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HARELBEKE
VRIJDAG 24 MEI 2019

IMOG WIL RESTAFVAL IN REGIO FORS NAAR BENEDEN

Ruim 28 kilo voedsel gaat
per persoon de vuilnisbak in
HARELBEKE In de
Imog-regio kan per inwoner per jaar nog 65,2 kg
uit de restafvalzak bespaard worden. Dat blijkt
uit een analyse die Imog
liet uitvoeren. Uit de analyse blijkt ook dat er per
inwoner per jaar gemiddeld 28,2 kg voedsel
wordt verspild

OVERLIJDENS

Marleen Dewa

14/06/1955– 20/05/201

HARELBEKE Marleen D
(63) werd geboren in K
14 juni 1955 en is over
Kortrijk op 20 mei. Zij
echtgenote van Marc
de moeder van Franky
De uitvaartdienst zal p
op maandag 27 mei o
de Sint-Amanduskerk
ve, waarna Marleen za
worden met haar echt
de begraafplaats in Ba
(BRU/Begrafenissen V
ghe Wim)

DOOR PETER VAN HERZEELE

De Imog-gemeenten staan voor
een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen
voor het restafvalcijfer. “Belfius
maakte een indeling van gemeenten in clusters. OVAM, een
Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen
op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval,
materialen en bodem, berekende
het effect van de clustering op de
doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Voor de
Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147 kg per inwoner per jaar aan restafval mag ontstaan. In 2018 was dat nog
153 kg”, duidt directeur Johan
Bannier. “Om te weten hoe we
deze ambitieuze doelstelling kunnen behalen, hebben we een restafvalanalyse laten uitvoeren.”
Voor het vaststellen van de samenstelling van de restafvalzakken werd een steekproef genomen in de Imog-gemeenten. “Er
werd gewerkt met een sorteerwijzer: organisch afval, glas, metaal,

Met dit busje trekt Imog van markt naar markt om bezoekers te leren koken met voedseloverschot. Op de foto
zien we directeur Johan Bannier (links) en voorzitter Rik Soens. (foto LOO)

kunststoffen, inerte materialen,
hout, textiel... Hierbij werd er ook
een onderscheid gemaakt tussen
verpakt en niet-verpakt en bij het
organisch afval tussen geopende
en ongeopende verpakkingen.”
Uit de resultaten van de analyse
blijkt dat er nog 26,5 kg per jaar
per inwoner of 6,5 miljoen kg per
jaar aan recycleerbare materialen
in de restafvalzak belanden.
“Denk maar aan P+MD, papier,
karton, textiel en glas terwijl hiervoor al selectieve inzamelsystemen in onze regio bestaan.”

PREVENTIEPLAN
Daarnaast is er ook een grote organische fractie. “Een groot deel
daarvan zijn eigenlijk voedselverliezen die gemakkelijk uit de restafvalzak kunnen worden gehou-

den door bijvoorbeeld thuiscompostering en slim aankopen en
bewaren”, gaat de directeur verder. “De analyse toont aan dat er
gemiddeld 21,5 procent of 28,2 kg
per jaar per inwoner aan voedsel
wordt verspild. Dit is 6,9 miljoen
kg per jaar, en dit alleen in de
Imog-regio.”
Om deze voedselverliezen tegen
te gaan stelde Imog voor de organische fractie een preventieplan
op. “We drijven onze informatieacties en sensibiliseringscampagnes op. We maken thuiscomposteren hip, stimuleren en informeren om en hoe kippen te houden
en stimuleren het gebruik van
compost gemaakt van het tuinafval uit de regio.” Imog informeert
ook hoe voedselverliezen te minderen en hoe restjes nog een lek-

kere maaltijd kunnen worden.
“We doen dit met ons kookbusje
op markten en allerlei evenementen, via sociale media en op onze
website met infostanden en -avonden en cursussen en meer”, aldus
Johan Bannier.
“In totaal kan in de Imog-regio in
theorie nog 65,2 kg per inwoner
per jaar bespaard worden indien
elke inwoner de huidige bestaande inzamelkanalen gebruikt voor
de recycleerbare fracties – 26,5 kg
per inwoner per jaar minder restafval – en organisch afval zoveel
mogelijk thuis composteert –
38,7 kg minder restafval – en inzet op het vermijden van voedselverliezen. De ambitieuze doelstellingen zouden voor elke inwoner
haalbaar moeten zijn”, vat voorzitter Rik Soens samen.

