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Imog bedankt
afvalophalers
HARELBEKE

LOH

Naar aanleiding van de
week van het Afvalteam die deze week
overal in Vlaanderen
wordt georganiseerd,
heeft Imog maandag
haar afvalophalers bedankt. Zowel de ophalers als de recyclageparkwachters kregen
een attentie. “Onze
parkwachters ontvangen je door weer en
wind op het recyclagepark. Zij verdienen dus
wel eens een extra
pluim”, aldus woordvoerder van Imog
Koen Delie. (kvo)

Bron : Het Nieuwsblad 17 november 2021

BEVEREN-LEIE

IF

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft vorige
week het Waregemse bedrijf Urban Crop Solutions bezocht. De viceminister
bezoekt diverse hoogtechnologische bedrijven en daar past deze ‘kwekerij’ perfect in. Het bedrijf is leider in de indoor farming industrie en onderzoekt manieren om groenten te kweken in verticale capsules. (kvo)

IF

Elle maakt viergeslacht compleet
ANZEGEM/AVELGEM/KASTER

Meme Monique Van Houtte (84) is een trotse overgrootmoeder en oudste van
een viergeslacht. Haar dochter is Isabelle De Clercq (55), Stephanie Lampole
(31) is haar kleindochter. Stephanie is de trotse mama van Elle die in mei werd
geboren. Op 4 september werd Elle gedoopt aan de bron in het Tiegembos.
(pma)

School De Jager
heeft nieuw
kinderparlement
WAREGEM

KVO

Minister bezoekt Urban Crop Solutions

Vrije basisschool De Jager
heeft een nieuw kinderparlement aangesteld.
Elodie Vanhouteghem,
Joëlle Verschuere,
Jérôme De Clercq, Hadewych Spriet en Jill Vandenberghe zijn de schepenen, Mauro Dewever is de
nieuwe burgemeester van
de school. Hun aanstelling
werd officieel gemaakt
door de echte burgemeester Kurt Vanryckeghem
(CD&V) en schepen van
Onderwijs Jo Neirynck
(CD&V). De eerste activiteit van het parlement is
al achter de rug. Dat was
de organisatie van een geslaagd Halloweenfeest.
Later volgen er nog activiteiten. (kvo)
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WERKEN AAN NIEUWE CONTAINERPARK STARTEN IN VOORJAAR 2022

Buurtprotest vangt bot,
recyclagepark komt in centrum
_________

AVELGEM Volgend voorjaar starten de werken
aan het nieuwe containerpark in Avelgem. Op
de plaats van het huidige
komt er een uitgebreid
nieuw recyclagepark, mét
weegbrug. Het aanpalende gebouw wordt gesloopt en maakt plaats
voor een loods van de
technische dienst.

“De beslissing
dat het
containerpark
in het centrum
zou blijven,
dateert al van
voor mijn
legislatuur”

DOOR JOYCE MESDAG

Avelgem is nog een van de laatste
containerparken waar geen weegbrug staat. “Het is niet alleen de
bedoeling om het containerpark
uit te breiden, maar ook om het
containerpark klaar te maken om
in te stappen in het intergemeentelijke systeem van Imog”, zegt
burgemeester Lut Deseyn. “Dan
kunnen onze inwoners ook elders
hun afval kwijt, en kunnen ook
inwoners van elders bij ons terecht.”
De gemeente heeft het aanpalende gebouw links van de oprit van
het huidige containerpark gekocht, en daar komt een nieuwe
loods op van de technische
dienst. “We hebben daarvoor een
architect specifiek de opdracht
gegeven om een ontwerp te maken dat past in het centrum: een
gebouw waarvan je niet ziet dat
het een loods is. Vooraan zijn er
kantoren en doucheruimtes voor
het personeel, het loodsgedeelte
komt weg van de straatkant.”

BURGEMEESTER LUT DESEYN

_________

Raad van State heeft die locatie
toen afgewezen. Nu ze zelf burgemeester is, mag het plots niet
meer op die grond. Maar de beslissing dat het containerpark in
het centrum zou blijven, is dus al
genomen van voor wij de leiding
hadden.”

