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een tweede vuilniszakkenverschuiving bij afvalintercommunale Imog. De transparante foliezak verdwijnt.
Folies mogen vanaf 1 april in de PMD-zak.

Na 14 jaar en 140 zittingen onder
leiding van Carlos Verbrugghe
nam Frédéric Depypere de
spreekwoordelijke hamer op de
gemeenteraad over.
Tijdens de rondvraag verwees Benedikt Planckaert naar een Facebook-post van CD&V Wielsbeke.
“Wij lazen dat de aparte ophaling
van de foliezak zal stoppen. Folies
in één zak in de PMD-zak vinden
wij niet slecht. Maar jullie zaaiden
ook verwarring omdat jullie volgens de post niet weten wat er
met de resterende foliezakken
moet gebeuren. Volgens ons is
het duidelijk: gebruik die zakken
ook om PMD in te steken. Ze kosten evenveel en dan zitten we niet
met een omslachtige omruilingsactie”, gaf Benedikt aan.
De situatie deed het raadslid denken aan de vorige vuilniszakkenkwestie. In het najaar werd de
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 5 februari 2021
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Links: Meester Raymond sprong na zijn pensioen nog geregeld binne
de school. Rechts: Meester Raymon (derde van rechts) als actief leraa

Afvalzak voor folie verdwijnt
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witte restafvalzak vervangen door
een grijze zak. “Wat toen volgde,
was pure chaos. In bepaalde gemeenten kon men losse zakken
wisselen, in andere gemeenten
enkel volle pakken. Dat scenario
willen we toch niet herhalen met
de foliezakken.”

ACTIE

Benedikt Planckaert met foliezak. (GF)

Schepen van Milieu Magda Deprez (CD&V) legde de gemeenteraad de situatie uit: “Door een beslissing van Fostplus kan Imog de
foliezak niet meer aanbieden en
mag folie bij PMD. Imog heeft zijn
ei nog niet gelegd over de resterende zakken bij de mensen
thuis, hoewel ik er echt op aandring bij de intercommunale. Het
is zo dat er na 1 april geen enkele
foliezak meer gebruikt mag worden, dus beide gebruiken voor
PMD wordt moeilijk.”

Benedikt Planckaert vond dat
Imog sneller actie mag ondernemen.
“Er wordt nog één keer folie opgehaald: in februari. Mensen hebben nog zakken thuis liggen, die
ze met PMD zouden kunnen vullen tot 31 maart. In plaats van
vragen te stellen aan Imog, kan de
schepen toch ook voorstellen
doen? Hoe sneller Imog in actie
schiet, hoe efficiënter.” (NVR)
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voor onze stad. Of ik het wel helemaal vertrouw? Ik ga ervan
uit dat 99 procent van de mensheid goed is. In de 25 jaar dat
we aan de slag zijn, heb ik nog
maar drie keer de politie moe-

24 plaatsen voor daklozen in de
nachtopvang», zegt schepen
van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). «Door de coronamaatregelen is het aantal
plaatsen herleid tot zestien. In

Hinder voor afvalophaling
door vriesweer blijft beperkt
in Groot-Kortrijk
De afvalophaling in Kortrijk en deelgemeenten verloopt door het vriesweer minder vlot dan normaal.
Vooral landelijke wegen kunnen glad zijn, wat niet
ideaal is voor grote vuilniswagens. Dat wordt opgelost door daar kleinere en meer mobiele voertuigen
in te zetten. Waar ook dat niet lukt, vraagt de stad om
het afval weer binnen te nemen tot de winterprik
achter de rug is.
«De ophaalploegen doen in moeilijke omstandigheden hun uiterste best om alle straten te bedienen. Begin deze week lukte dat. We zetten extra bestelwagens en een bakkerswagentje in om landelijke en
smalle wegen toch te bereiken. Het kan wel zijn dat
de afvalophaling op een later tijdstip gebeurt dan normaal», zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team
Burgemeester).
Aan inwoners van straatjes die toch onbereikbaar zijn
voor de ophaalploegen, wordt gevraagd om het afval
weer binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde weer buiten te zetten. Wie dat wil, kan de ophaalploegen trouwens helpen door het afval aan de rand
van de rijweg te plaatsen. Wie niet in staat is om zijn
eigen stoep schoon te vegen, kan tegen een kleine vergoeding een beroep doen op de klusjesdienst van de
vzw Effect: tel. 056/28.27.70 of mail naar info@vzweffect.be. (LPS)

ontvangen, zodat ze niet op
straat blijven in deze kou. Ze
kunnen er opwarmen en krijgen er warme dranken. De daklozen moeten nu om 8.30 uur ‘s
ochtends de nachtopvang ver-

uur, zodat de tijd tussen de sluiting van de nachtopvang en de
opening van de dagopvang om
10.30 uur zo kort mogelijk is.
Hetzelfde verhaal ‘s avonds: de
dagopvang sluit om 18 uur, ter-
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Zoek samen met Markske en Boma naar leukste plekjes
Markske en Boma van FC De Kampioenen zakten naar Kortrijk af, om er een zoektocht naar
de leukste plekjes van de stad voor te bereiden. Deelnemen kan vanaf vrijdag 12 februari.
Het opzet is simpel: Markske wil stadsgids van
Kortrijk worden. Om te slagen voor zijn examen, organiseert hij een wandeling met zoektocht en probeert hij zoveel mogelijk gezinnen
te enthousiasmeren om mee te doen. «Het
wordt een unieke stadswandeling langs onze
mooiste trekpleisters», zegt burgemeester
Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), die
vraagt om onderweg de coronamaatregelen te
respecteren en vooraf ook de druktebarometer
in het oog te houden.

Tien QR-codes zoeken
Wie mee doet, haalt vanaf vrijdag 12 februari
een kaartje af in winkelcentrum K in Kortrijk
of in de dienst Toerisme in museum 1302 in het
Begijnhofpark. Met het kaartje zoek je tien QRcodes in de binnenstad. Bij het scannen van de
codes, krijg je een video- of audiofragment van
Markske of Boma te horen met een vraag of opdracht over de plek waar je op dat moment
bent. Wie het antwoord weet op alle vragen,
krijgt een cadeautje. De zoektocht is gratis en
loopt van vrijdag 12 tot en met zondag 18 april.
(LPS)
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Recyclagepark van Heule
sluit tijdelijk de deuren

de zitting herhaalde de beklaagde enkele racistische
verwijten, waarop hij door de
rechter het zwijgen werd opgelegd. “Ik betaal geen schadevergoeding. Ik heb niets
verkeerd gedaan.”
Hij riskeert een celstraf van
zes maanden, zijn vrouw een
celstraf van vier maanden.
Vonnis op 22 februari. (eva)
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ends, tot en met oktober. De verloning is op masterniveau, met

wil raadplegen, vindt ze op
www.kortrijk.be. (LPS)

