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BEL 20 3.677,09 +0,36%

DOW JONES 30.303,37 +0,49%

10-JAARSRENTE -0,388%

BELGIË

-1 basispunten

EURO IN DOLLAR 1,2258 +0,49%

OLIE (BRENT) 51,50 +0,82%
IN USD/VAT
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Met de p+md-zak denkt Fostplus het ingezamelde plastic per inwoner op te trekken van 15 tot 23 kilo per jaar. © WOUTER VAN VOOREN

Belgische fabriek recycleert
oude petflessen in nieuwe
België investeert bijna 100 miljoen euro in drie nieuwe recyclagefabrieken,
om meer dan 100.000 ton plastics uit de blauwe pmd-zakken te verwerken
tot nieuwe grondstoffen.
JAN DE SCHAMPHELAERE

B

ijna alle petflessen die Belgen
thuis in de blauwe zak stoppen, belanden binnenkort in
Charleroi. Daar bouwen Suez
en Sources Alma - de Belgische
marktleider in gebotteld water met onder meer het merk Cristaline een fabriek om die te recycleren.
Een complex proces waarbij flessen in
kleine stukjes worden vermalen en een
speciale reiniging krijgen, levert de fabriek
petkorrels op die zo goed als nieuw zijn.
De volumes volstaan om 685 miljoen
nieuwe petflessen - met 100 procent gerecycleerde materialen - opnieuw in België
op de markt te brengen. ‘Zo sluiten we de
cirkel helemaal’, klinkt het.
De plannen passen in de ‘drietrapsraket’
die Fostplus de voorbije jaren in stelling
heeft gebracht. Fostplus kennen we van de

pmd-zak. De vzw is verantwoordelijk voor
de inzameling en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land. Ze
krijgt daarvoor geld van haar leden, bedrijven zoals Danone, Coca-Cola en Alpro.
Fostplus introduceerde vorig jaar - als
deel een van de raket - de uitgebreide blauwe zak: p+md. Daar kan je thuis niet alleen
plasticflessen, flacons, drankkartons en
metalen verpakkingen in kwijt, maar vrijwel alle plastics. Folies, botervlootjes, yoghurtpotjes, champignonbakjes, roomijsdozen, tandpastatubes, potjes nachtcrème...
Het is een van de maatregelen om tegen
2023 65 procent van de plasticverpakkingen in ons land selectief in te zamelen. Dit
jaar is dat ruim 50 procent, al aanzienlijk
meer dan wat Europa voorschrijft.
Met de p+md-zak denkt Fostplus het
ingezamelde plastic per inwoner op te
trekken van 15 tot 23 kilo per jaar. Dat is
bijna 90.000 ton plastic dat niet meer bij

het restafval belandt en dus niet meer in de
verbrandingsoven terechtkomt. Het nieuwe
systeem is al van kracht voor 4 miljoen Belgen, en midden 2021 zal dat voor iedereen
zijn. Dan zal in de blauwe zak naar schatting 250.000 ton afval opgehaald worden,
waarvan 160.000 ton plastics.
Om dat alles te sorteren wordt zo’n 200
miljoen euro geïnvesteerd in vijf nieuwe
sorteerinstallaties. Dat is deel twee van de
Fostplus-raket. Die machines kunnen
dankzij sensoren en artificiële intelligentie
de massa scheiden in 14 aparte afvalstromen. Onder meer Indaver, Suez en Prezero
(een onderdeel van de holding boven de
supermarktgroep Lidl) baten die sorteercentra uit.
Als sluitstuk van het plan van Fostplus
worden nu drie nieuwe fabrieken gebouwd om een groot deel van de gesorteerde plastics op eigen bodem te recycleren tot nieuwe grondstoffen. Tot op heden

80
De drie nieuwe recyclagefabrieken
leveren 80 directe jobs op, boven op de
250 in de nieuwe sorteercentra, om de
plastics uit de p+md-zak te scheiden.

