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Bewoners klagen dat nieuwe foliezakken niet altijd worden meegenomen

Afvalophalers zien doorzichtige vuilniszakken
niet staan
KORTRIJK/HULSTE

Wie goed sorteert en een
volle doorzichtige afvalzak
buiten zet, wil ook dat die
correct wordt opgehaald.
Dat was de voorbije weken
niet altijd het geval. “De
ophalers zien de zakken
niet altijd staan”, klinkt
het bij Imog.

Zowel uit Hulste als uit Kortrijk
klaagden mensen de voorbije weken dat hun doorzichtige foliezakken niet worden opgehaald.
Sinds afgelopen zomer mag je
doorzichtige plastics afzonderlijk
sorteren in een daarvoor voorziene doorzichtige zak. Die wordt
eenmaal om de acht weken opgehaald, op dezelfde dag als de klassieke blauwe PMD-zak. Maar
heel wat zakken blijven dus
staan.
“Het probleem is dat de ophalers de zakken soms niet zien
staan”, zegt Koen Delie, woordvoerder bij afvalintercommunale
Imog die instaat voor de afvalophaling. De zakken staan volgens
Imog vaak verscholen tussen de
andere vuilniszakken die op die
dag moeten opgehaald worden,
waardoor de ophalers erover kijken.

LOH

KAREN VERHULST

W Volgens woordvoerder van Imog Koen Delie zal het probleem snel opgelost zijn. “Wie toch met een of meerdere zakken blijft zitten,
kan er gratis mee terecht bij het recyclagepark. Als de fout bij Imog ligt, kan je een extra ophaling vragen.”

komt wel goed. De zakken plaats
je best zo zichtbaar mogelijk en
niet achter papier en karton of de
andere zakken, bijvoorbeeld door
een beetje plaats te laten tussen
de verschillende zakken.”
De foliezakken worden bovendien apart opgehaald, dus er kan
wat tijd zitten tussen de ophaling
van de PMD-zak en de doorzichtige zak. “Inwoners moeten dus
Foliezakken apart opgehaald
niet direct denken dat de door“Het is zeer moeilijk om volle zichtige zakken niet worden opfoliezakken te onderscheiden van gehaald als de andere fracties al
andere zakken, maar de ophalers weg zijn. Er kunnen meerdere
leren nog alle dagen bij en het uren zitten tussen het ophalen

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“Het is moeilijk
om volle foliezakken
te onderscheiden
van andere zakken”

tuigen verder te optimaliseren
zodat dit in de nabije toekomst
beter en makkelijker zal verlopen”, zegt Koen Delie.

Gratis naar recyclagepark

Wie toch met een of meerdere
zakken blijft zitten, kan er gratis
mee terecht bij het recyclagepark. Wanneer de fout bij Imog
ligt en de buiten geplaatste zak
van de verschillende fracties.”
Ook structureel wordt aan op- niet werd meegenomen, kan je
lossingen gewerkt. “Imog kijkt een extra ophaling vragen. Dat
momenteel met de ophalers om kan door te bellen naar het gratis
de routing en de inzet van voer- nummer 0800-99.827.

Wereldkampioen Arthur De Sloover gehuldigd in Kortrijk

Bron: Het Nieuwsblad - 16 januari 2019

KORTRIJK

Kortrijkzaan Arthur De Sloover(21) pakte midden december goud met de Red Lions op
het WK hockey. Een historisch moment voor ons land
en voor Kortrijk. Schepen
van sport Arne Vandendriessche(TB) ontving de Kortrijkzaan.
De Sloover studeert in Antwerpen maar komt in het weekend naar Kortrijk. De Sloover:
“Ik train in het Antwerpse,
daarom koos ik voor Antwerpen. Maar in het weekend kom
ik zeer graag terug naar mijn
stad. Mijn vriendin woont hier
trouwens ook.”
De Sloover kreeg de sportmicrobe met de paplepel binnen.
Al vanaf zijn derde levensjaar
was hij begeesterd door hockey.
“Ik moet mijn ouders bedanken
voor de vele uurtjes opoffering

om mij naar de training te brengen”, zegt De Sloover. “Zonder
hen was het niet mogelijk geweest.”