Recyclagepark in Heule drie maanden dicht voor verbouwingen
Het recyclagepark in de Lage
Dreef in Heule wordt vanaf
maandag 8 februari tot een volwaardig recyclagepark omgebouwd waar je met alle afvalfracties terechtkan. De werken duren tot begin mei.
Een omwonende van het recyclagepark in Heule, die inkijk en hinder vreest, tekende eerder bezwaar aan tegen de uitbreiding en
vernieuwing. Toch vatten de werken sowieso aan.
Het recyclagepark in Heule wordt
twintig procent groter in oppervlakte en krijgt weegbruggen. De
voorbereidende werken zijn al
gestart. Het recyclagepark sluit er
vanaf de week van maandag 8 februari.
Zolang het recyclagepark in Heule gesloten blijft, kan je in de
Maandagweg in Kortrijk nog met
gratis afvalfracties terecht. En tijdens de werken worden de openingsuren van de parken in Rollegem en de Maandagweg uitgebreid. Eens het recyclagepark in
de Lage Dreef in Heule begin mei
LS
Bron : Het Laatste Nieuws - 26 januari 2021

De voorbereidende werken zijn gestart. Foto stad Kortrijk
weer open is, sluit het recyclagepark in de Maandagweg in Kortrijk definitief. Met alle afvalfracties ga je dan naar Heule, Rollegem, Harelbeke of een ander intergemeentelijk recyclagepark

van Imog. Voor de recyclageparken in Rollegem en Heule blijf je
trouwens online reserveren.
Meer info hierover staat
op www.kortrijk.be/recyclageparken. (LPS)

Beeste al een solo EP ‘Tbegon in
91’ uitbracht, kwam ik in het hiphopwereldje terecht. Hij maakt
naast Kenny Verzele (Mc Keke),
Timo Van Hossemael (Beatmo)
en mezelf deel uit van Minstens

menteel volop bezig met de voorbereiding van een eerste EP. Het
wordt een album dat helemaal
van ons zal zijn. We steken er heel
wat tijd in. Een deadline hebben
we niet. We willen een product

we dat echt willen.”
“Hoe onze nummers vorm krijgen? Daar zit geen eenzijdig stramien in. We vertrekken meestal
vanuit een goede, vette beat. Die
laat speelruimte voor een passen-

langrijk. De tekst moet puur zijn,
trouw aan je hart en ziel. Inspiratie halen we bij andere hiphopartiesten en vooral uit het dagelijkse
leven. Thema’s als eenzaamheid,
democratie, vrede en conflict, ac-

Mooimakers Deerlijk nu op de bakfiets
DEERLIJK Zwerfvuil ophalen en sluikstorten
melden. Dat is een notendop de functie van de
Mooimakers, die ook in
Deerlijk heel actief zijn.
Gewapend met grijper en
vuilzak gaan ze op pad in
de strijd tegen zwerfvuil.
“Corona heeft sluikstorten nog erger gemaakt”
‘Wij houden het hier proper. Jij
toch ook?’ Dat is de leuze die de
Mooimakers van Deerlijk willen
meegeven aan iedereen. Onder
impuls van Mooimaker Simon
Vanryckeghem (32) gebeurt dat
sinds kort ook met een gepersonaliseerde bakfiets.
Momenteel zijn er 16 vrijwilligers
actief in Deerlijk. Simon is er één
van. Samen met Insen De Laere
en dochtertje Jana (5) woont hij in
de Patrijsstraat. “Ik ben altijd al
redelijk milieubewust geweest”,
steekt Simon van wal. “Toen er
vanuit de intercommunale maatschappij voor Openbare Gezond-

Simon Vanryckeghem en dochter Jana verzamelen samen zwerfvuil. (foto DRD)

heid (Imog) een oproep werd gelanceerd naar kandidaten voor
Mooimakers heb ik niet lang getwijfeld.”
Elke Mooimaker neemt een aantal zelfgekozen straten, pleinen
en wegen voor zijn of haar rekening en ruimt minstens elf keer
per jaar het achtergelaten zwerfvuil en sluikstort op.

GEDRAGSWIJZIGING
“Imog ondersteunt het initiatief
met opruimmateriaal zoals grij-

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 5 februari 2021

pers, vuilzakken, handschoenen
en een kleine financiële vergoeding. Mooimakers ijvert voor een
maatschappij waarin zwerfvuil en
sluikstort onaanvaardbaar zijn en
werkt daarvoor samen met iedereen die een bijdrage wil leveren
om deze problematiek de wereld
uit te helpen. Streven naar een
duurzame mentaliteitswijziging
en gedragsverandering vind ik
daar heel belangrijk in. Samen
zorgen voor een nette gemeente,
dat is het doel.”

De lockdown heeft de problematiek van sluikstorten geen goed
gedaan. “De mensen worden aangemoedigd om in eigen streek te
gaan wandelen, een prima zaak,
maar ze laten al te vaak vuilnis
achter. Wandelroutes rijzen als
paddenstoelen uit de grond, maar
het ontbreekt vaak aan voldoende
vuilnisbakken langs het traject. Je
moet echt niet lang zoeken om
met massa’s zwerfvuil geconfronteerd te worden, vooral bier- en
andere blikjes, maar ook hondendrollen, flessen sterke drank en
zelfs drugs. Dat wordt dan aan de
politie gemeld.”
“Ik trek er vaak met dochtertje Jana op uit om het zwerfvuil te lijf te
gaan. Het emmertje was meestal
snel vol en daarom heb ik via Facebook een oproep gelanceerd of
er mensen interesse hadden in
het sponsoren van een bakfiets
voor de Mooimakers. Nauwelijks
enkele uren later was het al bingo.
We zijn Didier Taelman van Diman Verhuizingen alvast dankbaar voor de financiële ondersteuning. Alle Mooimakers van
Deerlijk kunnen de bakfiets gebruiken. Ik sta in voor het beheer,
de bakfiets staat bij mij.”(DRD)
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knudt en zijn band Zinger hebben met ‘Out of
d, lounge zeleggensingle
maar zo ook
Time’watten
een nieuwe
ente ruimte nieuw talent aantrekken”, zegt
uit. In
de Thomas
bijhorende
atie en proCEO
Vanclip
Poucke.
geven
kinderen
een
posiwillen onze De medewerkers
mogen, in
draai aan het vele de ruimte
kers in tieve
de postcoronatijden,
slechte nieuws van deze
tijd. Zinger maakte voor
elke gemeente in Vlaanderen een ‘goed nieuws’groep aan op Facebook.

