wallonië willen dat statiegeld invoeren.
Wim Winckelmans

Bron : de Standaard - 11 december 2020

advertentie

Kerst wordt bijzonder,
maar wel bijzonder lekker!

arten

hilippe

tripont

ode

Céline
s
n des

Kwartels
1+1 PACK
GRATIS
13.98

699

even

de
zond

eld
(WHO)

procent
ezelfde
ds is er
rsonenen gunn dat er
uk is in
yninckx

enkel op ZATERDAG 12/12

Netheid in Vlaanderen gaat er op achteruit in 2019
In 2019 werd er 22.641 ton zwerfvuil opgeruimd, 14% meer dan in 2017 en
meer dan 5.000 ton boven de Vlaamse doelstelling van 16.341 ton per jaar.
Dat is nog maar het opgeruimde afval, in werkelijkheid ligt er nog veel meer
op de openbare weg en in de natuur. Ook de netheid aan autostradeparkings
en afvalverzamelpunten zoals glasbollen of textielcontainers gaat achteruit.
De netheid aan bushaltes of andere stopplaatsen van openbaar vervoer is
niet verbeterd ten opzichte van 2014.
Afvalpreventie als sleutel tot minder zwerfvuil

dec10:15
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wegwerpproducten.

Volgens VVSG is er dringend nood aan meer afvalpreventie. ‘Er komen nog te
veel producten op de markt die slechts éénmaal gebruikt kunnen worden.
Denk aan wegwerverpakkingen zoals plastic flesjes en wegwerpbekers. Net
die producten veroorzaken veel zwerfvuil’, zegt Wim Dries, voorzitter van
VVSG. De VVSG vraagt dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt om te
vermijden dat die producten op de markt komen. Zo streeft ook het Vlaams
regeerakkoord naar ‘afvalarme ondernemingsmodellen voor consumptie
buitenshuis’. Restaurants die meeneemmaaltijden verkopen, moeten
gestimuleerd worden om herbruikbare verpakkingen te gebruiken.
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Alleen zo Alleen
kan hetzozwerfvuilprobleem
ingedijkt ingedijkt gemeenten samen 144,3 miljoen euro in 2019. De Europese richtlijn ‘Single
worden. worden.
Use Plastics’ vraagt de Europese lidstaten de kosten voor opruiming en

verwerking van zwerfvuil door te rekenen aan de producenten van producten.
Het gaat bijvoorbeeld over plastic flesjes, wegwerpbekers en
sigarettenpeuken. ‘De Vlaamse Regering zou deze richtlijn nu snel moeten
omzetten en de kosten van zwerfvuil doorrekenen aan de producenten. Wat
ons betreft ook aan de producenten van blikjes. Dat zou voor de producenten
een hefboom moeten zijn om het zwerfvuilprobleem aan de bron aan te
pakken’, zegt Wim Dries.
Lokale besturen dweilen met de kraan open
Gemeenten nemen al lang de grootste verantwoordelijkheid in het
zwerfvuilbeleid. Het OVAM- rapport toont aan dat gemeenten dweilen met de
kraan open. Ze investeren volop in de juiste plaatsing van vuilnisbakken,
sensibilisering, efficiënte opruiming en handhaving. Zo zetten ze GAS-boetes
vooral in op het proper houden van het openbare domein. Tijdens de meeste
recente Week van de Handhaving van Mooimakers in 2020 schreven ze 1250
GAS-boetes en 155 processen-verbaal uit. ‘Maar zolang men de kraan niet
dicht draait zal Vlaanderen er niet netter op worden en betalen de
gemeenten -en dus elk van ons- het gelag,’ aldus Dries.