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 24 mei 2019

Studenten Vives schenken 2.763 euro aan
Work in Progress/De Achthoek

Vzw De Spie krijgt 500 euro steun uit actie
van Beweging.net en ACV

Voorlopig ge
camera’s aan
Leieboorden
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STRIJD TEGEN PEUKEN OP DE GROND GESTART (GAS-BOETES VOLGEN LATER)

Stad deelt 10.000 gratis etuis uit
KORTRIJK
De stad bindt met de campagne ‘peuk in
de pocket’ de strijd tegen peuken op de
grond aan. Zo worden er 10.000 gratis
peuken-etuis uitgedeeld, waarvan de
helft al tijdens de Sinksenfeesten komend weekend. Eerst sensibiliseren
dus, maar vanaf september volgt de harde aanpak met GAS-boetes van 55 euro.
PETER LANSSENS
De natuur heeft tot twaalf jaar
nodig om een peuk af te breken. Daarna blijven er microplastics uit de filter achter, die
vaak in waterlopen belanden
en vissen vergiftigen. «Peuken
zijn zeer slecht voor de natuur.
Veel mensen beseffen niet hoe
erg het is», zegt schepen van
Nette Stad Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). Kortrijk
heeft er nu schoon genoeg van
en onderneemt actie.

Horecabazen steunen
De campagne start nu tijdens
de Sinksenfeesten. Er worden
5.000 gratis peukenetuis uitgedeeld.
«Het etui is brandveilig en hittebestendig», legt Ruth Vandenberghe uit. «Je kan er tot
vijftien peuken in kwijt, waarna je het etui ledigt in een afvalcontainer of bij het restafval
en weer hergebruikt.» Een peukenetui afhalen kan ook in het
infopunt op de Grote Markt, nu
zondag en maandag. Na Sinksen worden er nog eens 5.000

verspreid, zoals in horecazaken
en op zomerevenementen zoals het festival Alcatraz. Belangrijk: een bevraging bij
ruim vijftig horecabazen leert
dat die ook achter de aanpak
staan, zelfs in uitgaansbuurten
zoals in de Reynaertstraat en
op de Vlasmarkt. Horecabazen
spelen er zelf al op in. «Er staat
bij mij op iedere terrastafel een
asbak», zegt Dieter D’Alwein
van café Labberleute in Aalbeke. «Telkens er toch een klant
een peuk wegschiet, waarschuw ik hij of zij dat er vanaf
september GAS-boetes van komen. Het werkt. Ik zie bijna
geen peuken meer op de grond
op mijn terras.»

Wandasbakken
Het blijft niet bij de etuis. Zo komen er in juni dertig extra asbaktegels zoals op de verlaagde
Leieboorden en het Schouwburgplein en aan de Budascoop
en het stadhuis in Kortrijk en
het OC in Heule. Die peukente-

Schepen Ruth Vandenberghe helpt bij het uitdelen van de peukenetuis. Foto Henk Deleu
gels komen telkens enkele meter van de ingang van openbare
gebouwen. Er worden ook dertig wandasbakken aan onder
meer sport- en ontmoetingscentra en vijftig peukenkokers
voorzien. Dat zijn kokers die
aan de zijkant van vuilnisbakken op openbaar domein worden bevestigd.

