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KORTRIJKZANEN VANAF 1 SEPTEMBER MET AFVAL NAAR HARELBEKE

Huisvuilzakken worden duurder
en bakkenparken sluiten deuren
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Het bakkenpark in de Graaf Karel de Goedelaan sluit.
Foto Henk Deleu

KORTRIJK
De huisvuilzakken worden vanaf 1 september 2020 fors duurder in Kortrijk.
Een grote restafvalzak gaat van 1,50
naar 1,70 euro en een kleine van 0,85
naar 1 euro. En de grote restafvalzak
wordt kleiner: die gaat van 80 naar 60 liter. Ook nieuw: de bakkenparken in de
Karel de Goedelaan en de Maandagweg
sluiten. Kortrijkzanen moeten voortaan
naar het Imog-bakkenpark in Harelbeke.

De restafvalzakken, hier met schepen Ruth Vandenberghe op de foto,
worden fors duurder in Kortrijk. Foto Henk Deleu

PETER LANSSENS
De duurdere huisvuilzakken Imog voert de nieuwe tarieven
vanaf 1 september 2020 in het
hele: Het
werkgebied
van
afval-2019
Bron
Laatste Nieuws
- 7de
november
intercommunale in - zal veel
mensen in hun portemonnee
treffen. Goed sorteren is de
boodschap.
Het recyclagepark in de Graaf
Karel de Goedelaan sluit: «Het
is verouderd en slecht gelegen», zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). «Het ligt
in een woonbuurt. En je hebt er
ook de bouw van nieuwe camRUTH VANDENBERGHE,
pussen voor de hogeschool HoSCHEPEN VAN AFVALBELEID
west en UGent en de komst van
het onderzoekscentrum Flanders Make. Ook het recyclage- trum van Kortrijk zijn en we
park in de Maandagweg sluit. weren zo ook vrachtwagens uit
Wegens klachten in de buurt, het stadscentrum.» Concreter:
vooral voor lawaai- en ver- door straks het Imog-park in
keershinder en de dichte om- Harelbeke te benuttigen, worgeving van scholen ook.»
den jaarlijks 2.331 vrachtwagentransporten met contaiMinder vrachtwagens
ners van de bakkenparken
Dat betekent niet dat Kortrijk- Graaf Karel de Goedelaan en
zanen aan hun lot worden Maandag uit het verkeer in het
overgelaten met hun afval. Het centrum van Kortrijk gehaald.
bakkenpark langs de Kortrijk- Wat trouwens ook de CO2-uit-

Het recyclagepark in
Harelbeke ligt op 800
meter van de grens
met Kortrijk en scoort
op het vlak van
bereikbaarheid
beter dan
alle andere opties

Kortrijkzanen moeten vanaf 1 september 2020 met hun afval
naar het Imog-recyclagepark in Harelbeke. Foto Google Maps
Ruth Vandenberghe uit. «Er
zullen steeds twee van de drie
parken open zijn. Op piekmomenten zoals woensdag- en
vrijdagnamiddag en op zaterdag zijn de drie parken samen
open. De parken zullen op

Gratis zijn A-hout zoals paletten, snoeihout, papier, karton
en het milieustraatje (voor bijvoorbeeld bloempotten, wijnkuken, plastic folies, cd’s, matrassen, vlak glas, tapijten en
isomo, red.).

de beginperiode extra stewards ingezet om de bezoekers
te begeleiden en alles vlot te laten verlopen. We communiceren er later nog verder en uitgebreider over via de verschillende stadskanalen.»
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wordt kleiner: die gaat van 80 naar 60 liter. Ook nieuw: de bakkenparken in de
Karel de Goedelaan en de Maandagweg
sluiten. Kortrijkzanen moeten voortaan
naar het Imog-bakkenpark in Harelbeke.

De restafvalzakken, hier met schepen Ruth Vandenberghe op de foto,
worden fors duurder in Kortrijk. Foto Henk Deleu

PETER LANSSENS
De duurdere huisvuilzakken Imog voert de nieuwe tarieven
vanaf 1 september 2020 in het
hele werkgebied van de afvalintercommunale in - zal veel
mensen in hun portemonnee
treffen. Goed sorteren is de
boodschap.
Het recyclagepark in de Graaf
Karel de Goedelaan sluit: «Het
is verouderd en slecht gelegen», zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). «Het ligt
in een woonbuurt. En je hebt er
ook de bouw van nieuwe campussen voor de hogeschool Howest en UGent en de komst van
het onderzoekscentrum Flanders Make. Ook het recyclagepark in de Maandagweg sluit.
Wegens klachten in de buurt,
vooral voor lawaai- en verkeershinder en de dichte omgeving van scholen ook.»

Minder vrachtwagens
Dat betekent niet dat Kortrijkzanen aan hun lot worden
overgelaten met hun afval. Het
bakkenpark langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke
wordt in een samenwerking
met Imog fors uitgebreid en
ook voor Kortrijkzanen opgengesteld. De inrit wordt heraangelegd en krijgt een extra
weegbrug, ook bij de uitgang
komt een extra weegbrug en er
komt meer personeel. «Het recyclagepark in Harelbeke ligt
op 800 meter van de grens met
Kortrijk en scoort op het vlak
van bereikbaarheid beter dan
alle andere opties», zegt Ruth
Vandenberghe. «De mensen
moeten niet langer in het cen-

Het recyclagepark in
Harelbeke ligt op 800
meter van de grens
met Kortrijk en scoort
op het vlak van
bereikbaarheid
beter dan
alle andere opties
RUTH VANDENBERGHE,
SCHEPEN VAN AFVALBELEID
trum van Kortrijk zijn en we
weren zo ook vrachtwagens uit
het stadscentrum.» Concreter:
door straks het Imog-park in
Harelbeke te benuttigen, worden jaarlijks 2.331 vrachtwagentransporten met containers van de bakkenparken
Graaf Karel de Goedelaan en
Maandag uit het verkeer in het
centrum van Kortrijk gehaald.
Wat trouwens ook de CO2-uitstoot beperkt.

Ruimere openingsuren
De recyclageparken in de Rollegemseweg in Rollegem en de
Lage Dreef in Heule blijven
open en worden vernieuwd. In
beide parken komen weegbruggen, terwijl het park in
Heule 20 procent groter wordt.
Ook van belang: de dienstverlening wordt opgeschroefd in
de bakkenparken in Rollegem,
Heule en Harelbeke. «We breiden de openingsuren van 75
naar 130 uur per week uit», legt

Kortrijkzanen moeten vanaf 1 september 2020 met hun afval
naar het Imog-recyclagepark in Harelbeke. Foto Google Maps
Ruth Vandenberghe uit. «Er
zullen steeds twee van de drie
parken open zijn. Op piekmomenten zoals woensdag- en
vrijdagnamiddag en op zaterdag zijn de drie parken samen
open. De parken zullen op
vraag van handelaars en zelfstandigen ook op maandag
openen. De reorganisatie heeft
geen impact op het personeel.»

Tarieven
De investeringen in de recyclageparken van Rollegem en
Heule bedragen 490.000 euro.
Er wordt verder een jaarlijkse
bijdrage van zo’n 100.000 euro
aan Imog betaald om het bakkenpark in Harelbeke te mogen
gebruiken. De tarieven in de recyclageparken worden gelijkgesteld met de Imog-tarieven.
LS

Gratis zijn A-hout zoals paletten, snoeihout, papier, karton
en het milieustraatje (voor bijvoorbeeld bloempotten, wijnkuken, plastic folies, cd’s, matrassen, vlak glas, tapijten en
isomo, red.).
Je betaalt 0,04 euro per kilogram voor B-hout of behandeld hout, recupereerbaar
bouwafval, gipsplaten, boomwortels en gras- en bladafval
met een vrijstelling van 500 kilogram per gezin per jaar. Je betaalt 0,2 euro per kilogram voor
niet-recupereerbaar bouwafval, C-hout of geïmpregneerd
hout, brandbaar afval, te sorteren afval en multistroom. «De
overstap naar het nieuwe systeem is dus voor 1 september
2020 voorzien», legt Ruth Vandenberghe uit. «Er worden in

de beginperiode extra stewards ingezet om de bezoekers
te begeleiden en alles vlot te laten verlopen. We communiceren er later nog verder en uitgebreider over via de verschillende stadskanalen.»