ADVERTENTIE

Bron : De Tijd - 18 december 2020

De eindejaarsbijlage van De Tijd:
verhalen van hoop, troost en perspectief.
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het ziekenhuis gebracht. Er konden
geen ernstige verwondingen vastgesteld worden. Het ongeval veroorzaakte wat verkeershinder op
de drukke gewestweg N36. De
brandweer zorgde voor het opruimen van de brokstukken en vloeistoffen en leidde het verkeer in goede banen. (LSI)
ZWEVEGEM/MOEN

Imog-site krijgt er twee
kleine windmolens bij

Na de zomer van 2021 wordt gestart met de realisatie van twee
windmolens op de Imog-site in
Moen. Nadat twee omwonenden in
beroep gingen tegen de goedkeuring van de provincie, kreeg Imog
nu ook van de Vlaamse overheid
groen licht. De windmolens komen
op de huidige stortplaats, waar de
exploitatievergunning voor afloopt in 2031. «Een stortplaats
moet 30 jaar lang ‘nazorg’ krijgen,
iets dat veel geld kost. Met die
windmolens willen we dat kostenplaatje wat drukken», zegt algemeen directeur Johan Bonnie. Het
gaat om turbines met een hoogte
van ongeveer 70 meter en een
maximumvermogen van 300 kilowatt. Qua investering rekent Imog
op 400.000 tot 800.000 euro per
windmolen. (JME)

kreeg. De vrouw reed
eerst een voetganger
aan en botste dan tegen
twee geparkeerde
auto’s. De ravage was
groot, de verwondingen
van de voetganger zouden meevallen.
HANS VERBEKE
Het ongeval gebeurde om 16 uur langs
de Rijksweg in Wielsbeke. V., een vrouw
uit Wielsbeke, reed met haar Volkswagen Tiguan in de richting van Oostrozebeke. Ter hoogte van de Hernieuwenstraat werd de bestuurster echter getroffen door een epileptische aanval. Ze
raakte met haar auto rechts van de weg
af. Daar wandelden de gepensioneerde
Luc Deceuninck en zijn echtgenote, ook
uit Wielsbeke. Luc, die links liep, werd
geraakt door de rechterzijspiegel van de
Volkswagen Tiguan. De man raakte gewond en kwam ten val.
De stuurloze SUV ramde aan de overzijde van het restaurant Bistecca een ge-

De Volkswagen Tiguan van de vrouw die getroffen w
kwam uiteindelijk tot stilstand te
parkeerde Audi A6 break van een koppel uit Wontergem. Die auto werd zowat 80 meter vooruitgekatapulteerd.
De Volkswagen Tiguan kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een geparkeerde
Peugeot, die ook zwaarbeschadigd
raakte. De bestuurster van de Volkswagen bleef daarbij ongedeerd, de vrouw
werd opgevangen door omwonenden.
Voetganger Luc Deceuninck werd voor
verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Overal brokstukken
De meervoudige botsing ging gepaard
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Bron : Het Laatste Nieuws - 17 december 2020

HEULE Zwembad Lagae
Het is nu zeker. Zwembad Lagaeplein in Heule blijft langer
open, minstens tot eind augustus 2026.
De openingsuren worden vanaf
februari 2021 uitgebreid. Het
zwembad is hierdoor voortaan
op zondag weer open, van 8.30
tot 12 uur. Er wordt de komende
vijf jaar ook 500.000 euro in het
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WAREGEM

Arvid lanceert kledinglijn
De Gaverbeek ter hoogte van het Jeugdeiland oogt nog niet aantrekkelijk. Daar komt
verandering in. Foto Pieterjan Neirynck

Gaverbeek wordt opgefrist op drie plaatsen:
«Straks hét uithangbord van Waregem»
Op drie plaatsen in de stad
krijgt de Gaverbeek de komende jaren een grondige opfrisbeurt. Aan de ingang van de
hippodroom, wijk Het Spei en
het Jeugdeiland willen het
stadsbestuur, intercommunale Leiedal en de Vlaamse Milieumaatschappij de bekendste beek van Waregem opnieuw zichtbaar maken.

Waregem staat bekend als ‘de
stad aan de Gaverbeek’, hoewel
de beek enkel een prominente
rol krijgt tijdens Waregem Koerse. In een notendop is het de bedoeling om de Gaverbeek ‘zichtbaar’ te maken. «De beek is momenteel nogal ‘ingekokerd’.