Toeristen
Er is nóg meer. Zo is er al rond
86 rioolputjes met milieuvriendelijke graffiti een logo
met de boodschap ‘Hier begint
de zee. Niets ingooien aub’ aangebracht.
Er reist een ludieke asbak of
‘votingpaal’ door Groot-Kortrijk, waar rokers ook hun ‘stem’
over leuke onderwerpen in
kunnen uitbrengen. Verder
hangen horecabazen affiches

uit of kleven ze stickers. Wie
dat doet, krijgt gratis peukenetuis om uit te delen. De horecabazen kunnen later ook intekenen op een groepsaankoop van
asbakken. En er is aan toeristen
gedacht. «We nemen het verbod op peuken op de grond in
brochures op, en er komen speciale vlaggen en doeken», zegt
Ruth Vandenberghe.

23 vaststellers
Iedereen zou dus tegen september op de hoogte moeten
zijn. Vanaf dan riskeren overtreders een GAS-boete van 55
euro, tenzij er verzachtende
omstandigheden zijn.
«Zo kan je overtreders met een
leefloon als alternatief mee op
pad sturen om peuken te rapen», zegt bemiddelingsambtenaar Evi Holderbeke. De stad

stuurt vanaf september 23
vaststellers met badge op pad.
Ze vragen overtreders hun
identiteit, om daarna de GASboete te kunnen opsturen. De
vaststellers halen er de politie
bij, voor wie zijn of haar identiteit niet wil geven. Er zullen
ook gemengde patrouilles, met
gemeenschapswachten en politie, op pad gestuurd worden
om overtreders te betrappen.
Ook de politie kan altijd optreden.
Tot slot nog enkele cijfers: de
campagne ‘peuk in de pocket’
kost de stad zo’n 8.000 euro. En
het plaatsen van extra peukentegels, wandasbakken en peukenkokers vraagt een investering van 12.000 euro. Info:
www.kortrijk.be/properenko.
Stoppen met roken? Bel tabakstop via 0800/111.00.

Bron: Het Laatste Nieuws - 6 juni 2019

Nieuwe Zwevegemse gin Souterrain verwijst naar oude tunnel
Dries Dauwe (38) en Orily Depraetere (33) stelden gisteravond de nieuwe gin ‘Souterrain’ voor. De naam is een
knipoog naar het verleden van
Zwevegem. «De Souterrain,
een oude scheepvaarttunnel,
was een mythische plek in de
gemeente», vertelt Dries.

Dries Dauwe (38) en Orily Depraetere (33) met de gin
Souterrain, die genoemd werd naar een oude scheepvaarttunnel in Zwevegem, die intussen verdwenen is. Foto Deleu

«Met mijn bedrijf ‘The Brewing
Community’ verkoop ik toestellen waarmee je smaken
aan vloeistoffen kan toevoegen», legt Dries uit.
«Dat kan met olijfolie bijvoorbeeld, maar even goed met gin
en rum. Je start bijvoorbeeld
met een gewone basisgin, en
dan kan je bijvoorbeeld verse
frambozen, vlierbloesem of

bloemblaadjes toevoegen.» Het
koppel is afkomstig uit Zele.
«Maar Orily komt uit Zwevegem, vandaar dus onze beslissing om een Zwevegemse gin
uit te brengen. Souterrain is
een kruidige, florale gin waarin
je toetsen van kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, oranjebloesem, koriander, rode peperbes
en vanille kan herkennen. Een
heleboel verschillende ingrediënten inderdaad, maar het
resultaat is een hele zachte,
evenwichtige gin.»

Trekpleister
De naam Souterrain verwijst
naar de scheepvaarttunnel
waar het kanaal Bossuit-Kortrijk door stroomde van 1861 tot

1974, tussen Zwevegem-Knokke en Moen.
«De Souterrain was een bijna
mythische plek in de streek»,
zegt Dries. «De tunnel was bijna
een trekpleister. Koppeltjes
kwamen er om in alle discretie
te kussen en schippers stopten
er om een pintje te drinken in
café De Souterrain. Oudere inwoners van Zwevegem krijgen
nog steevast een glimlach op
hun gezicht als je hen naar de
Souterrain vraagt. Onze gin
houdt de herinnering levendig.»
De gin zal enkel verkocht worden in de regio Kortrijk Zwevegem, voor 35 euro, in de lokale
drankenhandels en supermarkten. (JME)

regio WESTVLAANDEREN

In Kortrijk worden vijftig peukenkokers geplaatst en tijdens de Sinksenfeesten worden tienduizend gratis peukenetuis verdeeld.