Extra groeninzameling
Tot slot: de stad Kortrijk zet ook
meer op mobiele containerparken in. Het aanbod van de
groeninzameling met de
groenkar wordt op tal van locaties in Kortrijk uitgebreid, onder meer in de omgeving van
de Graaf Karel de Goedelaan en
de Maandagweg.
De stad werkt ook aan mogelijkheden om andere fracties
met mobiele parken op te halen, in samenwerking met de
Kringloopwinkel.

aldus de schepen, die een klacht indiende
bij de Vlaamse ombudsman. “Parkeerbedrijf Parko is ook gewoon klant bij providers als Proximus en Orange. Die werken
allen met een ander systeem. Ondertussen
wil ik iedereen aanraden om via de website Parko.be te werken. Na een eenmalige
registratie kan je daar gemakkelijk betalen
voor parking, zonder extra kosten.” (AN)

hebben omdat hij iets had met de vrouw
van een van de broers.
Het 23-jarige slachtoffer volgde Nederlandse les in Kortrijk en kwam zo in contact met de vrouw van de oudste broer.
Toen die dat ontdekte, lokte hij het slachtoffer met een smoes naar een studentenkot. Daar wachtten de vier beklaagden
hem op. Ze sloegen hem talloze keren,

indien hij Kortrijk niet zou verlaten. Voor
de twee die vroegtijdig vertrokken, onder
wie de verdachte in de ‘Kotmoord’, kregen
12 en 14 maand cel. Voor de twee anderen, die in eerste aanleg achttien en
twintig maanden kregen, werd 24 maand
cel gevorderd in beroep, maar uiteindelijk
werd de eerste straf toch bevestigd.
(OSM)

aanschaffen. “Anders gebeurt dat online,
maar met zo’n automaat is het veel gemakkelijk,” aldus Nicolas Debouverie. Volgende week herlanceren ze de
cannabisautomaat.
(KVDM-foto KVDM)

VANAF SEPTEMBER 2020 SLUITEN RECYCLAGEPARKEN AAN MAANDAGWE

Alle afval moet naar de rand
KORTRIJK Op 1 september 2020 gaan alle containerparken in Kortrijk centrum onherroepelijk dicht. Centrumbewoners kunnen dan
nog op afvalparken in Bissegem, Rollegem en Heule terecht. Volgens het stadsbestuur is dat de enige manier om te voldoen aan de
normen van de Vlaamse overheid én de dienstverlening te waarborgen. Omwonenden en de oppositie denken daar enigszins anders
over. Zij vrezen voor mobiliteitsproblemen en meer sluikstorters.

zal het de komende maanden ook erg moeilijk of zelfs onmogelijk te bereiken zijn.
Een recyclagepark is daar niet op zijn
plaats.” Het kleinste containerpark van de
stad, dat gelegen is aan de Maandagweg,
wordt volgens de schepen gesloten omwille
van klachten in de buurt en de nabijheid
van verschillende scholen. “Vooral de zware vrachtwagens die er op en af rijden om
containers op te halen zijn daar een probleem.” De schepen moet wel toegeven dat
het om individuele klachten gaat, gespreid
over een lange tijd. Van een georganiseerd
verzet is geen sprake.

ALTIJD VEEL VOLK

David Wemel en Cathy Matthieu. (foto AN)
DOOR ANNELIES NOLLET

De Vlaamse overheid en afvalintercommunale Imog schrijven voor dat geen enkel
recyclagepark gratis mag zijn. Onder het
motto: ‘De vervuiler betaalt’ willen ze mensen aanzetten om nog beter te sorteren.
Het overgrote deel van de West-Vlaamse
steden voerde dan ook al een betaalsysteem
in. Toch is je afval droppen in Kortrijk nog
altijd (voor het grootste deel) kosteloos. Het
stadsbestuur werd dan ook op de vingers
getikt. Wie zijn afval afzet aan de Maandagweg (86.000 bezoekers per jaar) moet zich
wel registreren met zijn elektronische identiteitskaart, maar betaalt geen cent. Hetzelfde geldt voor wie met een personenwagen
opdaagt in de Graaf Karel de Goedelaan
(82.000 bezoekers per jaar), het Recuperatiepark Lage Dreef in Heule en in de Rollegemseweg in Rollegem. Kom je met een
bestelwagen, lichte vrachtwagen of aanhangwagen dan moet je sowieso naar de
Graaf Karel de Goedelaan en moet er, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid
afval, wel in de portefeuille getast worden.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 15 november 2019

Wij pleiten voor afvalstraten met ondergrondse
containers in het centrum
CATHY MATTHIEU
Raadslid voor Groen

Op dit moment doen ‘slechts’ 20.667 mensen per jaar dat.

VEROUDERD EN SLECHT GELEGEN
Het stadsbestuur besliste om niet langer te
investeren in de recyclageparken aan de
Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg. “Dat eerste is verouderd en slecht gelegen”, verklaart schepen van Nette Stad
Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).
“Het ligt immers in een woonbuurt die verder uitgebouwd wordt als onderwijssite.
Door de werken aan de stationsomgeving

Jan Luts, directeur van de nabijgelegen
vrije basisschool Sint-Amandscollege, betreurt het verdwijnen van het containerpark
in de Maandagweg. “Van zwaar verkeer
hebben we hier nog nooit last gehad”, aldus
de directeur. “En omdat ik zelf in de beurt
woon, vind ik het zelfs heel vervelend dat
het containerpark verdwijnt.” Eenzelfde geluid weerklinkt dinsdag op het containerpark zelf. “We hebben nog geen idee hoe
we dit gaan oplossen”, verzucht Vicky Teerlinck, een van de zaakvoerders van Frituur
De Beke, amper een paar straten verderop.
“Ik kon het eerst niet geloven toen ik hoorde dat het park zou sluiten. Er is hier altijd
zo veel volk! Ik kom hier tot drie keer per
week ons karton en PMD afzetten. Als we
moeten wachten tot het opgehaald wordt
(om de twee weken, red.) dan zitten we zeker
in de zomer binnen de kortste keren met
mieren, ratten of ander ongedierte. Naar
Rollegem of Bissegem rijden zie ik niet
zitten. Een extra container bijplaatsen dan
maar? Dat zal dan weer een hoop geld kosten.”
De medewerkers van het park kregen de
opdracht om niet te reageren, maar kunnen
wel bevestigen dat er veel ongeloof en onrust heerst bij bezoekers. Ook oppositieraadsleden David Wemel en Cathy Matthieu (Groen) zijn niet overtuigd. Zij zitten
vooral in met mensen zonder auto die met
de fiets of zelfs te voet naar het containerpark gaan. “We betreuren de beslissing van
het stadsbestuur en willen hen vooral aanmanen om alternatieven te voorzien”,
klinkt het. Cathy Matthieu komt zelfs met
een concreet voorstel: “Wij zijn al lang vragende partij voor zogenaamde afvalstraten

in het centrum van de stad. In zo’n afvalstraten worden bepaalde soorten afval die
nu in het containerpark worden ingezameld, verzameld in ondergrondse containers. Die geven bijzonder weinig overlast
qua zicht en geur en bieden de bewoners
van het centrum een goed alternatief.” De
partij pleit daarnaast ook voor mobiele containerparken. “De afwezigheid van toezicht
moet je wel compenseren”, aldus David.
“Maar daar zijn tegenwoordig genoeg technologische voorzieningen voor.”