“Onz
vond
naar
intern
pers,
Argen

De investering langs de Wagenaarstraat kadert in het plan
van Groep Huyzentruyt voor
2021, waarin ze naar eigen zeggen een “nieuwe, meer moderne koers willen varen”. (kvo)

Bordjes camerabewaking
wijzen op ‘verstopte’ camera’s

PIETER DE
FRONTMA

_____

DOOR RIK DEVOS

HARELBEKE/WIELSBEKE/KORTRIJK/
KRUISEM
Ruim vijf jaar na hun winst in De

Nieuwe
Lichting
van Zuid-West-VlaanStudio BrusVerspreid
over
sel heeftstaan
de brasspopband
Zinger
deren
vier camera’s
van afvaluit Deerlijk met ‘Out of Time’ een
intercommunale Imog verstopt. Die
nieuwe single uit. De fans moesmoeten
sluikstorters betrappen. Nu
ten even op hun honger blijven
duikt
echter
probleem
zitten omdat deeen
band
van front-op: burgers
officieel
weten
man moeten
Pieter Deknudt
vooral
fo- dat die
camera’s
er staan.
custe op hun
nevenproject ‘Reveil’.
Dat projectvan
vond
de AllerAfhankelijk
deinvraag
van de elf
heiligenperiode gemeentes
plaats. In een
aangesloten
staan die
honderdtal gemeenten
programcamera’s
op ‘zwerfvuilgevoelige
meerde ‘Reveil’
en poplaatsen’.
Deconcerten
wetgeving
laat echter
ezie op de Vlaamse begraafplaatniet toe dat mensen in ons land gesen.

filmd zal worden zonder dat mensen
dat weten. Dus
moet Imog bordONTWAPENEND
GRAPPIG
jes
plaatsen
die
duidelijk
maken dat
“Met Zinger hebben we de gewoonte om aan elke release een
engagement te koppelen”, verBron : Het Nieuwsblad - 23 januari 2021
duidelijkt Pieter Deknudt. “Ditmaal willen we wat tegengas geven voor de overvloed aan negatief of polariserend nieuws langs
(sociale) media. Dat doen we onder meer met een opmerkelijke
videoclip bij ons nieuwe nummer
‘Out of Time’. Daarin gaan vijf
kinderen en jongeren uit verschillende continenten de kran-

sluikstorters gefilmd worden.
“Maar dan zou de pakkans verkleinen”, zegt Imog-woordvoerder
Koen Delie. Dus heeft Imog een
nieuw plan: bordjes plaatsen op de
invalswegen, net zoals er al hangen
voor de camera’s waarvan de politie
de beelden bekijkt. Dezelfde borden
gebruiken als de politie mag niet,
omdat Imog zelf de beelden bekijkt.
“Per kijkende instantie moet er een
bord staan.”
Alle oude dossiers worden desondanks niet geseponeerd . “De wet is
voor interpretatie vatbaar en bij
twijfel is het een rechter die beslist.” (kvo)

Pieter Deknudt (l) en Nick Herweyers (r) van de band Zinger. (Studiofien.be)

ten te lijf met een schaar, lijm en
wat stiften. Het was de bedoeling
om het nieuws beter te maken.”
“Het eindresultaat is een aaneenschakeling van soms schrijnende,
maar ook vaak ontwapenende of
grappige beelden. De video vond

zijn weg naar de internationale
pers, zelfs tot in Argentinië. Dat
de feiten de fictie zouden inhalen, hadden we niet kunnen
voorzien. Met de recentste verwikkelingen in de VS krijgen
sommige beelden uit de video

wel een wrange nasmaak.”

GOEDNIEUWSGROEP
“We zijn het slechte nieuws even
beu als iedereen en hebben daarom ook voor elk van de 300 gemeenten in Vlaanderen een goed-

Gratis zak voor medisch afval en luiers
DEERLIJK De gemeenteraad zette unaniem het licht
op groen voor het gratis bedelen van restafvalzakken voor bepaalde doelgroepen van mensen die
een medische problematiek hebben of om beroepsLOH
matige redenen veel afval produceren. “Zo kunnen
we de hogere afvalkosten voor deze personen doen
dalen, want dit is voor hen toch een grote hap uit
KORTRIJK/WEVELGEM
het
budget.”
Roger
Vandelanotte vierde donderdag zijn 101ste verjaardag in het woonen zorghotel H. Hart in Kortrijk, in beperkte kring, uiteraard.
De jarige
koos
ervoor
omhet
een aperitief
te schenken
aan zijn
“Veel
mensen
hebben
binnen
deze tegemoetkoming
kunnen
we medebewoners. Zo kondoor
het H.
Hart toch
feestelijk
moment
Hij
welzijnskader,
medische
of een
de hogere
afvalkosten
voororganiseren.
deze
kreeg ook felicitaties
de gemeente
Wevelgem
waar
beroepsmatige
redenen, van
meer
personen doen
dalen, want
dithij
is vroeger woonrestafval
danhet
de koningshuis.
anderen”, steltEn voor
hen tocheen
eenfilmpje,
grote hapsamengesteld
uit
de en van
hij ontving
door
schepen
van Socialevan
Zaken
Louis Vandelanotte
het budget.” dat hij ooit opgestart heeft. (loh)
de werknemers
bedrijf

Woon-en zorghotelbewoner Roger blaast 101 kaarsjes uit

Vanderbeken (CD&V). “Het gaat
voornamelijk over medisch afval
en luiers. Die nemen heel wat
plaats in de vuilniszakken in. Met

Sociaal Huis van Deerlijk. Mensen met medische problematieken, zoals incontinentie of een
stoma, die dat kunnen staven
met een medisch attest, zullen
elk jaar twee grote rollen kunnen
afhalen.”

KINDEROPVANG
”Voor de kinderopvanginitiatieven is per schijf van zeven voltijdse kinderen jaarlijks één grote rol
voorzien. Het reglement geldt
niet voor bewoners die permanent in een woon-zorgcentrum
verblijven aangezien dit in de
normale dagprijs vervat zit”, aldus nog de schepen. (DRD)

BEDELING SOCIAAL HUIS
“Na afspraak worden de restafvalzakken gratis bedeeld bij het

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 15 januari 2021

Schepen van Sociale Zaken Louis
Vanderbeken. (Foto DRD)
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ANZEGEM

(KM53/3)

VRIJDAG 22 JANUARI 2021

ANZEGEM VRAAGT REGERING OM STATIEGELD OP BLIKJES EN PLATIC FLESSEN

Laatste zetje met “Yes We Can!”
ANZEGEM Ook Anzegem heeft veel last van blikjes en
ander PMD-afval in de grasbermen. Het gemeentebestuur hoopt dat dit snel verleden tijd zal zijn als men
statiegeld invoert. “Samen met 250 bedrijven, gemeenten en organisaties roepen we de regering op
om 2021 goed te beginnen en niet langer te wachten
met een besluit voor statiegeld op blikjes en plastic
flessen.”