Examens
“Ik hou er ook aan om iets achter de hand te hebben en bescheiden te blijven. Met hockey
word je niet rijk. Ik deed dinsdagmorgen nog een examen en
donderdag vertrekken we weer
naar het buitenland op training.
Het is niet eenvoudig. Ik ben
wel superblij in mijn stad gehuldigd te worden. Meestal gebeurt dit bij ons als ploeg, nu
valt de eer mij individueel te
beurt.”
De problemen rond het gokken
in de hockeysport, die dinsdag
bekend raakten, verrassen De
Sloover. “Ik heb er zeker niet
aan deelgenomen”, zegt de
Kortrijkzaan. “Iedereen van on-
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Arthur De Sloover, met medaille, omringd door familie en vrienden.

ze ploeg schrok er een beetje
van. We gaan het verdere onderzoek afwachten. Ik ben zeker niet bang voor wat niet is.”
De Sloover kreeg een medaille

van de stad Kortrijk en een geschenk. Vandendriessche wil
van Kortrijk een topsportstad
maken. De eerste medaille is al
binnengehaald. (kkv)
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Blankenberge

Daphné
Dumery is bijna
burgemeester

Volgens woordvoerder van Imog Koen Delie zal het probleem snel opgelost zijn. .© loh

Bewoners klagen dat nieuwe foliezakken niet altijd worden meegenomen

Afvalophalers zien
doorzichtige vuilniszakken
soms over het hoofd
Wie goed sorteert en
een volle
doorzichtige afvalzak
buiten zet, wil ook
dat die correct wordt
opgehaald. Dat was
de voorbije weken in
Kortrijk en Hulste
niet altijd het geval.
‘De ophalers zien de
zakken niet altijd
staan’, zegt men
bij Imog.
VAN ONZE MEDEWERKSTER

KAREN VERHULST

Zowel uit
Hulste als uit Kortrijk klaagden
mensen de voorbije weken dat
hun doorzichtige foliezakken niet
worden opgehaald. Sinds afgelo
pen zomer mag je doorzichtige
plastics afzonderlijk sorteren in
een daarvoor voorziene doorzich
KORTRIJK/HULSTE I

tige zak. Die wordt eenmaal om de
acht weken opgehaald, op dezelf
de dag als de klassieke blauwe
pmdzak. Maar heel wat zakken
blijven dus staan.
‘Het probleem is dat de opha
lers de zakken soms niet zien
staan’, zegt Koen Delie, woord
voerder bij afvalintercommunale
Imog die instaat voor de afvalop
haling. De zakken staan volgens
Imog vaak verscholen tussen de
andere vuilniszakken die op die
dag moeten opgehaald worden,
waardoor de ophalers eroverheen

‘Het is zeer
moeilijk om volle
foliezakken te
onderscheiden
van andere
zakken’

Bron: De Standaard - 16 januari 2019

KOEN DELIE

Woordvoerder Imog

kijken.

Foliezakken
apart opgehaald
‘Het is zeer moeilijk om volle
foliezakken te onderscheiden van
andere zakken, maar de ophalers
leren nog alle dagen bij en het
komt wel goed. De zakken plaats
je best zo zichtbaar mogelijk en
niet achter papier en karton of de
andere zakken, bijvoorbeeld door
een beetje plaats te laten tussen
de verschillende zakken.’
De foliezakken worden boven

‘Er kunnen
meerdere uren
zitten tussen het
ophalen van de
verschillende
fracties afval’
KOEN DELIE

Woordvoerder Imog

dien apart opgehaald. Er kan dus
wat tijd zitten tussen de ophaling
van de pmdzak en de doorzichti
ge zak. ‘Inwoners moeten dus niet
meteen denken dat de doorzichti
ge zakken niet worden opgehaald
als de andere fracties al weg zijn.
Er kunnen meerdere uren zitten
tussen het ophalen van de ver
schillende fracties.’
Ook structureel wordt aan op
lossingen gewerkt. ‘Imog kijkt
momenteel met de ophalers om de
routing en de inzet van voertuigen
verder te optimaliseren, zodat dit
in de nabije toekomst beter en
makkelijker zal verlopen’, zegt De
lie.