SLUIKSTORTEN
Het onderwerp komt maandag ongetwijfeld uitgebreid aan bod in de Kortrijkse gemeenteraad. Ook oppositiepartij CD&V kan
niet lachen om de ideeën van de stad. “Dat
de vervuiler betaalt, klopt volledig”, zegt
CD&V-raadslid Pieter Soens, “maar het is
toch not done dat we als ‘beste stad van

alleen verdween een groen stukje en een
rijke biotoop, de strook dempte enigszins
het geluid van de voorbijrijdende treinen.
Volgens Infrabel moet het groen wijken
voor de veiligheid. Overhangende bomen Voor en na: het verschil is wel erg groot. (gf)
en struiken die te dicht bij de sporen staan, kunnen hinder veroorzaken voor de treinen.
Schepen van Milieu Bert Herrewyn (SP.A) treedt op als bemiddelaar. “Er is nog geen
exacte datum, maar de komende maanden willen we met Infrabel en de buurtbewoners
aan tafel zitten”, aldus de schepen. “Ten laatste in januari zou dat moeten lukken.” (AN)

1.120 euro betalen.
Op 29 mei 2019 verliet een licht mentaal
gehandicapte fietser na vrijwilligerswerk
het Kortrijkse stadhuis. In de Papenstraat
kreeg hij uit het niets klappen van Jurgen
V., die er met zijn vriendin, een transgender, wandelde. Het slachtoffer liet zijn
fiets vallen en zette het op een lopen. V.
bleef hem tot in de Beheerstraat achtervol-

klonk het voor de rechter. V. kampt met
een agressieprobleem en liep al verschillende veroordelingen voor slagen en verwondingen op. Hij moet daar van de rechter aan werken.
(LSi)

Alle nieuws over Kortrijk leest
u op www.kw.be/Kortrijk

EG EN GRAAF KAREL DE GOEDELAAN

van de stad
EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Containerpark aan de rand?
De twee containerparken die centrum Kortrijk nog rijk is, verdwijnen het komende jaar. Uitwijken moet naar Bissegem,
Heule of Rollegem. Een goed idee?
ZAKARIA KHLTENT (26)
HR Consultant, Kortrijk

“Voor een betere veiligheid
in de schoolomgevingen”
“Mijn ouders maken vaak gebruik van het containerpark aan de Maandagweg. Onder andere tijdens onze
jaarlijkse lenteschoonmaak. Op zich wel jammer dus
die sluiting. Maar misschien wel een goed idee om die
parken minder te spreiden? Daardoor rijden er minder
vrachtwagens heen en weer om de containers te ledigen. Dat betekent dat de verkeershinder vermindert en
de veiligheid rond de scholen verhoogt.”

foto AN

SIEBRAND CRAEYNEST (25)
Projectmedewerker bij vzw De Stroate, Kortrijk

“Mobiele containerparken kunnen
de risico’s misschien opvangen”
Het containerpark in de Graaf Karel de Goedelaan is volgens schepen Ruth Vandenberghe
verouderd en slecht gelegen. (foto AN)

Vlaanderen’ daarnaast gaan afbouwen aan
dienstverlening? Door het sluiten van de
containerparken zeg je tegen de inwoners
van het centrum van Kortrijk: trek uw plan
maar met je afval. Dit werkt sluikstorten
toch massaal in de hand!”

MOBIEL CONTAINERPARK
“Klopt niet”, aldus schepen Vandenberghe.
“Die conclusie wordt snel getrokken. Maar
geen enkele studie kon al een oorzakelijk
verband leggen tussen het aantal containerparken en het aantal sluikstorters in een
stad. Daar is een mentaliteitswijziging voor
nodig.” Ze probeert de gemoederen ook te
bedaren. “De dienstverlening wordt sowieso beter. We onderzoeken op dit moment
het idee van mobiele containerparken en

gaan stevig investeren in de bestaande parken in Heule en Rollegem. In beide parken
komen weegbruggen en het recyclagepark
in Heule wordt 20 procent groter. Het park
langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke
zal opengesteld worden voor de Kortrijkzanen en fors uitbreiden. Er komt daar ook
meer personeel.” Dat park ligt op 800 meter
van de stad en scoort qua bereikbaarheid
volgens de schepen beter dan de andere
opties. “De mensen moeten niet langer in
het centrum van de stad zijn en jaarlijks
worden zo 2.331 vrachtwagentransporten
met containers uit het verkeer gehaald. Bovendien gaan we van 75 naar 130 openingsuren per week. Geef het wat tijd en je zal
zien dat onze stad er alleen maar op vooruit
gaat”, besluit ze.

“Hoe makkelijker je het mensen maakt om negatieve
zaken op een positieve manier aan te pakken, hoe
beter. Als mensen niet zelf hun afval verwerken komt
de kost bijna altijd op de schouders van de gemeenschap of de planeet terecht. Afvalopslag, -ophaling en
-verwerking is hoe dan ook een heel complex verhaal.
Als die mobiele containerparken er effectief komen,
kan dat de mogelijke risico's misschien opvangen.”

foto AN

LISA DEBEERST (20)
Studente sociaal-cultureel werk, Kortrijk

“Zeker kleine zaken zoals lampen
zullen in restafvalzak belanden”
“Ik vrees dat we die containerparken nodig hebben om
sluikstorten tegen te gaan. Zeker kleine zaken zoals
lampen en batterijen zullen vaker in de restafvalzak
belanden. Want wie zal daarvoor zo ver weg rijden? Wij
gaan gewoonlijk naar de Graaf Karel de Goedelaan,
maar niet dikwijls. We moeten daar wel elke keer lang
wachten. Ik vrees dat die wachttijden met deze aanpak
alleen maar zullen oplopen.”

foto AN

Bron : Focus/WTV - 6 november 2019

Bron : Het Laatste Nieuws - 13 november 2019

Bron : Het Nieuwsblad - 7 november 2019
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Centrumbewoners moeten naar Harelbeeks containerpark

Twee containerparken
in Kortrijk gaan dicht
Twee containerparken in het
centrum van Kortrijk sluiten.
Bewoners van het centrum
moeten vanaf september 2020
met hun afval naar het contai
nerpark in Harelbeke.

VAN ONZE MEDEWERKSTER

KAREN VERHULST
K O R T R I J K / H A R E L B E K E I Het zal
een pak drukker worden op het
containerpark langs de Kortrijk
sesteenweg in Harelbeke. Vanaf
1 september 2020 kan de Kortrijk
zaan daar naartoe. De parken in
de Graaf Karel de Goedelaan en in
de Maandagweg sluiten.
‘We hebben beslist om niet
meer te investeren in die recycla
geparken. Dat in de Graaf Karel
De Goedelaan is slecht gelegen, in
een woonwijk en onderwijsomge
ving. De locatie krijgt een toepas
selijkere functie’, zegt Kortrijks
schepen Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester).
Ook het kleinste recyclagepark

van de stad, in de Maandagweg,
wordt gesloten. ‘Dat is het gevolg
van klachten uit de buurt en de
nabijheid van scholen.’

Investeringen

De nieuwe Vlaamse wetgeving
verplicht Kortrijk om zich aan te
passen. Geen enkel recyclagepark
mag namelijk nog gratis zijn en
dat is in Kortrijk momenteel wel
nog het geval. Ook in de contai
nerparken in Rollegem of Heule
zal dus soms moeten betaald wor
den. Zo zal bijvoorbeeld een kilo
brandbaar afval 0,20 euro en een
kilo zacht groen 0,04 euro kosten.
Papier en karton, Ahout, snoei
hout en het milieustraatje blijven
gratis.
‘We investeren trouwens ook in
onze resterende twee container
parken. Zo komt in beide parken
een extra weegbrug en wordt het
park in Heule twintig procent gro
ter’, zegt Vandenberghe.
‘De containerparken zullen ook
vaker open zijn, wat meer werk
biedt voor de 19 werknemers van

de te sluiten parken. En er zullen
regelmatiger karren door de stad
trekken om afval mobiel op te ha
len.’

Minder zwaar verkeer

De aanpassingen in Kortrijk
moeten heel wat zwaar verkeer uit
het centrum weren. ‘Nu rijden
jaarlijks nog 2.331 vrachtwagens
met containers door onze stad
naar de containerparken in de
Graaf Karel de Goedelaan en de
Maandagweg. Door het container
park van Harelbeke te gebruiken,
weren we die vrachtwagens alle
maal uit ons centrum.’
Als duizenden centrumbewo
ners binnenkort hun afval naar
Harelbeke brengen, moet dat con
tainerpark er uiteraard ook klaar
voor zijn. ‘Het recyclagepark langs
de Kortrijksesteenweg wordt aan
gepast’, zegt Vandenberghe.
Het wordt groter, er komt meer
personeel, de inrit wordt heraan
gelegd en ontdubbeld met een ex
tra weegbrug. Ook bij de uitgang
komt een extra weegbrug.