DOOR GERDA VERBEKE
“Zestien andere Europese landen
gaven al het goede voorbeeld”,
stelt schepen van Milieu Davy
Demets (INZET). “En dat werpt
zijn vruchten af. Het brengt een
duidelijke vermindering van het
zwerfvuil teweeg. We hopen dat
België binnenkort zal volgen. Als
gemeentebestuur kunnen we onze kop niet langer in het zand steken en tekenden dan ook het
charter van de Statiegeldalliantie.
Ook in de vorige legislatuur werd
dit reeds ondertekend.”

1109 LEDEN
Sinds 2017 vragen de 1.109 leden
van de Statiegeldalliantie de Nederlandse en Belgische regering
om de invoering van statiegeld.
“Op politiek niveau is er al vooruitgang geboekt, maar om politici
het laatste zetje te geven zodat
statiegeld er echt komt, lanceren

we nu een positieve en kleurrijke
campagne, genaamd ‘Yes, We
Can!’”, aldus de Statiegeldalliantie.
“Op heel wat festivals is het al geintegreerd dat bekers opnieuw ingezameld worden omdat ze genoeg waarborg vragen voor de bekers”, zegt schepen Demets. “Bij
Fost Plus, een vzw opgericht door
de producenten van verpakkin-

_________

“Bij Fost Plus is
er nauwelijks
aandacht voor
vermindering
van het afval”
SCHEPEN VAN MILIEU
DAVY DEMETS (INZET)

_________

Een aantal vrijwillige Mooimakers uit Groot-Anzegem. (GF)

gen, is er nauwelijks aandacht
voor acties rond preventie en verminderen van de totale hoeveelheden afval aangezien het recycleren een winstgevende bedrijfstak is geworden.”

950.958 TON
Zij nemen als producent wel de
verantwoordelijkheid om de ver-

Bron
- 22Ejanuari
2021
G E: EKrant
N van
T RWest-Vlaanderen
ADITION
LE S
INT-ANTONIUSSTOET

pakkingen die zij op de markt
brengen op te halen en te recycleren in samenwerking met de intercommunales, maar wijzen duidelijk alle systemen van retourverpakking en statiegelden af onder het mom dat dit te complex
zou zijn. Zij leveren dus eigenlijk
geen goed werk, ook al wordt
91,5% van alle verpakkingen in

ons land die op de markt komen,
gerecycleerd. De totale hoeveelheid huishoudelijke verpakkingen
in 2019 bedroeg 950.985 ton.
“Als gemeentebestuur zijn wij dus
voor statiegeld en niet voor Fost
Plus”, aldus schepen Demets.
“Onze rol bestaat erin om mee te
lobbyen door deze campagne te
ondertekenen.”

IN INGOOIGEM

Wel roze varkentjes aan de ramen
_________
INGOOIGEM Vorig jaar nog wijdde Pastoor Jan Sevenant om klokslag 9.30 uur op de feestdag van SintAntonius zo’n honderd honden, paarden, pony’s, één
geitje en hun eigenaars aan de deur van de Sint-Antonius-Abtkerk in Ingooigem. Dat ging normaal gezien opnieuw gebeuren, maar door de coronamaatregelen ging deze feestelijke dag in rook op.
DOOR GERDA VERBEKE
Niet enkel de wijding, maar ook
de bonte Toontjesstoet met varkens en pluimvee viel in het water. Tot grote spijt van de Ingooigemse kinderen uit het zesde
leerjaar die normaal dit jaar aan
de beurt waren om het varken en
de offergaven voor Sint-Antonius
te dragen.
“Om de hoogdag van Ingooigem
niet kleurloos te laten passeren,
bezorgde het oudercomité van de
gemeenteschool kleurplaten aan
de kinderen met de uitnodiging
om de gekleurde varkentjes voor
hun raam te hangen en er een
foto van door te sturen”, vertelt
directeur Veerle Veys. “We kregen
meer dan 50 foto’s ingestuurd. De

“We kregen 50
varkentjes toegestuurd om
Sint-Antonius
levendig te
houden”

kinderen krijgen nu allemaal een
roze stressvarkentje om het gebeuren levendig te houden. De
komende week zullen de varkentjes nog te zien zijn in het straatbeeld en hopelijk volgend jaar
weer in ’t echt!”

VEERLE VEYS

_________

70 JAAR
De stoet om de Heilige Antonius
te vieren, is al ruim 70 jaar traditie
in het Steuvelsdorp op 17 januari,
of de eerstvolgende zondag. De
avond voordien worden de giften
en offergaven normaal gezien
feestelijk opgehaald bij de boeren. In de kerk zijn een aantal Antoniusbeelden en relikwieën te
zien die een 300 jaar geleden werden overgebracht.

Jack en zijn zusje Nikki tekenden ook een varkentje achter het raam. (foto GV)

SCHALLENDE TROMPETTEN
De Toontjesprocessie wordt normaal gezien in gang gezet met
schallende trompetten van de Koninklijke Harmonie De Eendracht. Daarna zien we verschillende verenigingen, de pastoor en
leerlingen verkleed als pater.

Uiteraard is er ook het versierde
varken van zo’n 80 kilo dat getorst
wordt door de kleine paters en
het kakelend en snaterend pluimvee in kooien dat als offergaven
werd geschonken.
Op die manier smeken de boeren
de zegen van Toontje af voor een

goed en vruchtbaar voorjaar en
voor de bescherming van mens
en vee. Na de mis kunnen de aanwezigen het reliekbeeldje van Antonius aanraken en volgt de verkoop van de offergaven per Amerikaans opbod, met als hoogtepunt het varken. Dit alles wordt in
goede banen geleid door de Bolhoedheren van ‘Yvegem Sportief.’
Traditioneel zorgt de ouderraad
dan voor ‘nen dreupel’ en kan er
als afsluiter deelgenomen worden
aan een eetfestijn.