Gratis naar
recyclagepark
Wie toch met één of meerdere
zakken blijft zitten, kan er gratis
mee terecht bij het recyclagepark.
Wanneer de fout bij Imog ligt en
de buiten geplaatste zak niet werd
meegenomen, kan je een extra op
haling vragen. Dat kan door te bel
len naar het gratis nummer 0800
99.827.

Eerstdaags legt Daphné Du
mery (NVA) eindelijk haar eed
af als nieuwe burgemeester van
Blankenberge. Dat bevestigt
gouverneur Carl Decaluwé.
Maandag waren alle nodige do
cumenten rond en zond Decalu
wé een positief advies naar het
kabinet van Liesbeth Homans
(NVA), Vlaams minister van
Binnenlands bestuur. Wanneer
haar handtekening gezet is, kan
Dumery in principe meteen de
eed afleggen.
‘Er is geen probleem met
haar aanstelling. Ik weet dat er
heel wat verhalen de ronde
doen, maar ik baseer me puur
op de benodigde documenten’,
zegt Decaluwé. ‘De hele admi
nistratieve molen is erg laat be
ginnen draaien. Zo’n aanstelling
gaat gepaard met het nodige pa
pierwerk. We moeten de voor
drachtsakte eerst bekijken voor
die naar het parket gaat, waar
de procureurgeneraal een ad
vies moet opstellen. In andere
gemeenten draaide die adminis
tratieve molen al in december,
in Blankenberge begon dat pas
vorige week.’
Dat laatste heeft alles te ma
ken met de voordrachtsakte van
Dumery die getekend moet wor
den door meer dan de helft van
de gekozenen. Omdat er vroeger
een tweede voordrachtsakte –
eentje met een meerderheid met
Open VLD – bestond, wou Du
mery geen risico nemen. Want
raadsleden mogen maar één ak
te ondertekenen. Ze wachtte
daarom liever de aanstelling van
een aantal nieuwe raadsleden af
van haar partij en de nieuwe
meerderheid met CD&V en SP.A.
Pas na de installatievergadering
van 4 januari werd de nieuwe
voordrachtsakte van Dumery
dus ingediend.
Ondertussen bleef Ivan De
Clerck (Open VLD) aan het roer
van een schepencollege met vier
partijen. Op Facebook deelde die
laatste gretig zijn ongenoegen
als ‘depanneur’. Jong VLD gooi
de zelf een website online waar
een klok aangeeft hoe lang Blan
kenberge al op zijn nieuwe bur
gemeester wacht. (jve)

Knokke/Wenduine

Kusttram
gehinderd

De kusttram tussen Knokke
en Wenduine ondervond giste
ren de hele dag hinder. Dat
kwam door een ongeval waar
door de rijdraad werd afgerukt.
Er reden gisteren wel pendel
bussen in beide richtingen,
meldt De Lijn WestVlaanderen.
Op het moment van het euvel
zaten heel wat mensen op de
tram. Ze konden uiteindelijk be
vrijd worden door de hulpdien
sten en hun weg voortzetten.
Niemand raakte gewond. (belga)

Bron: Het Laatste Nieuws - 17 januari 2019
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Bron: Het Laatste Nieuws - 4 februari 2019
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“Alle Kruisemnaren zijn gelijk voor de wet.
Schaf afvalbelasting dus voor iedereen af”
KRUISEM

Open VLD ijvert voor de
afschaffing van de huisvuilbelasting in Kruisem. Die wordt wel nog
geheven in de deelgemeente Kruishoutem,
maar niet meer in Zingem. Het voorstel van de
liberalen krijgt geen gehoor bij de CD&V-meerderheid.
PAUL DARRAGAS

Op de jongste gemeenteraad
in Kruisem werden de belangrijkste gemeentebelastingen voor de periode van
2019 tot 2025 vastgesteld. De
personenbelasting bedraagt
7,5 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 693. Einde 2017 al is
besloten om de laagste tarieven van Zingem (personenbelasting) en de laagste van
Kruishoutem
(onroerende
voorheffing) naar de fusiegemeente Kruisem door te
trekken.