DE STANDAARD
DONDERDAG 6 JUNI 2019

© loh

Vanaf september worden GASboetes uitgedeeld aan wie toch nog afval op straat gooit

Kortrijk wil netste stad
van Vlaanderen worden
Kortrijk wil de netste
stad van Vlaanderen
worden. Eerst wordt er
gesensibiliseerd tegen
afval. In september
komen er boetes voor
wie hardleers is. ‘Wij
zijn proper & ko’ start
volgende zaterdag
tijdens de Sinksen
feesten.
VAN ONZE MEDEWERKER

KRIS VANHEE
K O R T R I J K I Peuken en kauwgom
horen in de vuilnisbak, honden
poep in een zakje, afval in de huis
vuilzak of in het containerpark.
Voortaan word je in Kortrijk aan
gesproken op je gedrag via ban
ners, affiches, ecoboys en vijftig
cafébazen, die hun schouders zet
ten onder de actie Wij zijn proper
& ko. ‘Iedereen werkt samen om
van Kortrijk de netste stad van
Vlaanderen te maken’, zegt sche
pen van Nette Stad Ruth Vanden
berghe (Team Burgemeester).

Bron: De Standaard - 6 juni 2019

Ze wil eerst preventief optre
den. Nadien kunnen 20 medewer
kers een GASboete uitschrijven.
‘Het gaat ons om respect’, zegt
Vandenberghe. ‘Respect voor ons
milieu, onze ophalers, mensen die
weggegooid afval niet leuk vin
den. Peuken op straat zijn gewoon
vies en daarom delen we vanaf nu
in twee beurten telkens vijfdui
zend peukenzakjes uit. Die zijn
bedoeld om peuken in te bewaren.
Het zakje kan dan later geleegd
worden in een vuilnisbak. Er ko
men ook meer peukentegels,
wandasbakken, kokers, slimme
vuilnisbakken en noem maar op.
Je zult er niet naast kunnen kij
ken. Cafébazen doen mee hun duit

‘Het gaat om
respect. Respect
voor ons milieu,
onze ophalers,
mensen die
weggegooid afval
niet leuk vinden’
RUTH VANDENBERGHE

Schepen van Nette Stad

in het zakje, ook in de uitgaans
buurten. Ze staan achter ons.’
Dieter D’Alwein van de Labber
leute in Aalbeke is al een maand
aan het experimenteren. ‘Ik heb
tachtig zitplaatsen buiten en zet
overal asbakken. Wie ze niet ge
bruikt, spreek ik aan op een ludie
ke manier. Na drie keer weten ze
het wel. En neen, ze blijven niet
weg uit het café.’

Riooltags
Op diverse plaatsen in de stad
komen er riooltags. Daarop staat:
‘Hier begint de zee, niets ingooien
aub.’ Ondertussen is die tag al op
86 plaatsen geschilderd.
Wie nog altijd niet horen wil,

‘Ik heb buiten overal
asbakken. Wie ze
niet gebruikt,
spreek ik aan op
een ludieke manier.
Na drie keer weten
ze het wel’
DIETER D’ALWEIN