Meer info: Nathalie Debast, verantwoordelijke perszaken VVSG:
0497/31.80.77

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de
ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s,
politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde
agentschappen, intercommunales en andere interlokale
samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn
dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale
bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

feesten, evenementen,
plekken of winterlandin Harelbeke. De foto’s
osten in de brievenbus

december.
“We zoeken mensen die hun
raam willen versieren door het
aanbrengen van een kunstwerk.

www.oarelbekeweireldstad.be,
via mail naar vrijwilligerswerk@
zbharelbeke.be of bel naar 0474
66 28 83.

onbeheerd in de fietsenstallingen
mogen worden gestald. NMBS organiseert deze weesfietsacties om
je als reiziger meer capaciteit en
comfort in de fietsenstallingen te
kunnen aanbieden”, luidt het bij
Politiezone Gavers. (PVH)
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Leona Vandecasteele

Martha Himpe

27/05/1940 – 06/12/2020

25/04/1931 – 04/12/2020

STASEGEM Leona Vandecasteele, echtgenote van Hippoliet Dewaele, is overleden in
Harelbeke op 6 december
2020. Ze werd geboren in
Heule op 27 mei 1940 en werd
80 jaar. Het afscheidsmoment
vond plaats in intieme familiekring op 10 december 2020 in
de aula van Rouwcentrum
Deseyne. Na de crematie werd
de as van Leona toevertrouwd
aan de aarde op de begraafplaats in Stasegem. (PVH/
Rouwcentrum Deseyne)

HARELBEKE Martha Himpe,
weduwe van Roger Herman
(†2013), is overleden in Harelbeke op 4 december jl. Ze
werd er geboren op 25 april
1931. Het afscheidsmoment
vond plaats in intieme familiekring op 10 december in de
aula van Rouwcentrum Deseyne. Aansluitend werd de urne
bijgezet in het urnenveld op
de nieuwe stedelijke begraafplaats in Harelbeke. (PVH/
Rouwcentrum Deseyne)

HARELBEKE
Traditiegetrouw
maakt Imog in december cijfers
bekend over het laatste kwartaal
bij de recyclageparken.
Het zijn vooral mannen die de recyclageparken bezoeken. Sinds 1
september bezochten 8.600 bezoekers uit groot Kortrijk de site
in Harelbeke. De drukste dagen
zijn woensdag, vrijdag en zaterdag. Beveren-Leie krijgt procentueel het meeste bezoekers uit
andere gemeentes, hoofdzakelijk
uit Deerlijk. De bezoeken aan
Imog gebeuren het vaakst tussen
14 en 16 uur en duren gemiddeld
15 minuten.
Gemiddeld wordt 8,5 euro uitgegeven. Er op 2,5 maanden tijd 249
zakjes bodem-verbeterende middelen en bodembedekkers verkocht. (PVH)
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 11 december 2020

Bron : Het Nieuwsblad - 4 december 2020
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g met een lijnvlucht
ar Oostenrijk’
codenaam ‘Daniel’ gebruikte. Al
sinds 2012, en mogelijk zelfs vroeger, gaven ze hem informatie door.
In 2015 intensifieerde het contact.
De twee kregen ook geld voor hun
activiteiten.
In de verhoren na hun arrestatie
gaven ze toe de aanslag te hebben
moeten uitvoeren op instructie
van Assadollah A. Al verklaarde Nasimeh N. bijvoorbeeld ook dat het
springtuig alleen lawaai mocht
veroorzaken, geen slachtoffers.
Dat zou ook zo verteld zijn geweest
door deskundigen in Iran, die het
explosief getest zouden hebben.
Het koppel zei ook dat ze zich onder druk gezet voelden door Iran.
Over de betrokkenheid van de
vierde verdachte, de Brusselse poeet Mehrdad A., is minder geweten.
Na de arrestatie van het Wilrijkse
koppel werd Assadollah A. ingerekend op doorreis in Duitsland.