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2021

KORTRIJK

Grensland werkt aan circulaire economie met Kringloopwinkel en Digital4Youth

Bedrijven geven nieuw leven aan
oude computers en kantoormateriaal
MENEN/WERVIK

Grensland is circulair.
Onder dat motto werken
tachtig bedrijven van de
site in Menen en Wervik
samen om de afvalstroom
te verminderen. Onder
meer door materiaal op
te waarderen. Daarvoor
werken ze samen met
Kringloopwinkel en Digital4Youth.
JOERIE DEWAGENAERE

DJR

Een digitale update met een
nieuw leger aan computers?
Meubilair van vele jaren oud
vervangen? Allemaal doenbaar
als het in de begroting van het
bedrijf past, maar wat doe je
met de oude spullen?
Om daar gezamenlijk een oplossing voor te bieden hield bedrijvenplatform
Grensland
Menen-Wervik het project
Grensland is Circulair boven
de doopvont. Daarmee willen
de tachtig bedrijven op de in- W Met Grensland is Circulair gaan tachtig bedrijven een samenwerking aan om bij te dragen aan de circulaire economie.
dustriesite in de eerste plaats
afval tegengaan en in de twee- verankering en bijdraagt tot de drijven een certificaat.”
nen ons ook altijd contacteren
de plaats afgedankte goederen sociale economie.”
De meest opvallende actie is om gerief op te halen”, aldus
een nieuw leven geven.
Het project loopt intussen een echter de samenwerking met Vandenbussche. “De opbrengst
jaar, maar corona stak telkens Deltagroep dat de zeven Kring- kunnen we dan verkopen aan
PHILIPPE TAVERNIER
een stokje tussen de wielen van loopwinkels omhelst. Bedoe- starters en jonge ondernemers
BEZIELER PROJECT
enkele acties. Wel kon het ling is om kantoormateriaal zo- die zo minder geld moeten uitklein en gevaarlijk afval al ge- als bureaus en kasten in te za- geven aan zo’n materiaal. De
zamenlijk opgehaald worden. melen. “Normaal werken we verkoop gebeurt via een online
Zo kon vorig jaar 2,2 ton opge- enkel met particulieren, maar verkoopkanaal, maar in een
haald worden – een verdrie- we krijgen af en toe zo’n aan- toonzaal in ons filiaal in Heule
dubbeling in vergelijking met bod van bedrijven. Met vijftig kunnen ze de spullen ook eens
het jaar daarvoor.
bureaus zijn we echter snel in het echt bekijken.”
Deze maand begint ook de uit- twee jaar zoet en daar wilden Naast de Kringloopwinkels
rol van een massale computer- we een oplossing voor zoeken”, valt ook de vzw Constructief
inzameling
voor
Digi- zegt Bart Vandenbussche van onder de Deltagroep. Ook hier
“Een uniek gegeven aangezien tal4Youth, in juni volgt een Kringloopwinkel Deltagroep.
gaat het bedrijventerrein nauw
we dit hier op zo’n schaalgroot- tweede inzamelactie. “Corona
mee samenwerken. “In de
te doen”, zegt Philippe Taver- maakte pijnlijk duidelijk hoe- Starters en jonge ondernemers
Kringloopwinkels werken we
nier, trekker van het project. zeer jongeren nood hebben aan
met meubels die in goeie staat
“Dat gaat over zwerfvuil, inza- pc’s”, aldus Tavernier. “Door Met het opzetten van Grens- zijn, met Constructief gebruimeling van afval, groepsaanko- samen te werken kunnen we ze land is Circulair vond de Delta- ken we afgedankte meubels,
pen, maar ook informatie en makkelijker inzamelen, met groep een perfecte partner gerooide bomen of massief
sensibilisering. Je moet het als minder transport. Dankzij Di- voor een proefproject. “We hout dat anders wordt vereen totaalconcept zien dat leidt gital4Youth wordt alle info houden twee inzameldagen op brand. Daarmee maken we dan
tot een groepsgeest, voor lokale verwijderd en krijgen de be- Grensland, en bedrijven kun- zelf meubels.”

“Corona maakte
pijnlijk duidelijk
hoezeer jongeren
nood hebben aan pc’s”

Bron : Het Nieuwsblad - 4 februari 2021
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Tot veertig maanden cel voor Kinderburgemeester opent nieuw sp
bende Bulgaarse wietkwekers
KUURNE

WAREGEM

Een routineverkeerscontrole op 18 november 2019 nek-

De Kuurnse kinderburgemeester Stach Vanhaechtdiensten op het spoor van hun opende dinsdag een nieuwe
cannabisplantage in de Roterij- speelplaats op het sportpark.
straat in Waregem. In een loods

Bron : Het Nieuwsblad - 20 januari 2021
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BRASSCHAAT

dankte containers”, vervolgt Van
Honste. “Met het nieuwe systeem moeten we het restafval
verminderen naar 122 kilogram
per inwoner. Vanaf maart mag er
meer plastic in de pmd-zakken,
dat zal op zich al een verschil van
8 kilogram per jaar uitmaken.”

Het Brasschaatse schepencollege voert in januari
2022 het Diftar-systeem in.
Vanaf dan betaalt de Brasschatenaar per kilogram opgehaald afval en niet meer
per volume. De afschaffing
van de oranje zak voor afval
krijgt ook heel wat kritiek.

Klein behuisd

Schepen van Afvalbeleid Myriam Van Honste (Open VLD) wil
dat het sorteergedrag van de
Brasschatenaar verbetert. “We
produceren nog altijd te veel
restafval per inwoner. In het verleden is dat wel gezakt naar 139
kilogram per inwoner, maar de
laatste tijd is dit gestagneerd. We
zijn daarvoor op de vingers getikt
door Ovam”, legt Van Honste uit.
“Diftar wordt al met succes toegepast in Schilde en Stabroek.
Dit voorjaar volgen ook nog Aartselaar, Mortsel, Ranst, Rumst en
Wijnegem. We gaan de bestaande containers in goede staat van
een chip voorzien. Dat is wel extra werk, maar zo vermijden we
een gigantische berg van afge-

Alle oppositiepartijen vinden
het niet kunnen dat de oranje afvalzakken verdwijnen. “Mensen
die klein behuisd zijn, gezinnen
met kinderen die nog pampers
nodig hebben, ouderen met incontinentieluiers enzovoort. Dat
gaat voor problemen zorgen”,
zeggen CD&V, Brasschaat 2012,
Vlaams Belang en PVDA. Deze
laatste partij had de berekening
al gemaakt. “Een gezin met twee
kinderen betaalt nu per jaar 78
euro, met het nieuwe systeem
wordt dat volgens onze berekeningen 118 euro”, zei Rob Eeman
van PVDA.
Uiteindelijk werd de invoering
meerderheid tegen minderheid
goedgekeurd. (jbr)

Bron : Het Nieuwsblad - 27 januari 2021
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ANTWERPEN