Zaakvoerder Labberleute

In een peukenzakje kan je peuken bewaren tot je ze later in een vuilnisbak
kunt gooien. © loh

moet voelen vanaf september.
‘73 procent van de Kortrijkzanen
was te vinden voor GASboetes tij
dens onze grote ondervraging’,
zegt Vandenberghe. ‘Vier extra
stadsmedewerkers volgen de op
leiding tot GASvaststeller. Wie
hardleers is, wordt beboet. Het
gaat ons trouwens niet alleen om
peuken. Ook kauwgom en hon
denpoep zijn een doorn in het oog

van veel mensen. En ook daarvoor
riskeer je 55 euro boete.’
Nu zondag 9 juni is er een grote
peukenactie in Kortrijk. Coördi
nator Evi Holderbeke: ‘We spre
ken zondag om 16 uur af op de ver
laagde Leieboorden aan ‘t Fon
teintje. We rapen in twee uren tijd
zo veel mogelijk peuken op. De
Mooimakers zegden al toe. Ieder
een kan helpen.’
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Een aantal personen werd opgepakt en
voor verhoor meegenomen naar het
politiekantoor.
“De interventie duurde een halfuur
omdat de vrees bestond dat een man
een wapen droeg. Het zag er allemaal
spectaculair uit, maar dat was het
uiteindelijk niet”, zegt burgemeester
Francis Benoit (CD&V). (djr, gsd)

tigen de diefstal, maar willen
er niet verder over communiceren.
Wel wordt er op het hart gedrukt dat de werking in De
Gavers kan blijven voortgaan
zoals voordien. De politie van
de zone Mira onderzoekt de
zaak. (djr, tlg, kvo)

Stad wil voortrekker zijn en vraagt een inspanning van iedereen

Waregem wil DUURZAAM FEESTEN
“Dit gaat verder dan herbruikbare bekers”
WAREGEM

Waregem pakt uit met een
actieplan om alle evenementen duurzaam te maken. Vanaf 1 januari 2020
mogen organisatoren sowieso geen wegwerpplastic meer gebruiken, maar
daar wacht de stad dus
niet op. “We willen een
voortrekkersrol innemen.”
KAREN VERHULST

“Duurzaamheid is veel
meer dan herbruikbare bekers. Dat willen we tonen
aan de inwoners en verenigingen in onze stad”, zegt
schepen van Evenementen
Pietro Iacopucci (CD&V).
Al begint de duurzaamheid
wel bij zulke bekers. Tijdens
stadsactiviteiten in Waregem zal je niet meer uit wegwerpbekers drinken. De
voorkeur wordt gegeven aan
glas, maar als dat uit veiligheidsoverwegingen niet kan,
kiest de stad voor herbruikbare exemplaren. Dat kan
via de intercommunale
Imog, maar binnenkort ook
via de stad zelf die 4.500 euro investeert in kwaliteitsvolle herbruikbare bekers
voor bier, frisdrank, wijn en
cava.

Gratis water
Ook stadsactiviteiten in
park Casier tijdens Waregem Koerse moeten die regels volgen, net als de horeca op openbaar domein tijdens de Koersefeesten. Aan
externe organisatoren kan
de stad alleen maar vriendelijk vragen om drank in glas
of herbruikbare bekers te
serveren. Tijdens evenementen van de stad wordt
bovendien geregeld gratis
water geserveerd, opnieuw
om verspilling van flesjes
Bron: Het Nieuwsblad - 7 juni 2019
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Duurzaam feesten: dat draait niet alleen om herbruikbare bekers, maar daar begint het wel mee, vindt het stadsbestuur.