‘Het recyclagepark
langs de
Kortrijksesteenweg
in Harelbeke wordt
aangepast om
de extra bezoekers
aan te kunnen’
RUTH VANDENBERGHE

Kortrijks schepen

Onder meer het containerpark in de Graaf Karel de Goedelaan verdwijnt.
© kvo

Bron : De Standaard - 7 november 2019

Westhoek

Minder bezoekers
voor herdenking
100 jaar Groote Oorlog
In 2019 kwamen vergeleken
met 2018 voorlopig een pak min
der WO Iherdenkingsbezoekers
naar de Westhoek. Dat meldt
provinciebedrijf Westtoer. Tot en
met oktober kwamen zo'n
372.000 bezoekers, een daling
van 21%. Dat is niet onverwacht:
2018 was het laatste jaar van de
herdenkingen 100 jaar na het
einde van de Wereldoorlog.
Maar vergeleken met 2013,
voor de herdenkingsjaren, liggen
de cijfers in 2019 toch 18% ho
ger. In totaal kreeg de Westhoek
2,8 miljoen herdenkingsbezoe
kers. Ook na de herdenkingsja
ren wordt een nieuw program
ma voorgesteld. 2020 staat in
het teken van de wederopbouw
na de Eerste Wereldoorlog met
het 'Feniks' project. Het loopt
van begin maart tot eind novem
ber 2020. Toerisme Vlaanderen
steunt het project met vijfhon
derdduizend euro. (belga)

Koksijde

Politie Westkust
voortaan altijd op stap
met slimme app
Politiemannen en vrouwen
bij politiezone Westkust gaan
binnenkort altijd op stap met
Focus@GPI, een speciale app op
hun smartphone. ‘Na een uitge
breide proefperiode zullen op
termijn alle agenten mobiel wer
ken met deze innovatieve tool’,
zegt Ine Deburchgraeve van
Westkust. ‘De tool geeft in real
time info door over incidenten
via de wisselwerking met de dis
patching van Westkust’, zegt ze.
‘Agenten kunnen alle politio
nele bronnen raadplegen, zoals
databanken, de dienst inschrij
ving voertuigen en het centraal
wapenregister. Ze kunnen op
een beveiligde manier communi
ceren en beelden delen binnen
de zone en over de zonegrenzen
heen. Bepaalde processenver
baal kunnen onmiddellijk opge
steld worden.’ De tool levert een
enorme tijdswinst op. (jhm)

Bron : Het Nieuwsblad - 6 november 2019
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regio WESTVLAANDEREN

DE STANDAARD
WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019

Oostende

Tentbrand  op
festival blijkt
brandstichting

De afvalzak wordt kleiner én duurder. Het Imogbestuur lanceert de nieuwe prijzen in september volgend jaar.

© kvo

Afvalintercommunale Imog wil minder onnodige dingen in restafvalzak zien belanden

Vuilniszakken straks
kleiner én duurder

in Zuid-West-Vlaanderen
De restafvalzak wordt
opnieuw duurder in
een deel van
ZuidWestVlaan
deren. Bovendien
wordt de grote
vuilniszak ook kleiner.
Je betaalt vanaf
september 2020
1,70 euro voor een zak
van 60 liter.
VAN ONZE MEDEWERKSTER

KAREN VERHULST
Z U I D  W E S T  V L A A N D E R E N I Afval
wordt opnieuw duurder in een
deel van onze provincie. De prijs
van de grote restafvalzak stijgt van
1,60 naar 1,70 euro per zak vanaf
september 2020. Bovendien wordt
die grote zak ook kleiner. Vanaf
september 2020 kan er nog maar
60 liter in, nu ligt de inhoud nog
op 80 liter. De prijs van de kleine
zak stijgt van 0,85 euro per zak
naar 1 euro per zak. De inhoud van
40 liter blijft behouden. Er komt

Bron : De Standaard - 6 november 2019

een overgangsperiode waarin je
oude afvalzakken kan ruilen voor
nieuwe, maar dat is pas voor vol
gend jaar.
Afvalintercommunale
Imog
heeft maar één doel met de prijs
stijging: er moeten minder onno
dige dingen in de restafvalzak be
landen. ‘We moeten beter sorte
ren. Nu zit er veel in de zak dat er
niet in moet en dat je goedkoper of
zelfs gratis elders kwijt kan’, zegt
Koen Delie, woordvoerder van
Imog. ‘Zo belandt per jaar nog
5,5 kilo papier en karton per inwo
ner in de zak, terwijl je dat gratis
kan buiten zetten.’
Ook pmd en textiel belanden

‘Er zitten nog te
veel foute dingen in
de restafvalzak,
zoals textiel, papier
en karton’
KOEN DELIE

Woordvoerder Imog

nog al te vaak in de zak. ‘Ook
etensresten zitten er vaak in. We
gooien met z’n allen jaarlijks
28,2 kilo per persoon voedsel weg’,
zegt Delie. Om dat uit de zak te ha
len, komen later dit jaar nog extra
maatregelen om meer en goedko
per te composteren.
Imog pakt niet alleen uit met
een prijsstijging voor de witte zak
ken, er is ook een aanpassing in de
prijzen op containerparken. ‘De
recyclageparken worden goedko
per, om de prijsstijging van de zak
ken te compenseren. Zo mag je
vanaf september 2020 500 kilo
zacht groenafval per gezin per jaar
gratis naar het containerpark

‘De
recyclageparken
worden goedkoper,
om de prijsstijging
van de zakken te
compenseren’
KOEN DELIE

Woordvoerder Imog

brengen’, zegt Delie.
Ondanks die flankerende maat
regelen kan je niet verhelen dat de
burger dit alles, opnieuw, in zijn
portefeuille zal voelen. ‘Als men
sen de sorteerregels correct vol
gen, kunnen ze veel uit de restaf
valzak halen wat ze er nu wel in
stoppen’, zegt Delie. Dat leidt tot
minder volle, witte zakken en dus
minder betalend afval.

Nadeel voor Kortrijk
In Kortrijk voelen ze de prijs
stijging nog meer. Doordat de stad
niet mee deed met de vorige prijs
aanpassing, stijgt de prijs voor een
grote zak daar van 1,50 euro naar
1,70 euro. In de elf andere gemeen
ten uit de Imogzone bedraagt de
prijs voor een grote zak nu al
1,60 euro. Ook wie regelmatig
naar het recyclagepark gaat in
Kortrijk, zal de verandering voe
len. Nu mag je daar alles nog gra
tis binnenbrengen. Doordat de re
gels op alle recyclageparken gelijk
worden gesteld, zal je voor bepaal
de fracties in Kortrijk vanaf sep
tember 2020 moeten betalen, ter
wijl dat nu nog gratis kan.

De brand in een tent tijdens
het sprookjesfestival ‘Er was
eens’ is wellicht dan toch aange
stoken. De politie en het parket
onderzoeken de zaak. De schade
liep in de duizenden euro’s.
De brand ontstond in de
nacht van zaterdag 26 op zon
dag 27 oktober. Volgens de eer
ste vaststellingen van de brand
weer was een kortsluiting van
de verlichting de oorzaak van de
brand. Bij Toerisme Oostende
vreesden ze echter dat de brand
was aangestoken. Een dag eer
der waren in hetzelfde Vertel
theater al personen opgemerkt
die er de nacht hadden doorge
bracht. Er werden toen spullen
gestolen uit de tent. ‘We sluiten
kwaad opzet niet uit. Ook een
achtergelaten sigaret kan de
brand veroorzaakt hebben’,
klonk het.
Mogelijk ontstond de brand
aan een zetel in het Vertelthea
ter. Medewerkers van Toerisme
Oostende hadden opgemerkt dat
die zetel verplaatst was én de
grootste brandschade aan de
vloer op die plek was. ‘Omdat er
naderhand geruchten zijn opge
doken dat de brand toch opzet
telijk is veroorzaakt, werd als
nog een branddeskundige aan
gesteld’, bevestigt het parket van
Brugge. ‘Er wordt verder onder
zoek verricht, maar we gaan mo
menteel uit van opzettelijke
brandstichting.’
De politie en het parket van
Brugge onderzoeken de zaak
verder. Bij Toerisme Oostende
hoopt men dat de daders snel
gevonden worden. (dji)

Brugge

Trampolinepark
moet tijdelijk
deuren sluiten
Het trampolinepark Jump
square in BPark in Brugge is
niet toegankelijk genoeg voor
personen met een beperkte mo
biliteit. En daarom moet het
grote springparadijs even de
deuren sluiten. De stad Brugge
en de brandweer hebben beslo
ten dat zij aanpassingen moe
ten doorvoeren om de toegan
kelijkheid voor personen met
een beperkte mobiliteit te ver
beteren ‘Ze waren niet in orde
met de normen voor de brand
weer. Er moesten aanpassingen
gebeuren om het brandveilig
heidsattest te verkrijgen. En
ook aan het decreet rond toe
gankelijkheid werd niet vol
daan’, zegt burgemeester Dirk
De fauw (CD&V).
Het trampolinepark van
3.500 vierkante meter groot
opende pas in juni de deuren.
Voorlopig is het niet duidelijk
hoe lang het park precies geslo
ten zal moeten blijven. (tlg, dji)

door moeilijke familiale situaties.»