2.500 vrijwilligers voor
vaccinatiedorp Spoor Oost

Mandelstreek

trisch
rijden
Nieuwe inrijstrook moet file aan Izegems recyclagepark vermijden

-

donderdag 21 januari 2021

17

Meer dan 2.500 vrijwilligers boden zich na de oproep op 14 januari aan om mee te helpen op het
vaccinatiedorp op Spoor Oost
in rij wachtende wagens aan
De lange
die het park beheert, wil in de toerecyclagepark in Izegem behoren
komst ook camera’s voorzien waarBorgerhout. Dat is beter danhet
verwelra tot het verleden. Op een nieuwe
mee je op voorhand online kan bekijwacht. Deze vrijwilligers komen
inrijstrook op het terrein van het aanken hoe druk het in het park is. In 2022
uit alle leeftijdscategorieën:palend
de bedrijf zullen straks 30 wakomen er ook alternerende openingsgens
jongste is 15 jaar en de oudste
83veilig en weg van de rijbaan kun- uren. Elk park zal op evenveel uren benen aanschuiven.
reikbaar zijn, maar alle inwoners van
jaar.
het IVIO-gebied kunnen zo op meer
Vrijwilligers moeten wel minDe inrijstrook komt tegen de rechter- momenten in een recyclagepark tevan het bandenbedrijf Q- recht.
stens 18 jaar zijn, maar eenperceelgrens
uitTeam. De stad huurt daarvoor een Recent nog plaatste de stad als test
zondering kan als het voorstrook
een op het perceel.
paaltjes om de wachtenden te laten
«Onze aannemer start zo snel mogelijk aanschuiven aan de juiste kant van de
schoolstage is. Het vaccinatiede werken. Het streefdoel is om de rijbaan. Bij de start van de wegenwerdorp zorgt voor opleiding enmet
toestrook klaar te hebben tegen de paas- kingen in de Kachtemse- en Vijfwezicht door ervaren verantwoorvakantie, wanneer mensen massaal genstraat zal de stad de paaltjes terug
naar
delijken. Ongeveer de helft van
dehet recyclagepark trekken», zegt wegnemen. De stad vraagt daarom
mobiliteitsschepen Caroline Maertens uitdrukkelijk om steeds correct aan te
vrijwilligers is iemand die admiOp een plannetje is duidelijk te zien waar de nieuwe inrijstrook ligt. Google
(N-VA). Afvalintercommunale I.V.I.O., schuiven in de juiste rijrichting. (VDI)
nistratieve taken op zich neemt,
zoals de registratie. Voor logisBron : Het Laatste Nieuws - 21 januari 2021
tiek medewerker staan er 162
mensen
op de lijst. 717 mensen
MAN SLOEG EERDER OOK
MEERMAALS
TOE IN KAPSALON ONDER ZIJN FLAT
willen graag de Antwerpenaren
vaccineren. (svw)

Verdachte (30)Edegem
inbraken
Prizmascholen in cel
toch niet enige
EDEGEM

IZEGEM

eigenaar van kasteel
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N I E U W S ? Contacteer Piet De Ville - 0496 60 02 41 - piet.de.ville@telenet.be
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DAMME
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DAGMOEDERS EN OUDERS VAN BORELINGEN

“Restafval is quasi gehalveerd”
DAMME Het blijft duidelijk nog wennen aan het
nieuwe systeem voor afvalophaling, met containers in
plaats van zakken, in Damme. Zo bleek ook op de
jongste gemeenteraad waar de oppositie schepen van
Milieu Bart Desutter bestookte met vragen over
zwerfvuil en hoog oplopende kosten door de vele luiers in de containers van dagmoeders.
DOOR PIET DE VILLE
De Dammenaars kunnen maar
moeilijk afscheid nemen van hun
oude vertrouwde afvalzakken
waarmee ze jarenlang wekelijks
hun afval aanboden. Zo is toch af
te leiden uit de aanhoudende
stroom vragen over het nieuwe
systeem waarbij het afval niet alleen wekelijks, maar tweewekelijks wordt afgehaald en waarbij
dus rolcontainers gebruikt worden in plaats van zakken.

_________
“Dammenaars
worden
aangemoedigd
om nog meer
te sorteren”
BART DESUTTER
SCHEPEN VAN MILIEU

_________

Schepen van Milieu Bart Desutter bij enkele van de afvalcontainers. (foto Davy Coghe)

waarvoor er dan een hoger tarief
van toepassing is.
“Bij de invoegetreding van het
nieuwe afvalbeleid was beloofd
dat er een regeling zou getroffen
worden voor onthaalmoeders. We
zijn nu vier maanden verder en er
is van een regeling nog niets te
bespeuren. De dagmoeders blijven in de kou staan”, zei Caroline
Debbaut. “En ik kan me ook niet
van de indruk ontdoen dat het
zwerfvuil en het sluikstorten is
toegenomen sinds de invoering
van het nieuwe systeem.”
Ook de N-VA-fractie had vragen
bij de nieuwe manier van afvalophaling en vroeg zich af of het wel
kon kloppen dat het restafval van
de Dammenaars bijna gehalveerd

was door de gewijzigde ophaling,
zoals het stadsbestuur recente
communiceerde in een persbericht. Schepen van Milieu Bart
Desutter (CD&V+) wees erop dat
hij bezig is met de opmaak van
een subsidiereglement, niet alleen voor dagmoeders, maar ook
voor ouders van borelingen. “Bedoeling is dat de meerkost van
boven de 50 kilogram per persoon
hiermee gecompenseerd wordt.
De suggestie van raadslid Debbaut dat dagmoeders vorig jaar in
de kou bleven staan, is overigens
niet terecht gezien ze in 2020 gratis huisvuilzakken hebben gekregen”, aldus schepen Desutter.
“En ja, het klopt inderdaad dat
het restafval quasi gehalveerd is.

HOGER TARIEF
Zoals bekend wordt het afval, in
afzonderlijke containers voor
restafval en voor groente-, fruiten tuinafval, in het nieuwe systeem gewogen en is er een kostprijs per aanbieding. Ook op de
jongste gemeenteraad was de afvalophaling opnieuw onderwerp
van debat. Raadslid Caroline
Debbaut van oppositiefractie
Damse Belangen had een factuur
bij zich van aan dagmoeder voor
wie de kosten, door de vele vuile
luiers van de kindjes in de opvang, hoog oplopen. Het betoog
van raadslid Debbaut kwam erop
neer dat de dagmoeder door de
aard van haar beroep, en het vele
afval dat daarbij komt kijken, al
vlug de drempels overschrijdt

Ik geef toe dat we zelf ook heel
aangenaam verrast waren door
dit cijfer, maar dit komt natuurlijk
door dat gescheiden stelsel waarbij de Dammenaars nog veel
meer aangemoedigd worden te
sorteren. Alles wat meer enigszins
recycleerbaar is, kan in de groene
GFT-container, dus ook etensresten. De kostprijs voor het aanbieden van GFT is overigens een stuk
lager dan voor de restafvalcontainer.”