Heel vaak werd ze in het verleschepen Polfliet.
den weggestopt achter bebouOverleg
wing, een hek of een vangrail.
Wanneer die werken achter de
Daar willen we komaf mee marug zijn, krijgt het project een
ken», zegt schepen van Natuur
vervolg aan het Jeugdeiland,
en Klimaat Maria Polfliet
waar onder meer Chiro Ware(CD&V). Tijdens de eerste fase,
die tegen Waregem Koerse 2022 gem Centrum, sporthal Jeugdcentrum en het Sportkafee geafgerond moet zijn, wordt de investigd zijn.
gang van de hippodroom onder
«We voorzien hierover nog verhanden genomen.
Bron
: Het
Laatste Nieuws
december
2020met alle gebruikers»,
overleg
De oever krijgt
een
nieuwe
in- - 16 der
klinkt het. Dankzij de samenrichting, waardoor de beek als
werking met intercommunale
troef wordt uitgespeeld. «We
Leiedal en de Vlaamse Milieubreken de Gaverbeek letterlijk
maatschappij hoopt de stad ook
open en creëren een wandelpad
een aantal klimaatambities
naast het water. We beschikken
waar te maken. Zo moet de waal over enkele simulatiebeelden
terkwaliteit na de werken een
van hoe zoiets eruit zou kunnen
stuk beter worden. (PNW)
zien (zie foto, red.)», vervolgt

Arvid Waelkens (37), de zaakvoerder van audio- en videobedrijf Bluetown, pakt uit met een
lijn van comfortabele kledij met
een minimalistisch ontwerp.
Maar wel met een belangrijke
boodschap, want de Waregemnaar wil iedereen die het moeilijk heeft, oproepen om te praten. «Elke zelfdoding is er één te
veel, en daarom schenken we de
winst aan goede doelen.»
Arvid doopte zijn kledinglijn ‘Jerremy’, een verwijzing naar het
nummer ‘Jeremy’ van Pearl Jam.
«Dat liedje vertelt het verhaal van
een 15-jarige Amerikaanse jongen, die zich in 1991 in zijn klas
door het hoofd schoot. Waarom
die extra ‘r’ dan? Omdat een
beetje anders ook oké is», vervolgt Arvid. Zelf werd de Waregemnaar ook al geconfronteerd
met verlies en gemis.
«Maar dit project is er voor iedereen die het moeilijk heeft. Zelf
heb ik het ook soms lastig om te
praten, maar er zijn oplossingen», zegt Arvid, die verwijst naar
LS
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heb ik er 15 buiten geslapen”, vertelt Albert verder.

VIJF KOGELS
Wat hem bijblijft is het opblazen
van een brug in Halen, Limburg.
“Ik had aan de kant een lont zien

drie soldaten gesneuveld.”
Naar eigen zeggen heeft Albert
nooit moeten schieten. “Het was
nooit van ‘moeten’, maar ik zou
me toch verdedigd hebben. We
hadden ook maar vijf kogels en ik
had er maar vier meer over na de

alleen. Nu woont hij dus in De
Vlinder.
Via het verpleegpersoneel liet hij
weten dat de vele bezorgde
kaartjes hem plezier deden – een
initiatief van de Parochie Sint-Jozef – en dat de taart lekker was.

Stadsbestuur overweegt
camera’s tegen sluikstorters
HARELBEKE De voorbije
dagen regent het reacties
op de Facebookpagina ‘Je
bent van Oarelbeke als…’
De oorzaak: een post
over sluikstorten in de
Deerlijksestraat. Schepen
van Milieu Tijs Naert
(Groen) reageert met camerabewaking en boetes.
“In de week van 12 januari komen er al twee
camera’s bij.”

wens ook lachen in het gezicht
van onze vrijwillige Mooimakers,
die ik bij deze nog eens wil bedanken voor hun ‘mooie’ werk.”
De gemeenteraad keurde eerder
al een aanpassing goed van het
reglement rond camerabewaking
en sluikstorten. Door die wijziging kan het gemeentebestuur nu
camera’s hangen op probleemlocaties verspreid over het volledige Harelbeeks grondgebied.
Een nieuwe, tijdrovende procedure opstarten om een camera op
een nieuwe plek te hangen, hoeft
dus niet meer.