“Budgettair niet noodzakelijk”
Open VLD Kruisem pleit
voor een opheffing van de belastingverordening op de afhaling van huisvuil. Gemeenteraadslid Filip Geysens: “In
de gemeente Kruishoutem
bestaat nog een reglement
voor het heffen van een belasting op de afhaling van
huisvuil. Dat is niet het geval
in de gemeente Zingem. Het
bedrag van de belasting werd
vastgesteld op 32,50 euro per
jaar voor alleenstaanden en
52,50 euro per jaar voor alle
overige gezinnen. Alle Kruisemnaren zijn gelijk voor de
wet en dus moeten de inwoners gelijk worden behandeld. In die zin is het niet fair
dat inwoners van het vroegere Kruishoutem nog geduren-
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FILIP GEYSENS

JURGEN HAUSTRAETE

RAADSLID OPEN VLD

SCHEPEN VAN FINANCIËN

“Het is niet fair dat inwoners van
het vroegere Kruishoutem nog
gedurende een jaar een belasting
moeten betalen die voor de
inwoners van Zingem niet geldt”

“Per kilo afval betalen de Zingemnaren
3,2 euro, de Kruishoutemnaren maar
1,6 euro, wat te weinig is om de kosten
te dekken. Daarom is de belasting in
Kruishoutem nog behouden”

de een jaar een belasting
moeten betalen die voor de
inwoners van Zingem niet
geldt.”
“De gemeente Kruisem kan
dankzij de fusie rekenen op
een schuldovername van ongeveer 500 euro per inwoner,
ofwel een totaal bedrag van
7.832.000 euro. De fiscale inkomsten uit het afhalen van
huisvuil zijn budgettair dus
niet noodzakelijk. De inwoners van het vroegere Zingem haalden sowieso gemiddeld gezien een groter financieel voordeel uit de daling
van de personenbelasting en
de daling van de opcentiemen, die in december 2017
door de gemeenteraden van

beide gemeenten werden
goedgekeurd.”
“Open VLD vergelijkt appels
met peren”, reageert schepen
van Financiën Jurgen Haustraete (CD&V). “Met de invoering van het Diftar-systeem in Zingem hebben we
toen tegelijkertijd de milieubelasting afgeschaft en sindsdien geldt het principe van
‘de vervuiler betaalt’. Dit betekent dat de Zingemnaar de
effectieve kosten van de afvalophaling en -verwerking
betaalt. Per kilogram afval
gaat het om 3,2 euro. De inwoners van Kruishoutem betalen per kilogram afval
slechts 1,6 euro, wat te weinig is om de kosten te dek-

ken. Daarom is de belasting
in Kruishoutem nog behouden. 2019 is trouwens een
overgangsjaar op het vlak van
het afvalbeleid. Zingem en
Kruishoutem zijn nog aangesloten bij twee verschillende
afvalintercommunales, Imog
enerzijds en Ivla anderzijds.
Het is de bedoeling om vanaf
2020 een gelijkschakeling
voor alle Kruisemnaren te
hebben.”
Hoe de gelijkschakeling precies zal gebeuren, is nog niet
duidelijk. Dat zal onder meer
afhangen van welke intercommunale de afvalophaling
in Kruisem zal verzorgen.
Die keuze is nog niet gemaakt.