Een schets van het nieuwe recyclagepark, dat in 2023 afgewerkt zou zijn. (gf)

BUURTPROTEST
De werken starten volgend voorjaar, en zullen al snel een jaar duren. “We zijn momenteel nog aan
het bekijken hoe we die periode
zullen overbruggen”, zegt Deseyn. “Sowieso kunnen bewoners
terecht in het recyclagepark van
Moen. We denken eraan om
eventueel een tijdelijk park ergens te voorzien, of met losse
containers te werken waar inwoners hun materiaal gratis naartoe
kunnen brengen, maar we hebben nog niets beslist.”
Vanuit de buurt kwam er wel wat
protest op de plannen van de ge-

Bron
Krant van West-Vlaanderen
19 november 2021
ZIJ:GINGEN
VAN ONS-HEEN

meente. Zo werd er onder meer
een bezwaarschrift ingediend
door enkele bewoners van het appartementsgebouw vlakbij. “Anno 2021, een tijdperk waarin mobiliteit en milieu centraal staan,
verbaast het ons heel erg dat er
een aanvraag met dergelijke effecten op zowel mobiliteit, milieu
als de menselijke gezondheid op
tafel ligt voor een project pal in
het centrum van de gemeente
Avelgem”, klinkt het onder meer.
“Het klopt dat er vanuit de buurt
enkele bezwaren zijn tegen de inplanting van het containerpark”,
zegt burgemeester Lut Deseyn.

ZIJ KOMEN
ERBIJ

“Dat is vooral omdat er vele jaren
sprake van is geweest dat het containerpark hier ooit zou verdwijnen. De buurtbewoners hadden
daar wat op gerekend. Dat het
containerpark dus tóch hier in het
centrum blijft, stemt hen niet zo
gelukkig.”

CENTRAAL GELEGEN
De knoop van de inplanting is al
vorige legislatuur doorgehakt.
“De timing van die beslissing is
heel belangrijk”, zegt Deseyn. “Er
was in het verleden gezegd dat
het containerpark op grond zou
komen van mijn familie, en de

KORT
AVELGEM Singer-songwriter

Michel Walcarius

30/1/1960 - 14/11/2021

AVELGEM Michel Walcarius

AVELGEM Martin Van Steen-

(91) werd geboren in Avelgem
en overleed in Kortrijk. Hij is
de echtgenoot van Dina Van
Eeckhout. Het koppel heeft
twee kinderen en vier kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk
uitgenodigd wordt, zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk
in Avelgem op zaterdag 20
november om 10u30. (Begr.
Vuylsteke)

brugge (61) werd geboren in
Avelgem en is er ook thuis
overleden. Hij is de echtgenoot van Rosetta Guaetta. Het
koppel heeft twee kinderen en
drie kleinkinderen. De afscheidsplechtigheid, waartoe u
vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatsvinden in de aula van
het uitvaartcentrum Vuylsteke
op vrijdag 19 november om
11u30. (Begr. Vuylsteke)

11/7/1930 - 12/11/2021

Jana
OUTRIJVE Op 7 oktober

werden Ian Van Meerhaeghe
en Jolien Hostens de gelukkige ouders van een dochtertje,
Jana. Jana werd geboren in de
kraamafdeling van AZ Groeninge in Kortrijk. Ze woog bij
de geboorte 3,300 kg en was
48 cm groot. Het gezin woont
in de Heestertstraat in Outrijve.
(EDB – foto EDB)

“Er was ook gewoon geen andere
locatie”, zegt schepen Tom Beunens. “In natuurgebied of waterwingebied mag er geen recyclagepark komen, en er was nergens
plaats in industriegebied.” “Een
containerpark moet ook volgens
de wet centraal gelegen zijn”, zegt
Deseyn. “Maar de overlast viel in
het verleden al mee, en dat zal in
de toekomst ook zo zijn. In het
project is ook een groene buffer
voorzien rond het recyclagepark,
om de hinder voor de buurt wat
op te vangen”, besluit Deseyn.