PIETRO IACOPUCCI

zijn uit den boze, zoals individueel verpakte suikerklontjes.
Eigen activiteiten in park
Casier zijn verplicht tijdens
de Koersefeesten duurzame
verpakkingen te gebruiken,
net als ambulante handelaars tijdens de Koersefeesten. Andere organisatoren
worden gesensibiliseerd.
Verder in hetzelfde duurwater tegen te gaan.
zaamheidsverhaal zet de
stad in op duurzame mobiliBorden uit karton
teit door fietsen en openMaar ook uw bord, vork en baar vervoer te promoten, in
mes moeten voortaan duur- bewaakte fietsstallingen te
zaam zijn. Wie eten ser- voorzien,...
veert, moet eerst nadenken
over duurzame voeding zo- Drukwerk
als fairtrade- of vegetarische
alternatieven, en die in Ook het drukwerk en enerduurzaam servies opdienen. gieverbruik worden onder
Dat kan gaan van gewoon de loep genomen worden. De
vaatwerk en bestek tot recy- stad investeert in banners
cleerbaar materiaal zoals die meer dan een keer opgekarton of suikerrietvezel. hangen kunnen worden en
Apart verpakte goederen denkt bewust na over de uitSCHEPEN VAN EVENEMENTEN

“Er volgt nog een
infomoment voor
alle adviesraden
in de stad”

deling van gadgets.
“Die moeten een zekere
waarde hebben, duurzaam
zijn en vooral niet onmiddellijk in de vuilnisbak belanden.” Zelfs het toiletpapier en de zeep om de afwas
te doen, zijn gerecycleerd of
biologisch afbreekbaar. Afvalbakken en -eilanden maken het verhaal compleet.
Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): “We beseffen dat we een inspanning vragen van iedereen.”
“Daarom volgt er nog een infomoment voor alle adviesraden in de stad”, vult Iacopucci aan.
Verenigingen zullen onder
meer hun personeel anders
moeten inzetten, want de
bekers moeten worden opgehaald en de waarborg
moet worden teruggeven.
Daarnaast zullen ook de echte serviezen afgewassen
moeten worden.

branddeskundige mogelijk sprake
is van kwaad opzet en dat de bewoonster mogelijk zélf het vuur
aanstak. Wie vragen heeft over
zelfdoding of zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht op de
Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be. (MMB)

TORHOUT
Tot driekwart minder
zwerfvuil in scholen
waar ze ‘nudgen’
De veertien West-Vlaamse scholen
die dit jaar in het proefproject ‘nudging tegen zwerfvuil’ zijn ingestapt, hebben het afval in hun
school met gemiddeld liefst 75 procent zien afnemen. In onze regio
deden VTI en Eureka in Torhout
mee. ‘Nudgen’, of mensen onrechtstreeks overhalen om iets te
doen. Een duwtje in de rug geven,
dus. «We merkten vooral dat tijdens de pauzes de blikjes, het plastic en de papiertjes op de speelplaats bleven slingeren», zegt Miranda Delaere van het VTI in Torhout. «Ook in de klassen en in de
gang lag er vaak veel afval van leerlingen en leerkrachten. Door onder
meer extra vuilnisbakken te plaatsen, die eruitzien als tafels, hebben
we dat afval toch kunnen terugdringen.» De deelnemende scholen
experimenteerden ook met kleine
prikacties, zoals leerkrachten die
spontaan vuilnis begonnen op te
rapen, waardoor leerlingen hen begonnen na te doen. Klassen kregen
ook verantwoordelijken die letten
op zwerfvuil en de oudste leerlingen van de school kwamen de jongere scholieren op hun taken wijzen. De scholen willen heel graag
doorgaan met het experiment en
willen ook andere scholen aanmoedigen om deel te nemen. (BHT)

op de grill. «We brengen het strandsfeertje naar Sint-Michiels
afwachting van de opening van onze Parijse bistro», zeggen ze

BART HUYSENT
In het hoofd van Gert De Mangeleer en
Joachim Boudens is het nooit stil, dat
mag duidelijk zijn. Nadat ze eind vorig
jaar de deuren sloten van hun driesterrenzaak Hertog Jan, is sinds een paar
maanden restaurant L.E.S.S. op ‘t Zand
in Brugge geopend. De ‘eatery’ is een
schot in de roos. De cijfers zijn veel beter
dan het duo op voorhand had verwacht.
«De meeste klanten reserveren voor een
tafel», zegt Joachim Boudens. «Maar als
er een tafel vrij is, dan raakt die snel ingevuld door de vele passanten op ‘t
Zand. Eind deze week hopen we bovendien ook ons terras te kunnen plaatsen.
Dat is goed voor nog eens 36 extra zitplaatsen.»