Moordende MOIS

nse koppel en werd ter plaatse onschadelijk gemaakt.

langer
n zijn diplosterrorisme
erpse
vanaf
uitspreken.

sieve materiaal is door
se inlichtingenofficier
h A. meegebracht met
merciële vlucht van Iran
enrijk.’ Dat staat in een
e Staatsveiligheid heeft
naar het federaal parket
tember, en waarvan De
een kopie heeft.
rijdag staat Assadollah
el een diplomaat op de
mbassade in Wenen, tentwerpen voor het beraen bomaanslag op een
st van de Iraanse oppolepinte, nabij Parijs, in
drie in ons land verblijiërs moeten zich verantoor hun betrokkenheid
jdelde aanslag.

© belga

niet, maar de reisbewegingen van
Assadollah A. zijn eerder al in kaart
gebracht. De diplomaat, die werkt
voor de belangrijkste Iraanse inlichtingendienst MOIS, vloog regelmatig van Teheran naar Wenen
en terug. De laatste vlucht die hij
nam, was er een van Austrian Airlines, ruim een week voor de geplande aanslag.
Assadollah A. stond al langer op
de radar van de Israëlische geheime dienst Mossad. Bij zijn aankomst in Wenen na die laatste
vlucht kwam er een waarschuwing
op het scherm van de controlerende luchtvaartagenten: ze moesten hem toegang tot het land verlenen, maar tegelijkertijd ook de
BVT, de Oostenrijkse antiterreurdienst, verwittigen. Hij was in het
bezit van diplomatieke bagage,
maar die moet volgens internationale afspraken ongeopend blijven.
Er wordt nu van uitgegaan dat daarin de TATP, het explosief in kwestie,
gesmokkeld is. Niet veel later kreeg
ook de Belgische Staatsveiligheid
het signaal dat er een aanslag op
handen was.

Normaal leven in Wilrijk

Die aanslag moest uitgevoerd wor-

De rechtszaak zal over de hele wereld met aandacht worden gevolgd.
De Staatsveiligheid had eerder al
op papier gezet dat ‘de aanslag uitgedacht is in naam en onder impuls van Iran. Het gaat niet om een
persoonlijk initiatief van Assadollah A.’ Ook Rik Vanreusel, de advocaat van de burgerlijke partijen,
verklaarde dat het spoor van staatsterrorisme ‘zeer duidelijk’ blijkt
uit het gerechtelijk onderzoek.
In september is er nog een
nieuw proces-verbaal aan het dossier toegevoegd dat meer toelichting geeft bij de activiteiten van de
Iraanse inlichtingendienst MOIS
in Europa. Daarin wordt gemeld
dat er sinds 2015 opnieuw Iraanse
opposanten vermoord worden in
Europa. ‘Er zijn sterke vermoedens
dat MOIS achter deze moorden zit.
De feiten van het dossier-Argo sluiten hier wellicht bij aan’, valt te
lezen. Argo is de codenaam die
gebruikt wordt voor dit terreurdossier.

Tien gemeenten
trekken aan
statiegeld-kar
AFVAL
Onder de slogan ‘Statiegeld? Yes We Can!’ begint
vandaag opnieuw een campagne voor de snelle invoering van
statiegeld op plastic flessen en
blikjes. Bij de 140 deelnemende
gemeenten, bedrijven en organisaties uit België en Nederland
zijn ook de Vlaamse gemeenten
De Panne, Bredene, Meerhout,
Alken, Wevelgem, Maasmechelen, Lanaken, Essen, Laakdal
en Kasterlee.
In Nederland doen 55 gemeenten mee, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Bij de organisaties vind je aan
Belgische kant onder meer het
Algemeen Boerensyndicaat en
de Bond Beter Leefmilieu,
waterschap Oostkustpolder en
Nature & Progrès.
Vanaf vandaag duikt het
campagnebeeld – een kleurrijk
blikje en een opgestoken duim
– in het straatbeeld en online
op.
Het initiatief gaat uit van de
Statiegeldalliantie, een breed
Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband, waarvan de
ngo Recycling Netwerk aan de
wieg stond eind 2017.
De alliantie voelt zich gesterkt door enquêtes waarin de
meerderheid van de Belgische
respondenten zich uitsprak ten
gunste van statiegeld op blikjes
en plastic flessen. De voorstanders zien het als hét middel in
de strijd tegen zwerfvuil.
In acht Europese landen bestaat het al lang, tien landen beslisten de afgelopen vier jaar
om het in te voeren of uit te
breiden. Nederland zal statiegeld op alle plastic flessen hebben tegen juli 2021. ‘Hetzelfde
kan ook in België’, meent de
Statiegeldalliantie. ‘De politieke wil is er. De Waalse, Brusselse én federale regering hebben
statiegeld in hun regeerakkoord vermeld. Het is nu het
moment om door te zetten.’ (ty)
Bron : De Standaard - 24 november 2020