AVELGEM
Sioen brengt Simon

Martin Van
Steenbrugge

GEEN ALTERNATIEF

Sioen komt vrijdag naar de
Sint-Martinus-kerk in Avelgem. Hij brengt een ode aan
Paul Simon. Sioen heeft een
zwak voor de Amerikaanse
zanger sinds hij in 2016 door
Festival Van Vlaanderen
gevraagd werd om het volledige album 'Graceland' te
vertolken met zijn Zuid-Afrikaanse vrienden. Daar breit
Sioen nu een vervolg aan
met een akoestische kerkentournee, waarbij hij opnieuw
de backing vocals uit Soweto
meebrengt.

Het concert gaat op vrijdag
19 november (20u15) door
in de Sint-Martinuskerk.

Volg de gemeenteen OCMW-raad live
mee digitaal
AVELGEM Door de huidige
coronacijfers verlopen de
gemeente- en OCMW-raad
van 22 november digitaal. Je
kan de vergadering coronaproof meevolgen vanuit je
zetel. De link naar de livestream vind je op de website
van de stad Avelgem. Ook de
agenda’s van de gemeenteen OCMW-raad kan je via
diezelfde site raadplegen.
(AG)

Bron : Het Laatste Nieuws- 16 november 2021
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één dossier en moeten dus ook
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De brandweer bracht de uitgebrande vaatwasmachine naar buiten.

Eindelijk groen licht
voor nieuw recyclagepark
AVELGEM

goedkeuring van OVAM hangen
subsidies vast.
“Het ontwerpplan, dat nu goedgekeurd is door de gemeenteraad,
voorziet op de site in een toegangsweg van 65 meter lang en
ongeveer 11 meter breed. Die
biedt voldoende wachtruimte
voor wagens. Zo moeten die niet
aanschuiven in de Kortrijkstraat.
De toegangsweg is voldoende
breed voor de draaicirkels van
Het recyclagepark van Avelgem vrachtwagens van de intercomis al jaren verouderd. Jaren is munale IMOG of de technische
men al een oplossing aan het zoe- dienst.”
ken, maar nu is alles rond. “Het
huidige recyclagepark voldoet TOM BEUNENS EN
niet meer aan de normen”, zeggen ANNICQ VERSCHUERE
schepenen Tom Beunens en An- SCHEPENEN
nicq Verschuere (Tandem).
“Noch qua ruimte, noch qua infrastructuur. Het laat niet toe om het
de vervuiler betaalt-principe helemaal door te voeren. Ook de gedateerde technische loods en het
verouderde, krappe personeelsgebouw worden gesloopt en vervangen door gebouwen die voldoen
Op het recyclagepark komt een
aan de noden van vandaag.”
milieustraat en een niet-betalend
en een betalend deel voor afval.
Gemeentelijke loods
Verder is er een gemeentelijke
“De piste Etienne Balcaenstraat loods met zonnepanelen en een
bleek de enige optie. Na veel pro- warmtepomp gepland. Hier houdt
cedures werd die piste vernietigd. de architect rekening met de
Vanaf 2017, dus al onder het vori- buurt.
ge gemeentebestuur, werd geke- “Bij goedkeuring van de omgeken naar de Kortrijkstraat, waar vingsvergunning, hopelijk in fehet huidige containerpark ligt. bruari 2022, kan de procedure
Het toenmalige gemeentebestuur starten om de aannemers aan te
kocht in 2017 aanpalende gron- stellen. De start van de werken is
den aan, zowel links als rechts van gepland half juni 2022, de raming
de bestaande site. Intussen is een bedraagt 4,5 miljoen euro. Het getraject van anderhalf jaar achter meentebestuur wil tijdens de
werken inwoners de mogelijkheid
de rug.”
De gemeente startte de procedu- bieden om afval te deponeren. Er
re op voor het verkrijgen van een wordt momenteel samen met
omgevingsvergunning en van een IMOG en het studiebureau nagegoedkeuring door OVAM voor de gaan welke opties er zijn”, besluiuitbating van het park. Aan deze ten de schepenen. (pma)
In Avelgem wordt een nieuw
intergemeentelijk recyclagepark aangelegd op dezelfde
locatie als nu. Er komt ook
nieuwe infrastructuur voor
de technische dienst. De
start van de werken is gepland voor half juni 2022, de
kostprijs wordt geraamd op
4,5 miljoen euro.