Bron: Het Nieuwsblad - 16 januari 2019

ALLE DAGEN OPEN TEM 2 FEB
Profiteer van onze

Bron: Het Laatste Nieuws Waasland - 17 januari 2019

Bron: Het Laatste Nieuws online - 15 januari 2019
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Stasegemse park kampt met probleem van sluikstort

(kvo)
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Vuilnisbakken weg in strijd tegen zwerfvuil
STASEGEM

Het aantal vuilnisbakken
in het Stasegemse park
wordt meer dan gehalveerd. Personen met slechte bedoelingen laten er
zwerfafval achter of droppen er hun huis- en keukenafval in. “De vuilnisbakken
moedigen ook aan om afval
te creëren”, klinkt het.
KAREN VERHULST

Het Stasegemse park is
1.400 vierkante meter groot
en elke 200 vierkante meter
heeft zijn eigen vuilnisbak.
Daarnaast is er ook een
hondenpoepbak aanwezig.
Je zou denken dat een groot
aantal vuilnisbakken weinig
(zwerf)afval oplevert, maar
niets is minder waar. In november lag er bij drie vuilnisbakken zwerfafval en in
meer dan de helft bleek afval uit huis en keuken gedeponeerd.
Omdat het gemeentebestuur dat misbruik beu is,
grijpt het in. De afgelopen
week werden vier van de zeven vuilnisbakken weggenomen. “Het is een van de acties in een ruimer vuilnisbakkenplan”, zegt schepen
van Milieu Tijs Naert
(SP.A/Groen). Zo werden
eerder al de Mooimakers
gepromoot, die de straten
vrijwillig opruimen. “De vele vuilnisbakken zitten ook
niet per se allemaal vol, dus
duurt het lang vooraleer we
ze kunnen ledigen. Ze moeBron: Het Nieuwsblad - 26 januari 2019
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Schepen Tijs Naert: “Het wegnemen van de vuilnisbakken past in een ruimer plan.”

TIJS NAERT
SCHEPEN VAN MILIEU

“Er komen vuilnisbakken met een
kleinere opening om zo sluikstort
tegen te gaan”
digen ook aan om afval te
creëren.”
Als alternatief komen er
drie vuilnisbakken met een
kleinere opening, die het
moeilijker maken om er
huisvuilzakken in te deponeren.

“We hopen
zo sluikstort
tegen
te
gaan”, zegt
Naert.

GAS-boete
tot 350 euro

De drie vuilnisbakken krijgen een logische plaats in
het park zodat bezoekers ze
onmogelijk
onopgemerkt
voorbij kunnen lopen. Ze
worden wekelijks geledigd.
“Het gebruik zal worden gemonitord en na enkele we-

ken zal je netheid in het
park geëvalueerd worden”,
zegt Naert, die ook verwijst
naar het ‘gevaar’ van sluikstort. “Als er tussen het
achtergelaten afval iets gevonden wordt waardoor we
de identiteit aan de sluikstorter kunnen geven, riskeert die persoon een GASboete tot 350 euro. En ja,
we schrijven ze effectief
uit.”
De acties om de stad properder te maken, vinden
plaats in samenwerking met
Mooimakers en Imog.

Ex-koppel staat terecht voor
brandstichting bij liefdesrivale
KORTRIJK/ZONNEBEKE/VELDEGEM

Een man uit Kortrijk en zijn
ex-vriendin uit Zonnebeke
moesten zich in de Brugse
strafrechtbank verantwoorden voor brandstichting.
Gianni F. (26) en Kiliana D.
(21) hadden al drie jaar een relatie toen K.V. uit Veldegem in
hun leven kwam. De vrouw zette haar zinnen op F. en dreef
het koppel uit elkaar.
In de nacht van 19 op 20 januari 2017 besloten F. en D. daarom wraak te nemen. In dronken toestand vulden ze een jer-

woning van K.V. in de Boterbloemstraat in Veldegem.
Het vuur doofde vanzelf en de
schade bleef beperkt. K.V. was
niet in het huis aanwezig omdat het nog in opbouw was,
maar in de aangrenzende woning sliep wel een gezin.
De procureur vroeg 250 uur
werkstraf voor het duo. De verdediging vroeg opschorting van
straf. Filip De Reuse, de advocaat van F., schoot met scherp
op het slachtoffer. “Deze toxische vrouw schept er een genoegen in om relaties kapot te
maken. Ze pleegde emotionele
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ZWEVEGEM