Pijn kanaliseren
Kwetsbare kinderen zullen er gratis kunnen bouwen.

Sophie Deprez is niet aan haar
proefstuk toe. Zo betoverde ze
eind maart van dit jaar prins

kinderen. «Met LEGO spelen is
een afleiding. Het laat je toe om
even al je zorgen te vergeten»,
vertelde ze toen. «En zieke kinderen die met LEGO spelen, leren zo zelfs hun pijn te kanaliseren.»

Wie op de hoogte wil blijven
van de vooruitgang en werking
van de LEGOTHEEK, kan terecht
op
www.facebook.com/legotheek. Info over ToverBlokjes: www.toverblokjes.be.
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Ook vuilniszakken in Menen, Wevelgem en Wervik worden fors duurder
De afvalintercommunale Mirom dat de afvalophaling
voorziet in Menen, Wevelgem
en Wervik verhoogt vanaf één
januari 2020 de prijs van de
vuilniszakken. Ze doen dat
omdat de ophaling en de verwerking van het afval duurder
is geworden. Vanaf één januari
betaal je 16 euro voor tien zakken in plaats van 13 euro.

n

e

De vuilniszakken van MIROM worden duurder. Foto Maxime Petit

De afvalintercommunale Mirom heeft over de prijsstijging
lange gesprekken gevoerd met
de stad Menen en de gemeentes Wevelgem en Wervik. De
vuilniszak wordt 30 cent duur-

der per zak, wat betekent dat je
vanaf één januari 16 euro betaalt voor tien zakken in plaats
van 13 euro. Daarbij komt ook
nog eens dat de zakken kleiner
worden. De grote zakken van
60 liter worden vervangen
door zakken van 50 liter. Ook
de pmd-zakken worden duurder. Voor tien zakken betaal je
vanaf volgend jaar 3 euro, terwijl je nu slechts 2,50 euro betaalt.

Goedkeuring
De prijsstijging moet worden
goedgekeurd op de gemeenteraden van de drie gemeenten.

In Menen werd de prijsstijging
woensdagavond goedgekeurd.
CD&V onthield zich en Vlaams
Belang keurde het punt af. In
Wervik en Wevelgem moet de
prijsstijging nog op de gemeenteraad komen. Ook bij de afvalintercommunale IMOG (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem,
Avelgem,
Spiere-Helkijn,
Wielsbeke en Waregem) stijgen de prijzen. Daar stijgt de
prijs per zak van 1,5 naar 1,7
euro. Al is die prijsstijging pas
voorzien vanaf september
2020. In Kortrijk gaan ook twee
containerparken dicht. (AHK)

Bron : Het Laatste Nieuws - 8 november 2019

KUURNE

Burgemeester speelt voor
quizmaster

Op vrijdag 15 november om 20
uur staat de ‘Samen is Super’-quiz
gepland in buurthuis ‘t Senter op
het Sint-Katrienplein.
De quiz begint om 20 uur. Inschrijven kost 20 euro per ploeg
van vijf personen, drankkaart in
begrepen. Burgemeester Francis
Benoit bedenkt de vragen en is de
quizmaster van dienst. Inschrijven
kan
via
nicmoreau84@gmail.com. (JME)

LS

Bron : Het Nieuwsblad - 8 november 2019

Fastfoodhype Chitir Chicken opent op Grote Markt in Kortrijk
Vergeet Kentucky Fried Chicken. De nieuwste hype in ‘fastfoodland’ is Chitir Chicken. Die
Turks-Belgische keten met wereldwijd heel wat filialen opent
binnenkort een vestiging in residentie Belfort op de Grote
Markt in Kortrijk.
Chitir Chicken opent uiterlijk
tegen de krokusvakantie in
2020. Het restaurant komt op
het gelijkvloers van residentie
Belfort op de hoek van de Grote
Markt en Rijselsestraat, waar
gewezen hotel Belfort tot eind
2014 zat. De komst van Chitir
Chicken is nog niet officieel.
Maar het wordt ons door verschillende bronnen bevestigd.
Chitir Chicken is geen klassiek
kippenrestaurant. Het is ook
meer dan een fastfoodzaak.
Want de kwaliteit staat voorop.
Het aanbod omvat onder meer
chickenwings, -tenders en nuggets, telkens in combinatie
met salade, sausen, frieten enzomeer. Eén van de troeven van
Chitir Chicken ook is een eigen

Een beeld van een andere vestiging van Chitir Chicken. Foto Chitir Chicken

verse mix met meer dan 40
soorten kruiden. Chitir Chicken
heeft onder meer al vestigingen
in Gent, Lochristi, Brussel, Hasselt en Genk.
Boven het restaurant van Chitir
Chicken worden dus luxeflats
ingericht. Er zijn momenteel
drie van de acht luxeflats ver-

kocht. «Ze zijn tegen april 2020
instapklaar», zegt projectontwikkelaar Joseph Valcke. «Het
restaurant op het gelijkvloers,
met een aparte ingang, kan wel
vroeger al open.» De gevel uit
1954 van het vroegere hotel Belfort is gerestaureerd en bewaard gebleven. (LPS)

Bron : Het Laatste Nieuws - 13 november 2019

Bron : Het Nieuwsblad - 13 november 2019
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EERSTE STAD IN BELGIË DIE HOGEDRUKREINIGER MET HEET WATER GEBRUIKT

Kortrijk zet grof geschut in tegen kauwgom
Er kleven al jaren vele honderdduizenden kauwgomresten op voetpaden in
Groot-Kortrijk. De stad zet
nu als eerste in ons land een
nieuwe reinigingsmachine
in die heet water en hogedruk combineert. «We hebben eindelijk de oplossing»,
zegt schepen van Nette
Stad Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). «Zo
zal het winkel-wandelgebied nog voor de kerstdagen weer blinken als
nieuw.»
PETER LANSSENS
Het afbreken van kauwgom door de natuur kost 20 tot 25 jaar. Daarom verdwijnen die vieze restjes kauwgom op
voetpaden niet zomaar. Ze lospeuteren,
is zo goed als onbegonnen werk. Tot nu,
want de stad investeerde 208.000 euro
in een nieuwe reinigingsmachine, die
als eerste in België door een stad wordt
gebruikt. De machine heeft aan de voorzijde een koepel met roterende hogedruksproeiers. Daarachter zit een
sproeibalk om na te spoelen. De machine heeft voor moeilijk te bereiken plaatsen ook een handkoepel met roterende
sproeiers en een handlans met hogedrukreiniger. De machine is zo krachtig,
dat je er naast kauwgom ook onder
meer verse vetvlekken en zelfs graffiti

De nieuwe reinigingsmachine, met aan de voorzijde een koepel met roterende hogedruksproeiers. Henk Deleu

mee kan verwijderen. «De machine
wordt nu eerst op begraafplaatsen ingezet om die grondig te reinigen in de
aanloop naar 1 november», zegt Ruth
Vandenberghe.

Deelgemeenten
«Daarna wordt het winkel-wandelgebied onder handen genomen, gevolgd
door de drukste straten en grote pleinen. We vergeten ook de deelgemeenten niet. Daar worden alle centrale
plaatsen gereinigd. Het is de bedoeling
dat op termijn alle straten in GrootKortrijk worden aangepakt. De stad beschikt ook over zes elektrische straatvuilzuigers en zeven veegmachines die
blijvend ingezet worden, ook om de los-

gemaakte kauwgomrestjes op te zuigen
of op te vegen.»

Hervé uit Rekkem.

Water van 95 graden

In tegenstelling tot peuken op de grond,
riskeer je voor het gooien van kauwgom
op de grond geen GAS-boete van 25 tot
55 euro.
«We rekenen op het gezond verstand en
het nodige respect», vertelt Ruth Vandenberghe. «We starten wel met een
campagne om mensen eraan te herinneren dat kauwgom in de vuilnisbak
hoort en niet op de grond. Zo hangen we
bij kauwgomrekken in krantenwinkels
en op andere plaatsen waar je kauwgom kan kopen opvallende campagnebeelden, waarop telkens de boodschap
‘Propere stad. Dat is sjiek!’ zal staan.