“De 65 meter lange
toegangsweg biedt
voldoende wachtruimte
voor wagens”
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Schepenen Annicq Verschuere en Tom Beunens verwachten dat de
werkzaamheden voor het nieuwe recyclagepark in juni kunnen starten.

W

Bron : Het Nieuwsblad - 1 december 2021

Imog introduceert nu ook witte opdruk
op afvalzak in Spiere-Helkijn
SPIERE-HELKIJN Sinds woensdag 17 november zijn de afval-

zakken met zwarte opdruk verleden tijd in de faciliteitengemeente
aan de Schelde. Om de zichtbaarheid bij ophaling van de restafvalzakken te verbeteren, is de opdrukkleur namelijk gewijzigd van
zwart naar wit. De restafvalzakken met zwarte opdruk blijven
natuurlijk onbeperkt geldig. (JS-gf)
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 19 november 2021

Bron : Servimed - 30 november 2021

PERSBERICHT

16/11/2021

Warmtenetten: hand in hand met warmtepompen
De Vlaamse regering plaatst in haar recente klimaatplan de warmtepomp centraal in de strategie om
nieuwbouw fossielvrij te verwarmen en de bestaande gebouwen energetisch te renoveren. Als de Vlaamse
ministers zo graag naar Denemarken kijken voor inspiratie, vergeten ze best niet die andere duurzame optie
voor verwarming: warmtenetten.
Twee derde van de Deense woningen zijn aangesloten op warmtenetten, in Kopenhagen zelfs 98%. Dat zijn
allang niet meer de sissende Oost-Europese stoomleidingen of de grote buizen die restwarmte uit de industrie
transporteren. Daarvan is het potentieel overigens nog steeds reusachtig groot: industriële restwarmte kan
volgens het Warmterapport van de Vlaamse overheid ruim 50% van het totale Vlaamse warmteverbruik
dekken. Maar daarnaast kunnen nieuwe warmtenetten ook aan de slag met diverse duurzame en
hernieuwbare energiebronnen, zoals warmte uit de ondergrond (diepe en ondiepe geothermie), uit water
(rioolwaterzuivering, rivieren, kanalen), reststromen van biomassa (groenafval) of thermische zonne-energie.
In de pers ging de focus vooral naar de meerkosten van warmtepompen voor individuele woningeigenaars. Een
ruimere blik richting warmtenetten is nodig. Het gaat om de keuze tussen collectieve en individuele
oplossingen voor fossielvrij verwarmen, met voordelen aan beide kanten. Warmtenetten ontzorgen de
aangesloten verbruikers, omdat ze zich geen zorgen meer hoeven te maken over onderhoud en
onvoorspelbare energietarieven. En ze horen vooral thuis in zones met voldoende warmteafnemers op korte
afstand, zoals dichtbebouwde stadswijken maar ook in kernen van kleinere gemeenten. Warmtepompen zijn
dan weer de logische keuze in verspreide bebouwing of landelijke gebieden. Een evenwichtige combinatie van
warmtepompen en warmtenetten vermindert ook de druk op het toekomstige elektriciteitsnet: versterking van
het distributienet wordt deels vermeden, het stroomverbruik zal niet zo hoog pieken en de vraag naar groene
stroom is niet zo groot als in een eenzijdig warmtepompscenario.
De keuze tussen warmtenetten of warmtepompen hoeft geen wedstrijdje winnen of verliezen te worden:
beide gaan hand in hand, zowel in het beleid als in de techniek. In warmtenetten met duurzame bronnen op
lage temperatuur zijn warmtepompen onmisbaar om de temperatuur een zetje te geven richting bruikbare
warmte. Het afwegen van warmtepompen versus warmtenetten kan overigens niet zonder een ruimtelijke
strategie, en daarin komen de lokale besturen aan zet. Zij zijn het best geplaatst om met hun terreinkennis en
in overleg met hun burgers een lokale warmtestrategie aan te pakken en uit te voeren, door de beste
duurzame verwarmingstechnieken per wijk af te wegen: collectief of individueel, met bestaande
restwarmtebronnen in de buurt of met nieuwe, innovatieve bronnen.
Lokale warmteplanning wordt dus essentieel, ondersteund door de Vlaamse overheid. De Vlaamse vereniging
voor steden en gemeenten VVSG geeft alvast een stevige voorzet in december, met een Vlaamse
inspiratiekaart voor warmtezonering. Op basis van het warmteverbruik en de beschikbare warmtebronnen
bakent deze nieuwe kaart voorkeurzones af voor warmtenetten en individuele oplossingen zoals
warmtepompen. Met die kaart hoeven lokale plannenmakers het warm water niet meer zelf uit te vinden en
kunnen ze snel aan de slag voor gemeentelijke warmteplannen – de eerste stap richting een onderbouwd en
concreet lokaal beleid voor de verduurzaming van onze warmte.
Dat vraagt om een lange adem, over de lokale legislaturen heen, want warmtenetten rol je niet uit op enkele
jaren. Maar laat dit geen alibi zijn om er niet aan te beginnen of om eenzijdig in te zetten op warmtepompen.
In de energietransitie is het alle hens aan dek: we zullen alle technieken nodig hebben om klimaatneutraal te
worden in 2050. Warmtenetten spelen daar een cruciale rol in, en krijgen daarom ook meer aandacht in de
Europese “Fit for 55” strategie.
Vanuit ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie, pleiten we sterk voor een integrale visie op duurzame
warmte. Meer daarover is te lezen in onze strategische visietekst groene warmte. De duurzame warmtewende
zal ons mens-, milieu- en klimaatvriendelijke warmte brengen, met meer comfort, stabiele prijzen en zonder
fossiele brandstoffen.