GAS-BOETES
Op de Facebookpagina kwamen
sinds 3 januari al ruim 60 reacties
op de post: van negatief tot zeer
negatief, inclusief het obligate racistische praatje. Veel mensen
vragen zich af of het niet komt
door het kleiner en duurder maken van de vuilniszakken en die
dan nog van slechte kwaliteit zijn.
Anderen gewagen van de laksheid
van sommige mensen die niet
naar het containerpark gaan.

MOBIELE CAMERA
Iemand zegt: ‘Als je inzoomt op
de foto zal je zien dat ’t gros van ’t
gene er staat gratis kan ingeleverd
worden’. Nog iemand heeft een
ander plan: ‘Misschien een idee
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 8 januari 2021

Het sluikstort in de Deerlijksestraat.
(GF)

om op die plaatsen mobiele camera’s te plaatsen en regelmatig
te verplaatsen. Ze gaan ze niet
allemaal pakken maar er gaan er
toch een paar tegen de lamp lopen en die dan ‘belonen’ met een
mooie boete van een paar honderd euro.’

HANDHAVING
Schepen van Milieu Tijs Naert
(Groen) zag de post en de reacties
op Facebook. “Helaas stellen we
vast dat er nog altijd te veel mensen afval langs de weg gooien en
sluikstorten. Ook ik kan mij daar
enorm in opjagen. Het is trou-

Over de plek aan de Deerlijksestraat: “We lieten het vuilnis weghalen en de plek staat nu bij de
‘hotspots’ om er camerabewaking
te installeren. Door die vereenvoudigde procedure kunnen we
nu camera’s hangen waar we willen, dus ook hier.”
Wanneer de camera er komt, is
nog niet bekend. Maar dat het
snel kan gaan, is duidelijk. “Imog
heeft al extra camera’s aangekocht. In de week van 12 januari
worden er al twee van geïnstalleerd. En voor wie het toch nog
overweegt: de boetes op sluikstort
zijn niet min. Als GAS-boetes ergens voor goed zijn, is het wel
sluikstorten”, aldus de schepen.
(Peter Van Herzeele)

Bron : West-Vlaanderen - rede van de Gouverneur - december 2020
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LENDELEDE
LIONEL EN LENA BLIJVEN ‘VECHTEN’ TEGEN SLUIKSTORTERS

ZIJ G
VAN

Mooimakers houden vol
LENDELEDE Lionel Delaere en Lena Mayaert uit
de Hoevestraat maken
deel uit van de Lendeleedse ‘Mooimakers’. “We
stellen vast dat nog altijd
heel wat mensen blijven
sluikstorten, ondanks de
vele sensibiliseringscampagnes van onze milieudienst.”
DOOR IVAN BALLIU
Mooimakers volgde in 2018 het
initiatief van de West-Vlaamse intercommunales ‘Let’s do it in de
vuilbak op. “Sinds dan gaven
maar liefst 42 mensen zich op als
‘Mooimaker’ en registreerden
zich via de website van Mooimakers en claimen een stukje van
Lendelede”, zegt milieuambtenaar Elvire Vanysacker. “De gemeente krijgt daarvan bericht en
bezorgt hen het nodige materiaal
en speciale zakken om het materiaal in te verzamelen. De vrijwilligers ruimen het zwerfvuil in hun
straten op wanneer ze dat zelf
willen. Hebben ze een volle zak,
dan verwittigen ze de milieudienst. In 2020 werden zo 263
zakken zwerfvuil opgehaald door
onze vrijwilligers. De technische
dienst haalt die zakken op en
zorgt voor de verdere verwerking.”

GESTUDEERD
Lionel en Lena zijn twee van die

_________
“Onze acties
stimuleren
anderen om
beter met het
milieu om te
gaan”
_________
43 Mooimakers. Ze zijn allebei 73
jaar. Hij was tot vóór 10 jaar zelfstandig boekhouder en verzekeringsmakelaar en runde de zaak
samen met zijn vrouw.
“Ik weet nog goed dat vóór Lionel
en ik ons aansloten bij Mooimakers, we eerst een vragenlijst
moesten invullen”, zegt Lena. “De
eerste vraag waar we moesten op
antwoorden was: ‘wat heb je ge-

Mooimakers Lionel Delaere en Lena
Mayaert. (foto Frank)

studeerd?’. Ik was toch een beetje
kwaad. Moet je misschien gestudeerd hebben om je bij de Mooimakers aan te sluiten? Voor de
rest heb ik alleen maar positieve
ervaringen.”