Nog meer details over de nieuwe reinigingsmachine: op het standaard onderstel van het type Holder Muvo is een
Cristal-reinigingssysteem gemonteerd.
Die bevat een watertank van 2.100 liter
en een hogedrukpomp, die tot 250 bar
haalt met een debiet van 74 liter regenwater per minuut. Er wordt heet water
van 95 graden gebruikt, wat een nooit
eerder geziene dieptereiniging geeft.
Door koepels te gebruiken, is er geen
opspattend vuil en geen kans op vlekken tegen (winkel)gevels. De machine
is geleverd door de firma Christiaens

Geen boetes

Bron : Het Laatste Nieuws - 25 oktober 2019

LENDELEDE

Man in witte bestelwagen gedraagt zich
verdacht

Het buurtinformatienetwerk maakt melding van een
man die zich verdacht gedraagt. Het gaat om de bestuurder van een kleine witte (oudere) bestelwagen.
Hij is ongeveer 35 jaar, heeft een kortgeknipte baard
en droeg een muts toen hij werd opgemerkt in de
Heulsestraat en de Rozebeeksestraat in Lendelede.
Wie het voertuig en/of de bestuurder opmerkt, wordt
gevraagd om (indien mogelijk) de nummerplaat te
noteren en de politie te bellen. Voor zover bekend,
heeft de man in kwestie (nog) geen strafbare feiten
gepleegd. (VHS)

ZWEVEGEM

Zeventiger rijdt over rotonde en raakt lichtgewond

In de Otegemstraat in Zwevegem
is deze donderdagnamiddag omstreeks 15 uur een spectaculair
ongeval gebeurd. Een 73-jarige
bestuurder reed dwars over een
rondpunt, maakte enkele tuimelingen en kwam dan hard neer.
De bestuurder raakte als bij wonder slechts lichtgewond.
De 73-jarige bestuurder kwam
vanop de brug in Zwevegem en

reed in de richting van Sint-Lodewijk toen het plots mis ging. «Hij
reed erg snel recht het rondpunt
op», vertelt een fietser die net
passeerde en alles zag gebeuren.
«Daarna zag ik de wagen door de
lucht vliegen. Hij maakte enkele
tuimelingen, ging over de kop en
kwam zo’n 100 meter verder tot
stilstand aan de bloemenwinkel.»
De hulpdiensten snelden ter

plaatse en bevrijdden de 73-jarige man uit zijn auto. De wagen
werd opengeknipt om de man te
bevrijden. De bestuurder was de
hele tijd bij bewustzijn en liep als
bij wonder geen zware verwondingen op. Mogelijk werd de 73jarige bestuurder even onwel.
Door het ongeval was de Otegemstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. (AHK)

antwoorden in de politierechtbank. Shelly D. (32) reed in op
een vrachtwagen en moest uit
haar wagen bevrijd worden.
“U heeft bijzonder veel geluk
gehad”, zei het Openbaar Ministerie. “Bovendien was er
maar één reden voor het onge-

nieuwe job. De feiten leveren
haar een fikse boete op van
1.600 euro, waarvan de helft
met uitstel en vijftien dagen rijverbod.
De Poolse trucker die door
Shelly D. werd aangereden,
kwam met de schrik vrij. (kvo)

ng”

Prepleiarco
lang

haar
e de
klewijs,
m in
s te

wijs

denndelorEr
335
pleioge-

LOH

o
st
W

In de Lange Steenstraat werd de nieuwe reiniger voor het eerst gebruikt.

Kortrijk test als eerste machine
om kauwgom te verwijderen
KORTRIJK

Kortrijk zet in op een nette
stad. Er is een machine aangekocht om de kauwgom van
de straten te verwijderen.
Ze combineert hoge druk met
heet water. “We zijn de eerste
stad in België die de machine inzet op het openbaar domein”, zegt
Kortrijks schepen voor Nette
Stad Ruth Vandenberghe (Team
Burgemeester). “Reinigen met
hoge druk en naspoelen gebeuren
nu in een beweging. Voor de kleinere oppervlakten is er een handkoepel.”
De machine is vooral bedoeld om
kauwgom en vetvlekken te verwijderen. De aankoop gebeurde
bij de firma Christiaens uit Rekkem. “Hiermee kunnen we reini-

gen in de diepte en dankzij de
koepel is er geen opspattend water is. De ramen in de buurt worden dus niet vuil.”
De machine wordt nu eerst op de
begraafplaatsen ingezet zodat die
proper zijn tegen Allerheiligen.
Daarna volgen het verkeersvrije
stadscentrum en de deelgemeenten. Op termijn komen alle straten in de stad aan bod.
“Binnenkort starten we met een
campagne. Aan krantenwinkels
en plaatsen waar je kauwgom kan
kopen, verschijnt het campagnebeeld Propere stad, dat is sjiek. In
principe staat er op het weggooien van een kauwgom een GASboete, maar we rekenen op het
gezond verstand. Kauwgom hoort
niet op straat, wel in de vuilnisbak”, besluit Vandenberghe. (vkk)

Bron : Het Nieuwsblad - 25 oktober 2019
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haar Peugeot 206. In een bocht naar links
reed ze op de koop toe nog eens rechtdoor,
ramde enkele houten omheiningspalen en
gleed naar beneden de beek in. De wagen
bleef met de neus in het water steken.
«Ik wandelde met mijn hond voorbij en zag

maar ze hield er wel natte voeten aan
over.»
De hulpdiensten slaagden er snel in de automobiliste uit haar voertuig te halen. Uit
voorzorg werd ze naar het ziekenhuis
overgebracht. (LSI)

KORTRIJK Doneer oude jeans in Kortrijk tegen milieuvervuiling
Momenteel loopt de campagne
‘drop je jeans’, waarbij je nog de
hele maand je oude jeans in een
inzamelcontainer van De Kringloopwinkel kan achterlaten. De
container staat naast de kiosk van
Designregio Kortrijk op de Graan-

markt in Kortrijk. De jeans krijgt
een tweede leven, bijvoorbeeld
als handdoek of servet. De bedrijven ESG en Clarysse NV nemen
het initiatief.
Er worden om een jeans te produceren veel chemicaliën gebruikt.
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De productie ervan is erg milieubelastend. Om die problematiek
aan te kaarten, is er de campagne
‘drop je jeans’. Maar er is meer.
Want onder de koepel van het
platform #hackyourjeans kan je
in een pand van winkelcentrum
K in Kortrijk in de Sionstraat ontdekken welke nieuwe producten
er op basis van oude jeans gemaakt kunnen worden.

Etalage in K

Van afvalmateriaal van oude jeans kan je hoogwaardige nieuwe
producten maken. Dat is de boodschap van (vlnr.) Ellen Gevaert,
Julie Lietaer, Mieke Deprez en Florence Lootens. Foto Henk Deleu
LS
Bron : Het Laatste Nieuws - 15 november 2019

Trekkers zijn badtextielproducent Jules Clarysse NV uit Pittem
en European Spinning Group
(ESG) in Spiere, een textielbedrijf.
Die handdoeken zijn te koop in
Santa’s Magic Shop in winkelcentrum K. «We slaan de handen in
elkaar omdat het hoog tijd is om
bij de problematiek van de vervuilende textielsector stil te
staan», zeggen Julie Lietaer van
ESG en Mieke Deprez van Clarysse. «En hoe kunnen we dat beter
doen dan met jeans? De stof is zo
ingeburgerd.» Info staat op de Facebookpagina van Hackyourjeans. (LPS)

MILIEU

Vervuiling, uitbuiting en smokkel

België overspoelt Turkije
met plastic afval

‘In de haven
van Antwerpen is
de documentatie
makkelijk te
wijzigen.’