Nasimeh N.
verklaarde dat het
springtuig alleen
lawaai mocht maken,
geen slachtoffers

Oom van Ilias (12)
vrij met enkelband
De oom van
Ilias, de 12-jarige jongen uit
Mortsel die vier dagen verdween, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Dat

VERDWIJNING

Bron : De Tijd - 17 november 2020

Bron : De Tijd - 2 december 2020
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ANTWERPEN
Bedrijf kan vanaf eind 2021 onder meer Nieuw Zuid mee van energie voorzien

Shipit voert restwarmte
haven via boot naar stad
Het Antwerpse Shipit heeft een unieke
innovatieve technologie ontwikkeld
waarmee het restwarmte of stoom van
de industrie in de haven over water
kan vervoeren tot in de stad. Tom
Meeuws (sp.a), Antwerps schepen van
Leefmilieu, is enthousiast.
Om haar ambitieus Klimaatplan te realiseren, heeft de stad Antwerpen met
een heleboel ondernemers gesproken.
Een van hen, het Antwerpse bedrijf
Shipit, heeft schepen Tom Meeuws
overtuigd om al op zeer korte termijn
een ontwikkelingsproject voor de wijk
Nieuw Zuid uit te werken. Het bedrijf
zou al eind 2021 Nieuw Zuid kunnen
bevoorraden met groene energie, of
specifieker restwarmte, afkomstig van
de industrie in de haven.
“Shipit is een bedrijf dat vijftien jaar
geleden is opgericht om mee de modal
shift te realiseren”, zegt CEO Jan
D’Haeyer. “Intussen hebben we al vele
miljoenen tonnen over water vervoerd
in plaats van over de weg. Na onze
successen in de bouw- en recyclagesector, spitsen we ons nu ook toe op de
energiesector. Zo hebben we een unieke en innovatieve technologie ontwikkeld waarmee we restwarmte of
stoom van de industrie kunnen vervoeren over water. Dat doen we door
schepen uit te rusten met warmtebatterijen. Op deze manier kunnen we
kosten- en energie-efficiënt warmte
halen waar ze in overvloed aanwezig
is, namelijk in de haven. Met onze
nieuwe technologie spelen we perfect
in op het Klimaatplan van de stad Ant-

De Oorderdam is een schip van Shipit dat op innovatieve wijze bouwmaterialen vervoert en deze zelf kan laden en lossen
zonder hulp vanaf de wal. Shipit heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waardoor schepen stoom kunnen vervoeren. FOTO SHIPIT

Jan D’Haeyer
CEO Shipit

“Door onze
schepen uit
te rusten met
een warmtebatterij,
kunnen we op een
efficiënte manier
warmte halen waar
ze in overvloed
aanwezig is.”

FOTO STEFAAN BEEL

werpen, waarin de warmtenetwerken
een cruciale rol spelen.”