Warmtenetwerk Vlaanderen

Koningsstraat 146

B-1000 Brussel

02 218 87 47

jo.neyens@ode.be

een Joodse die tijdens WO II als kind ondergedoken leefde. Terwijl haar ouders
moeten vluchten, werd ze 3,5 jaar verzorgd
door haar oorlogsouders Charel en Anna
als hun eigen kind. Pas als volwassene begreep ze haar verleden. Zij vertelt haar levensverhaal ‘Een kind van de Holocaust’
op dinsdag 23 november om 19.30 uur in
Bibliotheek Harelbeke. (PVH)

sen verschillende beeldende workshops,
wegdromen bij de mooiste kortverhalen,
luisteren naar de gezellige deuntjes van de
dj en nog veel meer leuks. Ook de rest van
de familie is welkom om samen met de
kinderen mee te doen of om te genieten
van een drankje bij de bar. Kunstendag
voor kinderen is gratis. AHA! bevindt zich
aan de Tientjesstraat 4 in Harelbeke. (PVH)

terklaas hartelijk welkom heten in Harelbeke en daarna geven de goedheiligman
en zijn Pieten een heuse show op het
Marktplein. Alle kinderen mogen de Sint
verwelkomen. De afspraak is op zondag
21 november om 13.30 uur ter hoogte van
de Markt en Vrijdomkaai. Er wordt gevraagd een Covid Safe Ticket mee te
brengen. (PVH)

VRIJWILLIGERSGROEP DE ZWOPPERS RUIMEN ZWERFVUIL OP IN STASEGEM

“Afval steeds op zelfde locaties”
HARELBEKE Frank Vervaeke
probeert samen zijn groep De
Zwoppers, een groep van tien
vrijwilligers, Stasegem te bevrijden van zwerfvuil. “Wij willen
een grote actie organiseren om
in een keer heel Harelbeke op te
ruimen. Helaas zijn er een paar
hardnekkige sluikstorters in Stasegem.”

DOOR LENNERT SUYKERBUYK
“Onze naam De Zwoppers is een samentrekking van zwerfvuil en opruimers”, zegt
Frank Vervaeke, een van de vrijwilligers
van De Zwoppers. “Om de twee maanden
organiseren we een opruimactie, maar
door de coronaperiode zijn onze acties helaas wat stilgevallen.”
De nieuwste ‘oogst’ van de groep bevindt
zich aan de zuidkant van het Kanaal-Bossuit onder de brug van de E17. “ Hier vinden we heel vaak afval. Logisch, want deze
plek is heel donker en afgelegen. Er zijn
hier geen camera’s of getuigen. Het valt
niet op als je ’s nachts hier je auto even
plaatst en wat zakken gooit. Deze keer was
de vondst wel uitzonderlijk veel. Zo liggen
er oude Turkse broden, zakken van de Action en een kapot fietsstoeltje. Eigenlijk
zouden we dit moeten melden aan de politie want hier staan zware boetes op. Misschien zit er ergens een adreskaartje zodat
ze het afval kunnen teruggeven aan de
rechtmatige eigenaar. Hopelijk geeft hij
dan die agenten een grote vindersloon”,
lacht Frank.