Bron : KNACK - 17 oktober 2019

BELGIË

Sinds kort exporteert België massaal
plastic afval naar Turkije. Tot 2016 ging
het om 3000 ton, in 2018 stond de weegschaal op meer dan 70.000 ton. Niemand weet precies wat er met ons afval
gebeurt. Knack trok naar Zuid-Turkije,
waar de plastic business boomt.
Tekst en foto’s SARAH LAMOTE

België is wereldtop. Toch zeker Istanbul
in de export van plastic afval.
Ankara
In 2018 voerde ons land meer
dan een half miljoen ton uit.
TURKIJE
Daarmee staan we vierde op
Mersin
Adana
de wereldranglijst, en zijn we
goed voor bijna 7 procent van de
globale export van plastic afval. Alleen de Verenigde Staten,
Duitsland en Japan gaan ons land voor.
Je kunt je afvragen waarom we ons afval niet gewoon in
eigen land houden. ‘Vlaanderen heeft te weinig recyclagecapaciteit’, zegt Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzaam materialenbeheer aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO). ‘Daarom sturen we ons afval naar het buitenland. Vooral naar Nederland. De hoge cijfers kunnen voor
een deel verklaard worden door de doorvoer van Nederlands,
Frans en Engels plastic afval via onze havens. Maar in z’n eentje haalt België nog altijd de top tien van exporterende landen.’
Is de export van plastic afval voor recyclage wel ecologisch
verantwoord? ‘Die vraag gaat op voor elk product dat wordt
ingevoerd of uitgevoerd’, aldus Vrancken. ‘De hamvraag is of
het plastic er gerecycleerd wordt, en zo ja, op welke manier.’
Turkije werd de laatste jaren bijzonder populair als afzetmarkt voor ons plastic afval. Waar België in 2016 nog maar
3000 ton naar het land verscheepte, steeg dat in 2018 explosief
naar 71.425 ton. Daarmee werd het de tweede grootste afzetmarkt voor Belgisch plastic afval.
Maar welk plastic gaat precies richting Turkije? Gaat het
om de waterflesjes en shampooflessen, die elk Belgisch gezin
netjes sorteert in de blauwe pmd-zak? ‘Nee’, zegt Jan Verheyen van afvalstoffenmaatschappij OVAM. ‘Dát gaat zo goed
als allemaal naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. Niet naar
Turkije.’ Volgens Verheyen gaat het wellicht om bedrijfsafval. Dan moeten we bij Valipac zijn. De organisatie monitort
het (plastic) bedrijfsafval en heeft meer dan 7200 bedrijven
onder haar vleugels. Hebben zij een idee? Niet echt, zo blijkt.
‘Wij laten de vrije markt spelen’, zegt woordvoerder Ingrid
Bouchez. ‘Dat betekent dat een bedrijf dat afval produceert
om het even welke afvalinzamelaar mag kiezen. Die laatste
bepaalt zelf zijn prijzen en kiest zelf waar het afval naartoe
gaat. Valipac komt daarin niet tussenbeide. In het geval van
plastic wordt de meerderheid verhandeld via traders. Met
hen hebben wij geen band, noch een contract.’
‘Bovendien’, zegt Verheyen van OVAM, ‘is er onder de
huidige Europese reglementering geen toestemming nodig
om dat afval te kunnen exporteren. Het gevolg is dat we
weinig zicht hebben over waar het plastic afval precies
➽
belandt.’
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Onbruikbare rommel
Niemand lijkt het dus echt te weten. Op
zoek naar een spoor van het Belgische
afval trok Knack naar Adana en Mersin,
twee middelgrote steden in Zuid-Turkije
op twee uur rijden van de grens met
Syrië.
In beide steden boomt de plastic business. Adana, in heel Turkije geroemd
voor zijn kebab, ligt op dertig kilometer
van de Middellandse Zeekust. Mersin,
wat kleiner en op een uur rijden daarvandaan, is een typische havenstad. In
de haven komt buitenlands plastic afval
aan in grote containers. Niet zelden verscheept in de haven van Antwerpen.
Het plastic wordt opgekocht door
Turkse bedrijven in Adana. Veelal gaat
het om kleine familiebedrijven van
Koerdische Turken. Hun firma bestaat
uit een loods, een drietal machines en
een paar ton afval. Al zijn er ook grotere, met wel 3000 ton plastic afval in
voorraad.
Maar klein of groot, overal is het stoffig, lawaaierig, snikheet en stinkt het
naar gesmolten plastic. De enige koele
plek is het kantoor van de baas, dat
vanaf een hoger gelegen verdieping op
de werkzaamheden uitkijkt. Airco, een
strak hemd, sigaretten en Turkse thee
zijn er de rigueur.
Zo ook bij het bedrijf Eren Plastic. Hun
paar honderd ton plastic afval, tegen een
betonnen muur gestapeld, is al zichtbaar
vanaf de straat. Is er ook Belgisch plastic
bij? ‘Natuurlijk’, antwoordt een van de
twee broers die het bedrijf runnen verbaasd, alsof we een domme vraag hebben
gesteld. ‘België is heel populair. Maar ook
Nederland, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk.’ Hetzelfde valt te horen bij
andere bedrijven in de streek. Nederland,
België en Duitsland, dat lijkt de top drie.
Dat loopt ongeveer gelijk met de officiële cijfers voor het hele land. Turkije
importeert vooral plastic afval uit Duitsland (14 procent), het Verenigd Koninkrijk (12,3 procent) en België (9,7
procent). Maar ook Iraaks, Amerikaans
en Nederlands plastic afval vindt er zijn
weg. Nochtans is Turkije een relatief
jonge markt voor het afval. Vijf jaar
geleden importeerde het 67.000 ton, in
2018 ging het al over ruim 435.000 ton.
Daarmee staat het in de globale top tien.
Ondertussen liggen bij het Koerdische
familiebedrijf drie grote hopen plastic in
de hete middagzon. De eerste hoop, wit
en relatief proper plastic, is de duurste.

‘Zo’n 300 euro per ton’, klinkt het. ‘Maar’,
zo verzekert de andere broer, ‘die kunnen
we bijna volledig recycleren.’ Hoe ze dat
precies doen? ‘We verhakselen het en
versmelten het tot nieuwe korrels.’ Vandaar die scherpe gesmoltenplasticgeur.
‘De nieuwe korrels worden aan bedrijven
in de buurt verkocht. Zij maken er vooral
plastic zakken van.’
De andere, wat kleinere hoop is van
veel mindere kwaliteit. 70 of soms maar
10 euro per ton, klinkt het. Vanwaar dat
grote prijsverschil? ‘Meer dan de helft is
onbruikbare rommel’, zegt een van de
broers. Niet-recycleerbaar plastic of organische resten. Daar zijn we niets mee. Dat
gooien we voor de deur, de gemeente
komt het ophalen. Wat zij ermee doen,
weet ik niet.’
Later die dag vinden we het antwoord
op die vraag. De ‘onbruikbare rommel’
gaat naar een groot bedrijf in Adana. Daar
wordt er energie mee opgewekt, of wordt
het op een (tijdelijke) stortplaats gegooid.

Afvalwater
Vanuit Adana bellen we naar KRAS, een
Nederlands bedrijf met een vestiging in

‘Het Westen
verwijt Turkije
de vervuiling van de
Middellandse Zee.
Maar het is wél
westers plastic dat
daar een grote rol
in speelt.’
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België dat bedrijfsafval verzamelt en
verhandelt. ‘Het is simpel’, zegt zaakvoerder Ben Kras. ‘Vroeger ging alles
naar China. Tot het Chinese invoerverbod in 2018 daar een einde aan maakte.
We moesten op zoek naar een nieuwe
markt. Turkije dus.’ Kras beklemtoont
dat hij niets te verbergen heeft. ‘Onze
firma exporteert schoon en hoogwaardig
plastic’, zegt hij. ‘Een ander verhaal is
het afval uit Engeland en Frankrijk.
Vaak is dat een vuile mengstroom met
kaas- en worstverpakkingen. Maar
zolang de kwaliteit van het plastic hoog
is, is de export logisch.’ Al geeft Kras toe
dat er ook wat ‘discussies’ kunnen zijn.
‘Over het afvalwater, bijvoorbeeld.’
Dat is een heikel punt. In elk recyclagebedrijf – in Adana maar ook elders ter
wereld – wordt plastic eerst gesorteerd
en daarna verhakseld. Dat verhakselde
plastic moet vervolgens verschillende
keren in bad. ‘Hoe beter het gewassen
wordt, hoe beter het eindresultaat’,
klinkt het bij Genç Sirdas, een van de
grootste recyclagebedrijven in Adana.
‘Daarom is deze stad ideaal. We hebben
een rivier die er dwars doorheen loopt.’
In alle bedrijven die we bezochten,
zagen we hoe het afvalwater via een
goot onder de grond verdween. Wat
daarmee precies gebeurt? De antwoorden lopen uiteen. Sommige bedrijven
zeggen dat het ‘terug naar de natuur of
naar de rivier gaat’. Anderen zeggen dat
het ‘sinds een jaar behandeld wordt in
een installatie van de overheid’.
We kaarten het aan bij Baran Bozoglu,
hoofd van de Kamer van Milieu-ingenieurs in Turkije. Hij is een autoriteit op
het stuk van afval en plastic. ‘Het Turkse
ministerie van Milieu heeft onlangs meer
dan 1000 afvalwaterzuiveringsinstallaties
onderzocht. Bijna de helft werkte niet
naar behoren. Er is nog veel werk.’
De gevolgen voor Adana zijn groot.
De twee grootste rivieren in de streek, de
Ceyhan en de Seyhan, behoren bij de
meest vervuilde ter wereld. Beide monden uit in de Middellandse Zee. Het zuiden en het zuidoosten van Turkije
hebben de hoogste kustlijnvervuiling ter
wereld. Dat maakt Turkije, na Egypte,
de grootste verantwoordelijke voor plastic vervuiling van de Middellandse Zee.
‘Het probleem is groot’, zegt Bozoglu
vanuit Ankara. ‘Uit onderzoek blijkt dat
74 procent van ons oppervlaktewater
vervuild is. Met alle gevolgen van dien
voor de gezondheid en ons leefmilieu.