Nieuwe projecten
Het duo was tijdens de eerste weken
heel vaak aanwezig in L.E.S.S., maar dat
is nu steeds minder het geval. «We concentreren ons stilaan op nieuwe projecten», geeft Gert De Mangeleer toe. Een
van die projecten is een nieuw popuprestaurant in Sint-Michiels, op de
vroegere locatie van L.E.S.S. «Dat gebouw blijven we huren en dus moeten
we er iets mee aanvangen», zegt De
Mangeleer. «In afwachting van de definitieve omvorming tot Parijse bistro
willen we er een seafood-restaurant van
maken.» Twee dichte medewerkers van
Joachim en Gert zullen de zaak runnen.
«Zowel Pieter als Maxim zijn momen-

Op de plek waar je vroeger L.E.S.S. vond (nu op ‘t Za
komt een pop-up met enkel zeevruchten op de kaart

Op de kaart staan straks
kreeft, kokkels, moules de
Bouchots, oesters of vis op
de grill, basic geserveerd
met een beetje olijfolie
JOACHIM BOUDENS
teel nog actief in L.E.S.S., maar popelen
om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen», zegt Joachim Boudens. «We halen

Zomerse h

Het zou zond
dernemers, o
niet open te h
een keuken,
rend terras. W
merse hotspo
richting gaan
lot oude café

KNOKKE-HEIST

Internaat verspreidt folde
Bron: Het Laatste Nieuws - 31 mei 2019

BRUGGE

Bron: Het Laatste Nieuws - 6 juni 2019

Elk jaar feest
in een van de
Brugse parken

De stad Brugge gaat vanaf nu elk
jaar feestvieren in één van haar (jarige) parken. Het Graaf Visartpark,
dat in 2019 negentig jaar haar
naam heeft, komt als eerste aan de
beurt. «Bruggelingen zijn fier op
hun parken en het groen, maar profiteren er misschien nog te weinig
van», zegt schepen van Openbaar
Domein Mercedes Van Volcem
(Open Vld). «We willen hen dan
ook hun eigen groene oases beter
leren kennen. Zelfs op de vesten ondervinden mensen nog schroom
om even de paden te verlaten en te
verpozen in het prachtige groen.
We mogen onze parken ten volle
benutten», aldus schepen Van Volcem. Dus worden de parken in de
bloemetjes gezet, te starten met
het Graaf Visartpark in 2019. Volgend jaar is het dan de beurt aan
het Koningin Astridpark, dat dan
170 jaar in handen is van de stad
Brugge. In 2021 volgen nog vier
parken, waaronder het Sebrechts-

inspiratie uit
waar je enkel
Op de kaart st
moules de Bo
grill. Die ser
beetje brood

Jack Werkman, de wethouder
van de Zeeuwse gemeente Sluis,
is tussenbeide gekomen nadat
een internaat uit Knokke-Heist
folders had verspreid over de
grens met Nederland.
Het fenomeen dat Belgische
scholen vlak bij de grens leerlingen ronselen bij de noorderburen
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DE HAAN

Zelfs DOVO staat voor

Deze ooievaar laat het zich welgevallen. Foto JVM

KNOKKE-HEIST

Ooievaarsjongen in Zwin
krijgen ring om de poot
De ooievaarsjongen in het Zwin Natuur Park in KnokkeHeist werden gisteren geringd. Dit jaar zijn er dertien
bezette ooievaarsnesten in het park. Ongeveer de helft
op paalnesten, de overige zijn grote takkenplatforms in
Bron: Het Laatste Nieuws - 31 mei 2019
bomen.Er werd gewerkt met een hoogtewerker. De jongen werden even uit het nest gehaald om ze te controleren en van een officiële ring te voorzien. Elk jaar probeert het Zwin Natuur Park zoveel mogelijk jongen van