SLOTJES TE KOOP
Wat betreft de vrees dat bewoners
hun afval in de containers van
omwonenden zouden deponeren, laat schepen Desutter ons
nog weten dat daarvoor slotjes

kunnen besteld worden. “Ik heb
niet de indruk dat dit een erg
groot probleem is in Damme. Navraag leert dat van de 8.025 restafval- en GFT-containers er 155
voorzien zijn van een slotje.”
“En over het zwerfvuil en het
sluikstorten, we sluiten niet uit
dat die problematiek nu iets meer
manifest is, maar net daarvoor
komt er een project met mobiele
camera’s. En misschien nog een
tip: ik hoor dat er soms eens afval
in de container zou blijven plakken, vooral bij GFT. Wel, dan is
het nuttig om onderaan de container wat krantenpapier te leggen, zodat de volledige inhoud in
de ophaalwagen verdwijnt”, besluit schepen Desutter.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 5 februari 2021

SIJSELENAAR BART VANDAELE (49) ONVERWACHT OVERLEDEN

“We gaan hem heel hard missen”
SIJSELE Op dinsdag 2 februari is Sijselenaar Bart
Vandaele, zaakvoerder van IT-zaak Andromeda, onverwacht overleden op amper 49-jarige leeftijd. Een
hartfalen, in zijn auto op de terugweg van klanten,
werd hem fataal.

DOOR PIET DE VILLE
De familie en vele vrienden zijn
in shock na het onverwacht
overlijden van Bart Vandaele. In
Sijsele en verre omstreken was
Bart bekend als de steeds enthousiaste, vlotte zaakvoerder
van IT-zaak Andromeda, gevestigd in de dorpskern van Sijsele.
Maar evenzeer als liefhebbende

echtgenoot van Els De Loof –
actief als coördinator bij Woonzorgcentrum De Stek – en vader
van Milan en Bent. Bart overleed als gevolg van een hartfalen, in zijn auto op de terugweg
van klantenbezoek.
“Dat we Bart nu op zo’n manier,
zo plots en op die jonge leeftijd
verliezen, is heel erg tragisch”,
zegt Manuel Tamsin, een boezemvriend van Bart die ook

deeltijds voor zijn bedrijf Andromeda werkt. Manuel vertolkt
ook het gevoel van de vele andere vrienden van Bart. “Hoe wij
als vrienden Bart zullen herinneren? Vooral als een heel joviale, sociale levensgenieter. Zeker
ook een harde werker, maar hij
was er steeds graag bij voor een
feestje. Bart was eigenlijk iemand die aan 200 procent leefde...”

MUZIEKLIEFHEBBER

Bart Vandaele was ook een fervent
zeiler. (GF)

“Hij was ook een grote muziekliefhebber én muziekkenner.
Met onze vriendengroep gingen
we jarenlang iedere zomer naar
Rock Werchter. En toen er de
voorbije zomer door corona
geen Rock Werchter was, heb-

ben we samen met de vrienden
een ‘mini-Rock Werchter’ in zijn
tuin georganiseerd. Roel Jacobus en zijn band BEUK zijn toen
nog komen optreden. Zoveel
mooie herinneringen...”
Bart wordt ook herinnerd als
een erg sportieve kerel en supporter van zijn zoon Bent, die
bij de U15 van KFC Damme
voetbalt. Hij ging regelmatig
joggen, nam deel aan enkele
marathons en was ook een fervent zeiler. Ook bij Tennis Club
Vijverhof in Sijsele was hij een
graag geziene gast.
“Bart was echt iemand die het
leven ten volle leefde. We gaan
hem allemaal heel hard missen”, klinkt het nog bij zijn
vrienden.

Bron : Het Laatste Nieuws - 12 februari 2021

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 283
van STIJN BEX
datum: 30 november 2020
aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Verkeersveiligheid schoolomgevingen - Werfcharter vrachtverkeer
Uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias blijkt dat het derde kwartaal van 2020 een
bijzonder zware tol eiste voor fietsend Vlaanderen. Met zeventien dodelijke slachtoffers in
juli, augustus en september was de zomer van 2020 de zwartste sinds 2014. Sinds het
begin van het schooljaar melden de kranten bijna wekelijks een al dan niet dodelijke
aanrijding van een fietser door een vrachtwagen. Dat kinderen of jongeren op weg naar
school worden aangereden, is onaanvaardbaar. Dat kranten schrijven over "een typisch
dodehoekongeval” toont aan dat de verkeersveiligheid voor fietsers op Vlaamse wegen
dringend verbeterd moet worden.
Vrachtverkeer rond schoolomgevingen moet vermeden worden, zeker bij het begin en
het einde van de lesuren. Dat vraagt een veelheid aan oplossingen. De minister van
Mobiliteit kijkt daarbij vooral naar de lokale besturen. De minister van Binnenlandse
Aangelegenheden neemt al initiatieven rond fietsinfrastructuur in het kader van het
relancebeleid. Uiteraard moet vermeden worden dat lokale besturen pas ingrijpen nadat
een (dodelijk) ongeval heeft plaatsgevonden.
Afvalintercommunale Imog uit Harelbeke zal ervoor zorgen dat haar ophalers niet langer
in de schoolbuurt rijden aan het begin en het einde van de lesuren. Het bedrijf maakt
een inventaris op van de ophaalroutes en zal bij de volgende aanbesteding voor ophalers
de voorwaarde om schoolomgevingen te vermijden bij het begin en einde van de lesuren
opnemen in het bestek.
Om de verkeersveiligheid rond schoolomgevingen te verbeteren, ondertekenden ook al
minstens 61 gemeenten het 'werfcharter', opgesteld door lokale overheden, de
Bouwunie, de Confederatie Bouw en FeMa. Het werfcharter verbiedt bouwbedrijven om
bij het begin en aan het einde van de lesuren in schoolomgevingen te passeren met
werfverkeer.
Naast het werfverkeer in schoolomgevingen zouden algemene venstertijden, waarbij alle
vrachtverkeer in de buurt van de school bij het begin en het einde van de lesuren
verboden is, de verkeersveiligheid voor de kinderen en jongeren verhogen.
1.

Welke gemeenten hebben al het werfcharter ondertekend? Is de minister van plan
om andere gemeenten aan te moedigen om het werfcharter te ondertekenen? Wat is
de impact van het werfcharter op de veiligheid van schoolgaande jongeren?

2.

Zal de minister het initiatief van de afvalintercommunale Imog aangrijpen als
voorbeeld en lokale besturen en intercommunales aansporen om gelijkaardige
maatregelen te treffen?

3.

Welke gemeenten hebben al venstertijden ingevoerd rond scholen? Is de minister
van plan om andere gemeenten aan te moedigen om venstertijden in te voeren, en
hiervoor een kader aan te bieden? Wat is de impact van venstertijden op de
veiligheid van schoolgaande jongeren?

4.