OOK OP KERKPLEIN
Volgens Frank is sluikstort en zwerfvuil een
ware plaag in Stasegem. “Er is hier veel
zwerfvuil en we vinden het altijd terug op
dezelfde plaatsen: onder de brug van de
E17, bij het kanaal, naast het industrieterrein van Buysmetal en langs de glasbak
naast de Sint-Augustinuskerk. Wellicht gaat
het telkens om dezelfde persoon. Soms vinden we daar eens een zak, soms zijn het er
zes. Ik vind het wel raar dat er veel afval ligt

De Zwoppers tijdens een opruimactie aan het kerkplein van Stasegem waar ook verrassend vaak afval wordt aangetroffen. (foto LOO)

_________

“Waarschijnlijk
gaat het om telkens
dezelfde persoon
die sluikstort in
Stasegem”
_________
op het kerkplein. Dat is de drukste plaats
van het dorp.”
“Tijdens onze laatste opruimactie waren
we met vijf. Dat was een maand geleden. In
drie uur tijd vonden we wel veertien zakken
vol afval, bijna drie zakken per persoon,
goed voor zo'n 200 kilogram. Het zou geen
fraai zich zijn als we het allemaal zouden
uitstorten op het marktplein. Toch is dat

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 19 november 2021

bijlange geen record. Tijdens onze grootste
oogst vulden we 30 zakken”, vertelt Frank.
Steven Defoor, een andere Zwopper, woont
vlakbij de E17 en houdt daar een oogje in
het zeil. “Er komt enorm veel afval van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Waarom denk je dat we zoveel vinden naast de
autostrade? De meeste blikjes en afval liggen aan de afritten van de snelweg. In
plaats van te wachten tot ze stilstaan en
dan alles in de vuilnisbak te gooien, draaien ze hun ruit open en smijten ze het uit
hun vrachtwagen.”

LUIHEID AAN DE BASIS
Frank vindt het dan ook belangrijk om het
verschil tussen sluikstort en zwerfvuil duidelijk te maken. “Zwerfvuil wordt meestal
stoutmoedig weggesmeten zoals sigarettenpakjes of bierblikjes. Sluikstorten is ernstiger. Beide moet je dan ook anders aanpakken. Zo zou het statiegeld volgens mij al

veel goedmaken. Dan zullen er nog amper
blikjes zijn. Daarnaast denk ik dat het containerpark ook gratis zou moeten zijn. Al
weet ik niet of dat de volledige oplossing
zal zijn. Wij vinden namelijk veel afval dat
je al gratis kan afgeven.” Volgens Steven ligt
de oorzaak van zwerfvuil dan weer dieper.
“Luiheid is vaak een van de boosdoeners.
Bepaalde hardnekkige vervuilers hebben
een mentaliteitswijziging nodig. Ons doel
was om in een keer heel Harelbeke op te
ruimen, maar blijkbaar zitten de diehard
sluikstorters in Stasegem.”
Toch laten Frank en zijn collega-Zwoppers
zich niet ontmoedigen. “Ik vind opruimen
eigenlijk wel leuk. Zo heb je sociaal contact.
Je leert mensen op een andere manier kennen en we hebben allemaal hetzelfde doel.
Daarbovenop dragen we ons steentje bij
aan de maatschappij en het milieu.” Steven
voegt er lachend aan toe: “Nu nog hopen
dat het ooit stopt.”