GOEIE OPVOLGING
Lionel en Lena vinden zichzelf
nog te jong om in hun vele vrije
tijd niets te doen. “We gaan vaak
wandelen en zien dikwijls heel
veel afval langs de straten liggen”,
zeggen ze. “Als milieubewuste
mensen wilden we aan dat probleem iets doen. We gaan nu één
keer om de twee weken op stap
met ons fluovestje aan, een speciale witte afvalzak en een PMDzak, handschoenen aan en een
grijper in de hand. We combineren die tweewekelijkse wandeling
met het oppakken van allerlei afval langs de straat. Goed voor de

gezondheid en goed voor het milieu!”
Lionel en Lena doen als Mooimakers volgende straten: Kortrijksestraat, vervolgens de Sentestraat
en dan de Beiaardstraat. “Heel
uitzonderlijk doen we ook al een
keer de andere kant van de Kortrijksestraat. Je kunt je niet voorstellen wat we iedere keer aan afval op straat aantreffen. Blikjes,
handschoenen, asperges in hun
verpakking die nog niet eens geopend zijn, idem voor vleeswaren, handdoeken, onderbroeken,
truien, plasticzakken vol afval…
Vinden we iets dat we niet zelf
kunnen oppakken, dan nemen we
er een foto van, sturen dat door
naar milieuambtenaar Elvire Vanysacker en ten laatste ’s anderendaags zorgt zij ervoor dat iemand van de gemeente dat gaat
ophalen. Zij volgt dat heel goed
op.” Lionel en Lena stellen ook
vast dat nog altijd té veel mensen
blijven sluikstorten, ondanks de
vele sensibiliseringsacties. “Of de
acties van Mooimakers nog zin
hebben? Zeker, al blijft het een
beetje op dezelfde nagel kloppen.
Maar we blijven volhouden. Nadat we een ‘ophaalronde’ deden,
zien we toch dat de straten er
toch een vier- à vijftal dagen properder blijven bij liggen. Onze acties stimuleren ook onze kleinkinderen om beter met het milieu
om te gaan. Maar het blijft soms
ook dweilen met de kraan open.
We hopen dat de sluikstorters in
2021 snel hun gedrag veranderen
en bewust worden dat afval in de
vuilnisbak hoort en niet op straat
of in de natuur.”
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Ellen Allegaert nieuwe bibliothecaris in Len

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 8 januari 2021

LENDELEDE Ellen Allegaert is sinds 1 oktober van
vorig jaar officieel de nieuwe bibliothecaris van de bib
in Lendelede. Ze volgt daarmee Myriam Verfaillie op
die 33 jaar die functie vervulde. “Die job is je op het
lijf geschreven”, zeiden enkele vriendinnen en familieleden toen ze van die vacature hoorden”, zegt Ellen.
Ellen (38) woont in de Winkelsestraat, is de partner van Bram
Lambrecht en de moeder van Kobe (12) en Stef (9).
“Ik ben regentes (nu heet dat bachelor) Nederlands en geschiedenis en gaf 17 jaar les aan Spermalie in Brugge”, zegt Ellen. “Aan
autistische kinderen uit het eerste
en tweede middelbaar.”

terierei naar de Polderstraat in
Brugge verhuisde kreeg ik, op
mijn eigen vraag, van de directie
toelating om daar een bibliotheek
op te starten. Omdat autistische
leerlingen niet altijd willen spelen
tijdens de speeltijd, maar ook al
eens rustig een boek of tijdschrift
willen lezen waarbij ze minder
prikkels te verwerken hebben.
Ook dat overtuigde me om in te

Ellen Allegaert ruilde Spermalie voor de bibliotheek. (foto Frank)

deel werkte Ellen een kwartetspel
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