Automobiliste (23) gewond na klap tegen boom

Bij een verkeersongeval langs de
Keiberg in Zwevegem is zaterdagnacht iets na middernacht een
23-jarige vrouw uit Zwevegem
gewond geraakt. E.C. reed met
haar BMW van Zwevegem richting deelgemeente Heestert. Om
een nog onduidelijke reden ver-

loor ze langs de kronkelende weg
plotseling de controle over haar
stuur. Aan de rechterkant van de
weg knalde de wagen tegen een
boom. Een ambulance en een
mugteam snelden ter plaatse om
de eerste zorgen toe te dienen en
brachten het slachtoffer daarna

naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. De bestuurster verkeerde niet in levensgevaar.
Door het ongeval bleef de Keiberg
richting Heestert een tijdlang
voor al het verkeer afgesloten. De
BMW liep zware schade op en
moest getakeld worden. (LSI)

KORTRIJK

Bouwafval, kattenbakvulling, oude brievenbus,…
vrijwilligers vinden massa’s zwerfvuil aan R8
Zo’n 40 vrijwilligers hebben gisterenvoormiddag zwerfvuil opgeruimd in de buurt tussen de
ring, het kanaal Bossuit-Kortrijk,
de spoorweg en het Guldensporenpad. Aan de R8 lag het meeste
zwerfvuil.
De bedoeling was eerst om enkel
Natuurtuin Desloovere en de oprit naar de aanpalende R8 op te
ruimen. De vrijwilligers trokken
echter ook naar de wijk Nieuw
Kortrijk. Resultaat: 35 vuilniszakken vol troep. Nog enkele opmerkelijke ‘vondsten’: restanten van
afgeschoten vuurwerk en een
string. Het meeste zwerfvuil vonden ze onder de brug van de R8
over het kanaal. «Vooral aannemers dumpen daar vanalles, zoals
bijvoorbeeld aarde na werken»,
zegt terreinverantwoordelijke
Thierry Meerschman van Natuurtuin Desloovere.
Toch is er beterschap. «In de Natuurtuin, waar we wekelijks opruimen, is het nu meestal in
orde», zegt beheerwerker Erik
Parmentier. «En wat de omgeving

De vrijwilligers hadden de handen vol in Nieuw Kortrijk. Foto Deleu
van de R8 betreft: het Agentschap
Wegen en Verkeer is steeds sneller ter plaatse om op te ruimen
omdat we hen nu telkens rechtstreeks melden als het er weer
eens vol zwerfvuil ligt. Ook de
stad werkt goed mee aan het proper houden van de buurt.»

Kortrijk Kraaknet (een groeiend
netwerk van Kortrijkzanen die
het zwerfvuil in hun stad niet
meer kunnen aanzien) rukte gisterenochtend eveneens uit in het
centrum van Heule. Ook daar waren er tientallen vrijwilligers van
de partij. (LPS)

LS

Bron: Het Laatste Nieuws - 21 januari 2019

Bron: Krant van West-Vlaaanderen
18 januari 2019

Bron: Het Laatste Nieuws - 16 januari 2019

Bron: LOKAAL - februari 2019
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Bron: gemeente Bertem online - 24 januari 2019