Wat is de stand van zaken van de monitoring van het effect van de kilometerheffing
voor vrachtwagens op het gebruik van sluipwegen? Kan in kaart gebracht worden
wat de impact is op vrachtverkeer in schoolomgevingen? Wat is de stand van zaken
van het vrachtroutenetwerk?

5.

Welke andere maatregelen wil de minister nemen om te vermijden dat schoolgaande
kinderen op de fiets verongelukken door vrachtverkeer?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (75), Lydia Peeters (283).

LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 283 van 30 november 2020
van STIJN BEX

1. 66 gemeenten ondertekenden het charter.
(Aalst, Aarschot, Aartselaar, Beernem, Beersel, Beringen, Berlaar, Beveren-Waas,
Bierbeek, Bilzen, Boechout, Boom, Boortmeerbeek, De Haan, De Pinte, Deerlijk, Geel,
Gent, Geraardsbergen, Halle, Hamme, Harelbeke, Hasselt, Herent, Heusden-Zolder,
Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, Kortessem, Kortrijk, Kruibeke, Laarne,
Lanaken, Landen, Ledegem, Leuven, Lokeren, Maarkedal, Machelen, Meerhout,
Middelkerke, Moorslede, Niel, Oostende, Oostkamp, Overijse, Pelt, Ranst, Schoten,
Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Stabroek, Temse, Ternat, Vosselaar, Waregem, Westerlo,
Wetteren, Wijnegem, Wingene, Wuustwezel, Zandhoven, Zaventem, Zedelgem en
Zwijndrecht).
Er werd nog geen onderzoek gedaan naar de impact van het werfcharter op de
veiligheid van jongeren.
2. Initiatieven, zoals bv. ontwikkeld door de afvalintercommunale Imog, kan ik zeker
toejuichen. Doordat men binnen de uitvoering van de opdracht rekening houdt met
specifieke plaatsen of met de aanwezigheid van specifieke, kwetsbare, doelgroepen,
anticipeert men op mogelijke onveilige situaties. Het feit dat een organisatie zoals een
afvalintercommunale
dit
meeneemt
in
haar
routeplanning
getuigt
van
verantwoordelijkheidszin én engagement om mee werk te maken van meer
verkeersveiligheid.
3. Ik heb geen informatie met betrekking tot het aantal gemeenten dat venstertijden
invoerde.
Noch op basis van de aanvullende reglementen op het wegverkeer, noch op basis van
de informatie in Verkeersborden.Vlaanderen kunnen we een betrouwbaar en volledig
antwoord formuleren op deze vraag.
Daardoor is het ook onmogelijk om informatie omtrent de impact van venstertijden op
de veiligheid van schoolgaande jongeren te bezorgen.
4. Er is een tool beschikbaar die toelaat om semi-geautomatiseerde analyses uit te
voeren, waarbij indicaties kunnen gegeven worden van herkomst en bestemming van
vrachtwagens en een onderscheid gemaakt kan worden tussen doorgaand en lokaal
verkeer. Tevens is het mogelijk om de intensiteiten af te leiden van vrachtwagens
onderhevig aan de kilometerheffing. Gezien dit een semi-geautomatiseerd proces is,
vergen de analyses de nodige tijd en middelen, waardoor er slechts een beperkte set
van analyses uitgevoerd kunnen worden. Momenteel worden de beschikbare middelen
ingezet om discussiepunten bij de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen in beeld
te brengen.
Ik verwijs tevens naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag nummer 1261 van 23
september 2020, waarmee ik toelichting gaf bij de stand van zaken op dat moment.

5. Ik heb het initiatief genomen om de bestaande subsidieregeling voor de beveiliging van
schoolomgevingen uit te breiden naar de beveiliging van de routes van en naar de
scholen. Mijn administratie bereidt dit momenteel voor.
Het subsidiesysteem moet lokale besturen ondersteunen om de gevaarlijke locaties op
schoolroutes zoveel mogelijk weg te werken, gelijkaardig aan het subsidiesysteem voor
veiligere schoolomgevingen.
Ik zal dus niet alleen inzetten op veiligere schoolomgevingen, maar ook op veilige
schoolroutes.
Langs gewestwegen zetten we eveneens in op het wegwerken van de gevaarlijke
punten op de dynamische gevaarlijke puntenlijst, waarbij welbepaalde locaties zich ook
bevinden langs (veelgebruikte) woon-schoolroutes. Verder werkt het Agentschap
Wegen en Verkeer verder aan de uitrol van het actieplan verkeerslichten waarbij
verkeerslichten maximaal conflictvrij geregeld worden.
We investeren extra in fietsinfrastructuur. De fietsinvesteringen worden opgetrokken
van 180 miljoen euro in 2020 tot 335 miljoen euro in 2021. Om een fietsreflex te
creëren bij elke Vlaming wordt er ingezet op voldoende veilige, ruime en comfortabele
fietspaden. De conformiteit en het comfort van de fietspaden staan centraal, alsook het
wegwerken van missing links.
Minister Bart Somers voorziet in het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”
ook een investeringssubsidie van 150 miljoen euro voor lokale besturen voor het
stimuleren van fietsinvesteringen met focus op de aanleg en het structureel onderhoud
van
gemeentelijke
fietsinfrastructuur.
Daarbij
wordt
een
systeem
met
trekkingsrechten beoogd. Elke gemeente zal à rato van het aantal inwoners aanspraak
kunnen maken op een geplafonneerd bedrag. Het is ook de bedoeling om deze subsidie
te koppelen aan lokale cofinanciering, waarbij het lokale bestuur zich engageert om
voor elke euro subsidie, twee euro bijkomend te investeren in gemeentelijke
fietsinfrastructuur.
Lokale overheden kunnen voor de aanleg van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk (dat belangrijke attractiepolen met elkaar verbindt, dus
ook scholen) rekenen op een aantrekkelijke subsidieregeling van Vlaanderen en de
provincies, namelijk het Fietsfonds. De middelen voor het fietsfonds worden voor 2021
en 2022 opgetrokken met 50%. Dit betekent dat er 15 miljoen geïnvesteerd kan
worden op jaarbasis in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
We blijven inzetten op de scheiding van gemotoriseerd verkeer en kwetsbare
weggebruikers waar mogelijk om (ernstige) ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen:
maximaal vrijliggende fietspaden (conform de richtlijnen in het vademecum
Fietsvoorzieningen); ontvlechten van de verkeersstromen (keuze voor een andere route
dan die van het gemotoriseerd verkeer) door onder meer de verdere uitbouw van de
fietssnelwegen, gebruik van alternatieve routes in plaats van de hoofdassen voor het
gemotoriseerde verkeer en de maximale inschakeling van jaagpaden bij deze duurzame
verplaatsingen.