De firma Braet vond gisterenochtend op het strand aan de Vosseslag in De Haan twee projectielen. Braet spoort in opdracht van
het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust (MDK)
explosieven op het strand op. Een
kanonskogel uit 1869 deed bij iedereen de wenkbrauwen fronsen.
De politie van Bredene/De Haan
en de ontmijningsdienst DOVO
kwamen ter plaatse. Er werd vastgesteld dat een van de aangetroffen projectielen een zogenaamde
‘notenkrakermijn’ was van 27
centimeter diameter. Dergelijke
mijnen, oorspronkelijk springtuigen van Franse makelij, werden
tijdens de Tweede Wereldoorlog
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15 JAAR ‘KUKELEKU’: AL MEER KIPPEN VERKOCHT DAN DAT ER INWONERS ZIJN

«GFT-afval is met meer dan helft gedaald!»
KESTER
Heel wat mensen kwamen vrijdag bij de firma Horta in Kester
hun kippen ophalen,
die ze via de kippenactie ‘Kukeleku’ besteld
hadden. Goed 15 jaar
geleden ging de gemeente Gooik als één
van de eerste in het
Pajottenland van start
met deze actie, en intussen werden er al
meer dan 10.000 kippen aan de man gebracht.
MARC COLPAERT
In 2004 organiseerde Gooik voor de
eerste keer een kippenactie. Het concept was simpel: elk gezin mocht
aan de helft van de prijs drie kippen
aankopen. Wie er meer wilde, moest
de volle pot betalen vanaf de vierde
kip. De gemeente hoopte op deze
manier vooral iets te doen aan de
grote hoop GFT-afval die elk jaar geproduceerd werd. En de kippenactie
‘Kukeleku’ sloeg aan, want in het
eerste jaar werden meteen meer dan
Bron: Het Laatste Nieuws - 1 juni 2019

Tibo Heymans en Davy Smeets zorgden ervoor dat iedereen zijn kippen kreeg. Foto Marc Colpaert
duizend kippen (1.097) besteld. «We
zaten voor 2004 aan gemiddeld 24
kilo GFT-afval per inwoner. We
hoopten met deze actie dit gewicht
naar beneden te halen en dat is heel
goed gelukt: we gingen van 24 naar
11 kilogram per inwoner GFT-afval
vandaag», weet schepen Simon De
Boeck (CD&V).
«Ik denk dat ik al vanaf 2004 kippen
koop via de gemeente en ik vind dat
nog steeds een heel goed idee. Soms
valt het wel eens voor dat een vos ze
komt stelen, maar dan kopen wij er

het jaar nadien terug enkele bij»,
vertelt Marie-Therese Gisgand uit
Oetingen, die samen met haar dochter Carine en kleinkinderen Fiona en
Arjen 6 kippen kwam halen. Een kip
kost normaal 6,68 euro, maar omdat
de gemeente haar steentje bijdraagt
en een deel van de prijs betaalt, kan
elke inwoner drie kippen kopen aan
3,34 euro per diertje.

Vos met kleintjes
De kippenactie was blijkbaar zelfs zó
speciaal dat er enkele jaren geleden

een cameraploeg speciaal uit Nederland naar het Pajottenland afzakte.
«Vroeger organiseerden wij die kippenactie altijd aan het begin van de
lente, ergens in april, maar daar zijn
we van afgestapt. Nu start de kippenactie eind mei, dan heeft de vos
geen kleintjes meer», lacht De
Boeck.
De schepen gaf verder ook nog mee
dat wie nu enkele kippen aankoopt,
een goede zaak doet want in het najaar gaat de prijs van de vuilniszakken gevoelig omhoog.

KMO recyclage
parken en
2 afvalverwerkingssites
te Harelbeke en Moen

ophaling
op afroep
Imog
producten
Ontdek
alle imog diensten
op www.imog.be of
bel 0800 99827
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