Stoomboot
Tom Meeuws, Antwerps schepen van
Leefmilieu, is onder de indruk van de
voorstellen van Shipit. “Het warmtenet om Nieuw Zuid te verwarmen met
restwarmte ligt klaar, maar wacht momenteel nog op de nieuwe afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk om
effectief operationeel te worden. Shipit maakt zich sterk dit al snel te kunnen, in samenwerking met het stoomnetwerk Ecluse dat de stoom die bij de

afvalverbranding door Indaver wordt
opgewekt, transporteert. Het is fantastisch dat het op en top Antwerpse Shipit met zijn ‘stoomboot of varende
thermosfles’ op zo’n korte termijn
restwarmte in de haven kan tanken
om die via de Schelde af te leveren aan
de aanlegsteiger van Blue Gate. Hiermee kunnen niet alleen alle gebouwen
van Nieuw Zuid worden bevoorraad,
maar op termijn ook het stadhuis, andere historische gebouwen, alsook de
appartementen aan de kaaien.”
KARIN VANHEUSDEN

BERCHEM
Wolvenberg krijgt eind 2021 innovatief waterzuiveringssysteem

Bron : Gazet van Antwerpen - 7 december 2020

“Mee oplossing bieden aan
aanhoudende wateroverlast”
Het regenwater van de Singel en van
een deel van de omliggende wijk zal
binnen afzienbare tijd worden
opgevangen, gefilterd en hergebruikt
in het natuurpark Wolvenberg in
Berchem. “Het is uitzonderlijk dat
regenwater afkomstig van rijwegen
naar een recreatief natuurpark kan
gebracht én hergebruikt worden”,
aldus Antwerps schepen van
Stadsontwikkeling Annick De Ridder
(N-VA).
Natuurpark Wolvenberg maakt deel
uit van Park Brialmont in Berchem en
werd dit voorjaar aangelegd. Tegen het
einde van 2021 moet het natuurpark
ook een nieuw waterzuiveringssysteem bevatten. Regenwater van de rijbaan van de Singel en van een aantal
straten rond de Uitbreidingstraat zal
opgevangen en hergebruikt worden in
het park. Dat moet gebeuren via een

voor een afwatering van 3,8 hectare
verharding”, zegt De Ridder.
“Dit is een redelijk innovatief project”,
legt Berchems districtsburgemeester
Evi Van der Planken (N-VA) uit. “Regenwater afleiden naar een wadi is
niet nieuw. Het water filteren en het
hergebruiken in een park is wel vrij
uniek. Want wanneer regenwater op
de rijbanen valt, komen daar zware
metalen in te zitten.”
“Met dit systeem leveren we een betekenisvolle bijdrage om de wateroverlast in Oud-Berchem op te lossen”, gaat
Van der Planken verder. “Daarbij is het
belangrijk dat de natuurlijke omgeving
behouden blijft en dat het water dat in
het recreatieve park stroomt voldoende proper is. De stad werkt samen met
Aquafin een monitoringsprogramma
uit. Staalafnames van het gezuiverde
water zullen duidelijk moeten maken
waar bijsturing nodig is en wat de ver-

Schepen Annick De Ridder en Berchems districtsburgemeester Evi Van der
Planken bij een van de wadi’s in natuurpark Wolvenberg. FOTO RR

gracht met natuurlijk uitzicht. Het verontreinigde regenwater wordt vervolgens naar een grote filterbak geleid die
opgevuld is met kiezels waaraan de
vervuiling blijft kleven. Wanneer na
vijftien of twintig jaar de bak verzadigd
is, moeten die kiezels gereinigd of vervangen worden. Tot slot wordt het gezuiverde water via het infiltratiebekken – de twee wadi’s – zachtjes de
grond in gefilterd.
Die wadi’s hebben vandaag al een recreatieve functie. De kleinere wadi is

kommen worden ingezet voor tijdelijke
wateropslag om de buurt te behoeden
voor wateroverlast.
“Het probleem is dat er zo veel verharding is, dat bij felle regenbuien onder
meer in Oud-Berchem de riolen overbelast geraken”, zegt Van der Planken.
“Zorg je ervoor dat dat water niet in de
riolen terechtkomt, maar de bodem in
kan sijpelen, dan komt dat alleen maar
ten goede van de omgeving.”
“De werken aan het waterzuiveringssysteem staan gepland na de zomer
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