Bron : Ondernemers - Nr 18 - 2021
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Nog afwachten of betalen-per-kilo-systeem ook in andere gemeenten wordt uitgerold

Damme zag afvalproductie per inwoner
halveren, met dank aan proefproject
DAMME/BRUGGE-OOSTKUST

Spectaculaire cijfers uit
Damme op het gebied van
afvalinzameling: in een
jaar tijd is de afvalberg er
bijna met de helft verminderd. Dat komt door de invoering van het Diftarsysteem in combinatie
met de ophaling van gftafval en de gewijzigde
pmd-ophaling. “Al zijn er
nog geen concrete plannen om deze regeling door
te trekken naar andere gemeenten”, zegt Tom
Espeel.
JUNIOR VERBEEKE

Met 155 kilogram per persoon zat Damme bij de top
qua afvalproductie in Vlaanderen. Daarom werden enkele wijzigingen doorgevoerd.
De
afvalophaling
werd

DDJ

es

BRUGGE OOSTKUST

W

Het proefproject werd in oktober 2020 gelanceerd. Een jaar later blijkt het erg succesvol.

BART DESUTTER

tic uit het restafval.
“Per Dammenaar wordt nu
jaarlijks
nog
maar 84 kilogram
afval verbrand”,
stelt een tevreden schepen van
Milieu
Bart
Desutter (CD&V)
vast. Dat is bijna
een
halvering.
“In vergelijking
met de twaalf
maanden voordien is dat een
daling met 47
gesplitst in groente-, fruit- en procent: een grote winst voor
tuinafval (gft), en de aanreke- het milieu.”
ning van restafval gebeurt nu
per gewicht. Dat heet het ge- Sorteren en composteren
differentieerd tarief (Diftar).
Omdat in april ook de pmd- Tussen oktober 2020 en
inzameling wijzigde, ver- september 2021 werd per
dween sindsdien meer plas- Dammenaar ook 80 kilogram
SCHEPEN VAN MILIEU

“Per Dammenaar wordt nu
jaarlijks nog maar 84 kilogram
afval verbrand. In vergelijking
met de twaalf maanden
voordien is dat een daling met
47 procent: een grote winst
voor het milieu”

dere steden en gemeenten in
de streek, maar toch worden
daar niet meteen aanpassingen verwacht. “De resultaten
zijn inderdaad positief, maar
concrete plannen om deze regeling op korte termijn naar
de andere IVBO-gemeenten
door te trekken, zijn er nog
niet”, zegt communicatieverantwoordelijke Tom Espeel.
“Dat heeft te maken met het
feit dat we pas in de loop van
dit jaar gestart zijn met de
uitgebreide pmd-inzameling.
En dat we op 1 januari beginnen met een aparte ophaling
van gft-zakken bij meerdere
vennoten.”
Daarom wordt de impact
van die maatregelen eerst geevalueerd. “Dat zal bepalen of
de invoering van Diftar in de
Pilootproject voor regio
andere IVBO-gemeenten op
De regeling in Damme gold korte termijn opnieuw beals een pilootproject voor an- sproken moet worden.”
gft opgehaald. Rekening houdend met het tuinafval dat
voor oktober 2020 al werd
ingezameld, gaat het toch om
een winst van 29 kilogram
per inwoner die uit de restafvalfractie verdwijnt. Het gftafval wordt gecomposteerd.
“De komst van de grijze en
groene container en de kostprijs per kilogram heeft de
Dammenaar ernstig doen nadenken over de eigen afvalproductie en de kostprijs per
fractie”,
vult
Minou
Esquenet, voorzitter van afvalintercommunale
IVBO,
aan. “Sorteren, composteren
en het correct aanbieden van
het afval is zeer belangrijk
geworden.”

sjist of slachtoffer van ‘liegend drankorgel’? Zedelgemnaar (63)
straf voor genitale verminking 24 jaar jongere vriendin

mugse
anren-

Bron : Het Nieuwsblad - 5 november 2021

werd ze overgeleverd aan zijn
extreme seksuele fantasieën.
In de zomer van 2016 zou de
man daarin te ver zijn gegaan.
“Pijn, piercings en naalden ga-

haar naar beneden hebben getrokken, waarbij haar bil werd
opengereten door een ijzeren
pin. Het incident betekende
meteen het einde van hun rela-

diend omdat ze 15.000 euro
had gestolen in zijn zaak”, verduidelijkte meester Tobias
Valcke. “Hij heeft nooit naalden in haar geslachtsdelen ge-

meteen doorhad dat ze gewond
was. Achteraf bleek ze liefst
2,21 promille in het bloed te
hebben.”
Het slachtoffer zwaaide met