BELGIË
Totale export van
plastic afval
Per land, in ton, 2018
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België exporteert
plastic afval naar...
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vaak te horen. De echte reden is dat die
werkkrachten spotgoedkoop zijn.
Dus ja, het Belgische plastic in Adana
wordt gerecycleerd. Althans dat van
hoogwaardige kwaliteit. Maar de sociale
en de milieuprijs zijn hoog.
‘België neemt alle geëxporteerde plastic afval op in de statistieken onder de
noemer “recyclage”’, zegt Tom Zoete
van milieuorganisatie Recycling Netwerk. ‘“België is recyclagekampioen”
zeggen de instanties dan aan de Belgen.
Ja. Maar op welke manier?’
Weet Valipac van deze Turkse manier
van recycleren? ‘Tot voor kort gaven de
traders Turkije niet aan als bestemming
van Belgisch bedrijfsafval’, zegt Ingrid
Bouchez. ‘De laatste maanden doen ze
dat wel. Daarom plannen we dit najaar
bezoeken bij een aantal Turkse recycleerders van plastic afval.’
Valipac zou ook actie willen ondernemen om de traceerbaarheid te verbeteren. ‘Tegen eind 2019 willen we 60
procent van het plastic via gecertificeerde traders laten verhandelen.’

Betalen om te dumpen
Het Westen wijst Turkije met de vinger
omtrent de vervuiling van de Middellandse Zee. Maar het is wél westers plastic dat daar een grote rol in speelt.’
Bozoglu wijst ook op een ander probleem. ‘Eigen, binnenlands, afval wordt
zelden gerecycleerd. Maar liefst 90 procent van het Turkse afval komt terecht
op stortplaatsen.’ Volgens Expert Market,
dat 29 Europese landen met elkaar vergeleek, is Turkije het meest vervuilde land
van Europa. Liefst 32,3 miljoen ton huishoudelijk en commercieel afval komt
rechtstreeks op stortplaatsen terecht. Volgens een recent rapport van het WWF
verdwijnt jaarlijks bijna een miljoen ton
plastic afval op stortplaatsen.
Terug naar Adana. Onze taxichauffeur zucht. ‘Mensen zijn zich nauwelijks
bewust van die troep. Een job is belangrijker. Plastic is geld in Adana.’ En het
afval op de straten en in de rivieren dan?
‘Voor velen een detail.’ Hij vindt het
logisch dat veel buitenlandse bedrijven
de weg naar Turkije vinden. ‘Turkije is
het nieuwe China. Er zijn weinig regels,
er is weinig controle en je vindt goedkoop werkvolk.’
Met dat laatste doelt hij op Syrische
vluchtelingen. In veel bedrijven in Adana
is het sorteren van plastic het werk van
Syrische vrouwen. ‘Dat wil de baas zo’, is

Voor de Turkse bedrijven zijn het afvalwater en de Syrische werkkrachten geen
probleem. Wel, de ‘rommel’, het niet-recycleerbare plastic. ‘Het is een pest en
komt massaal aan in onze havens’, klinkt
het overal.
We reizen door naar de haven van
Mersin. We worden er in contact
gebracht met de baas van het grote recyclagebedrijf Akbaslar. ‘Europese bedrijven dumpen hun rommel hier door
illegale Turkse bedrijven geld toe te steken’, zegt de jonge bedrijfsleider. Met
lede ogen zag hij de wanpraktijken toenemen. ‘Niemand kan iets aanvangen
met die rommel. Dus wordt het ‘s nacht
in de straten of in de rivier gedumpt.’
‘Verbaast ons niks’, reageert Tom
Zoete van Recycling Network. ‘Afval
heeft veel “negatieve waarde”. Stel: een
West-Europees bedrijf moet sowieso
betalen om van zijn afval af te komen.
Sommige schakelen dan een tussenpersoon in die op zoek gaat naar een externe
partij die voor de rommel wil betalen.
Als dat niet lukt, bieden ze er geld voor
aan. Dat klinkt onlogisch, maar stel dat
de tussenpersoon 100 euro per ton kreeg
en hij betaalt het illegale Turks bedrijfje
50 euro. Dan wint hij nog altijd.’
De jonge bedrijfsleider neemt ons
mee naar een plek op vijf minuten rijden

van de haven. We staan op een uitgestrekte open ruimte aan de rand van een
woonwijk. Her en der liggen er afvalhopen. ‘Het merendeel van het afval werd
onlangs weggehaald door de overheid,
maar dit is een populaire dumpplaats.’
Ook buitenlands plastic? ‘Natuurlijk’,
klinkt het. Tussen het vuilnis vinden we
inderdaad plastic van allerlei oorsprong:
Duits, Frans, Engels maar ook Arabisch.
Volgens het Ontwikkelingsprogramma
van de Verenigde Naties (UNDP) in
Turkije zouden er in het zuiden en het
zuidoosten van het land meer dan tachtig
illegale stortplaatsen te vinden zijn. ‘Dit
moet stoppen’, zucht hij terwijl we schoolkinderen zien spelen met petflessen. ‘We
hebben genoeg aan ons eigen afval.’

Smokkel in Antwerpen
En dan is er nog een slinksere manier om
afval in Turkije te dumpen, zo blijkt.
‘Van een tussenpersoon in West-Europa
kregen we onlangs foto’s van mooi wit
plastic afval’, klinkt het bij het grote
bedrijf Cenç Sirdas in Adana. ‘Dat kochten we voor veel geld aan, maar toen het
hier aankwam was alleen de eerste laag
van goede kwaliteit. Daaronder zat
gewoon rommel.’
Kan die verborgen ‘rommel’ dan
zomaar passeren in onze havens? ‘Ja’,
zegt een trader in België, die alleen wil
praten als hij anoniem kan blijven. ‘De
haven van Antwerpen is een grote
draaischijf voor Duits en Nederlands
plastic afval. Plastic, maar ook rommel.
Vaak krijgt laagwaardig plastic een certificaat van hoogwaardig plastic.’ Volgens
hem is de ‘documentatie’ gemakkelijk te
wijzigen in Antwerpen. In Rotterdam
zou het moeilijker gaan. ‘En als dat niet
lukt, dan zet men gewoon vier goede
balen aan de voorkant van de container.
Als de mensen van de haven van Antwerpen die openmaken, dan ziet alles er
prima uit. Zo simpel als wat.’
Maar wat als Turkije straks het voorbeeld volgt van China, Maleisië en Indonesië, en de invoer van laagwaardig
plastic en vuilnis bant? Want dát ligt op
tafel in Ankara. Het land is het buitenlandse afval beu. ‘Bloed kruipt waar het
niet gaan kan, en dat geldt ook voor
plastic’, zegt Tom Zoete van Recycling
Netwerk. ‘Als Turkije de deuren sluit,
vinden ze wel een ander land. Zo ging
het ook na China. België moet gewoon
zijn afvalbeleid herzien om minder
plastic afval te produceren.’ l
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