GROEN LICHT VOOR ‘VERVUILER BETAALT’-PRINCIPE ONDANKS PROTEST

«Dit is juiste prijs voor afvalophaling»
SINT-NIKLAAS
Na een discussie van bijna drie uur heeft de SintNiklase gemeenteraad
groen licht gegeven voor
de tarieven voor de diftar-afvalophaling in
Sint-Niklaas. Dat de ophaling van het restafval
de inwoners méér zal
kosten, is duidelijk.
«Maar we betalen nu
structureel te weinig»,
aldus de nieuwe MIWAvoorzitter Filip Baeyens
(N-VA). •JORIS VERGAUWEN•
Sint-Niklaas scoort vandaag slecht met
gemiddeld 173 kilogram restafval per
inwoner per jaar. Dat moet naar omlaag
en daarvoor wordt vanaf 1 juli 2019 een
heel nieuw afvalophaalsysteem ingevoerd, met huisvuilcontainers in plaats
van grijze vuilniszakken. Voortaan zullen inwoners voor het gewicht van hun
restafval betalen.
Voor de gemeenteraad was er aan de
trappen van het stadhuis protest van
PVDA. Bij aanvang probeerde Vlaams
Belang ook het agendapunt uit te stellen
om procedurele redenen. Bij het vastleggen van de nieuwe tarieven door de
gemeenteraad bleken PVDA en Vlaams
Belang ook de grootste tegenstanders.
«Het is onrechtvaardig. Of je nu 900 of
9.000 euro verdient, je betaalt evenveel

Protest van PVDA voor de gemeenteraad, tegen de invoering van de nieuwe diftar-afvalophaling. Foto JVS
voor een kilogram afval. En wat blijkt:
zelfs als je 40 procent minder afval buiten zet, is het nóg duurder dan vandaag.
De sociale correcties kloppen niet én
een tegemoetkoming voor jonge gezinnen wordt weggelachen, ondanks net
dezelfde vraag van N-VA’er Koen Daniëls in Sint-Gillis-Waas. Het kan niet dat
de gewone mensen de rekening voorgeschoteld krijgen», stelde Jef Maes
(PVDA).

‘Boerenbedrog’
Voor Anneke Luyckx (Vlaams Belang) is
het diftarsysteem ‘boerenbedrog’: «Dit
is de inwoners plagen met een verkapte

belastingverhoging. Een grondige analyse leert ons dat een gezin met 2 kinderen naar een verdubbeling van de afvalfactuur gaat.»
Schepen en binnenkort MIWA-voorzitter Filip Baeyens (N-VA) verdedigde de
tarieven: «Die zijn afgesproken tussen
de vier MIWA-gemeenten, dus met Stekene, Waasmunster en Sint-GillisWaas. Wat we vandaag voorleggen, is
de prijs per kilogram. Dat is wat afvalophaling kost, niet meer of niet minder.
Zal het duurder worden? Ja. Maar dat is
omdat we nu ónder de prijs werken.
Ook is er in het huidige systeem solidariteit in het voordeel van de grootste

vervuilers, voor de mensen die vandaag
het meeste vuilzakken buiten zetten.
Dat is niet logisch en dat zal veranderen.
We gaan nu naar de juiste prijs, waarbij
mensen die inspanningen doen om te
sorteren er ook voordeel uit halen.»
Open Vld benadrukte dat de tarieven in
vergelijking met andere diftar-gemeenten in ons land bij de gemiddelde liggen.
Sp.a vindt dat er begeleiding nodig is.
«We moeten mensen ook léren sorteren.» Groen ziet graag een aanmoediging: «Wie goed sorteert, zou prijzen
moeten kunnen winnen in de vorm van
bonnen bij lokale handelaars. Dat kan
een extra motivatie zijn.»

Bron: Het Laatste Nieuws Waasland - 25 januari 2019

LOKEREN

Cannabisplantage van 3.800 plantjes ontdekt, verdachten ontkennen betrokkenheid

Voor de Dendermondse rechter zijn vrijdag acht beklaagden verschenen, die betrok-

dekt in september 2015. Met
steun van de civiele bescherming slaagde de politie erin de

keling in het pand.
«Bovendien kregen we ook van
het Nederlandse gerecht info

werd één van hen ook gevat op
de E17 met in de wagen onder
andere zestig zakken potgrond.

werden panden van deze bende gevonden.»
Het Openbaar Ministerie vor-

Bron: Het Laatste Nieuws online - 16 januari 2019

