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in Heule. Een dader bezeerde zich, waarna het trio afdroop zonder buit.
Uitbaatster Cathy Bucket van
Frituur Tineke langs de Oude
Ieperseweg merkte de inbraakpoging woensdagavond
op, toen haar man tijdens de
sluitingsdag ging kijken of alles in orde was in de frituur.

deur was beschadigd van het
voorraadhok dat naast de frituur staat.”
Op de beelden van de drie camera’s bij de frituur werd duidelijk dat de feiten zich die
morgen om 4 uur hadden afgespeeld. “Er zijn drie jongeren
te zien die proberen om de
deur in te beuken. Ze deden
veel moeite, want vijf minuten

van de daders bezeerde zich
toen er een stuk uit de muur
viel. “Hij deed zijn hand pijn,
we zien hoe hij het plots tussen zijn benen steekt.”
Het trio en mogelijk nog een
vierde kompaan dropen af
zonder buit. Wat de daders uit
het hok wilden stelen, is voor
Cathy een vraagteken, want er
ligt niets waardevols. “Er lig-

kader van ‘De Warmste
Week’ een actie om
jongeren die het moeilijk
hebben te steunen”

met kappen. Een had een lichte sweater aan met strepen op
de mouw.”
De uitbaatster deed aangifte
bij de politie. Het is de derde
keer dat ze inbrekers over de
vloer krijgt. “Net nu we in het
gen vooral sauspotten, rauwe kader van De Warmste Week
aardappelen en andere bevro- een actie doen om jongeren
ren etenswaren. Ik vermoed die het moeilijk hebben te
dat ze op de drankblikjes uit steunen.” (gsd)
KORTRIJK

Gemeentebestuur zal Vlaamse overheid negatief adviseren

Actiecomité dient 826 bezwaren in tegen
komst grootste windmolens van de regio
ZWEVEGEM/SINT-DENIJS/MOEN

Met meer dan achthonderd bezwaarschriften
willen de inwoners van
Sint-Denijs en Moen voorkomen dat er windturbines verrijzen in de open
ruimte op de grens van de
twee deelgemeenten. “Er
is absoluut geen draagvlak”, zegt Carl Messiaen
van het actiecomité.
EVELIEN VANTOMME

CARL MESSIAEN
WOORDVOERDER ACTIECOMITÉ

“De Vlaamse overheid
kan meteen bewijzen
dat ze het meent dat
open ruimtes zullen
worden beschermd”
“Het zijn er 826 geworden.
Het mag dus duidelijk zijn
dat er geen draagvlak is”,
zegt Carl Messiaen van het
actiecomité. “We namen
twee advocatenbureaus in
de arm zodat we juridisch
heel sterk staan. Er zijn heel
veel elementen om dit project niet te vergunnen.”
Naast deze via het actiecomité werden er de voorbije
maand ook bezwaarschriften ingediend door onder
meer Natuurpunt.
Nu moet de Vlaamse overheid besluiten of ze goed-

Een delegatie van het
actiecomité, met links Carl
Messiaen, overhandigde de
achthonderden bezwaren aan
de Zwevegemse burgemeester.
keuring geeft voor de zes
windtribunes. Met 150 meter hoog en tot 200 met
rechtopstaande wieken zouden het de grootste windmolens van de regio worden.

Eind dit jaar
Het Zwevegemse gemeentebestuur besluit pas volgende week in het college
over welk advies het zal geven aan de Vlaamse overheid, maar de burgemeester
laat er geen twijfel over bestaan. “We zijn vanaf het
begin tegen dit windmolenpark. We willen onze
schaarse open ruimte beschermen en dit project zou
ook een enorme impact hebben op de inwoners. Het is
begrijpelijk dat er zoveel
protest is. Nog nooit eerder
werden er zoveel bezwaren
ingediend tegen een project.
Het kan niet anders dan dit
effect zal hebben bij de
Vlaamse overheid”, zegt de
burgemeester.
Ook het actiecomité gelooft dat de kans groot is dat
het windmolenpark er niet

Een twintiger uit het Henegouwse Vloesberg die samen met zijn
minderjarige broer een man in
elkaar sloeg in het winkelcentrum K in Kortrijk, riskeert een
celstraf van acht maanden. Op
23 juni 2017 had het slachtoffer
en een vriend het gevoel dat ze in
de gaten werden gehouden door
twee mannen die een verdiep
hoger stonden. Al snel ontstond
er een scheldtirade tussen de
vier mannen. “Daarop liep de beklaagde met zijn broer naar beneden. Het slachtoffer kon niet
snel genoeg op de vlucht slaan en
werd in elkaar geslagen, ook toen
hij al op de grond lag kreeg hij
nog schoppen”, zegt de openbare
aanklager.
De vriend van het slachtoffer
slaagde erin om de broers te
doen stoppen. Het slachtoffer
liep tal van verwondingen op en
was een tijdlang arbeidsongeschikt. Volgens de beklaagde
voelde hij zich uitgedaagd omdat
hij eerst tal van verwijten naar
het hoofd kreeg geslingerd. Hij
vraagt opschorting van straf.
Vonnis op 21 oktober. (eva)
MOORSLEDE/KUURNE

EVA

Het openbaar onderzoek
voor het windmolenpark op
de grens van Sint-Denijs
met Moen is afgesloten. Engie Electrabel en Eneco
Wind België konden enkele
particulieren overtuigen om
hun landbouwgrond ter beschikking te stellen. Maar
in de twee deelgemeenten is
het protest massaal. De
voorbije maand was een actiecomité druk in de weer
met het verzamelen van bezwaarschriften om in te dienen bij burgemeester Marc
Doutreluingne (LB).

Broers slaan man in
elkaar in K in Kortrijk

GEMEENTE WIL WEL WINDMOLENS OP IMOG-SITE:
“BEWIJS DAT WE NIET TEGEN WINDENERGIE ZIJN”
Afvalintercommunale Imog wil op
haar site in Moen
windmolens plaatsen om zo de kosten
van het afbouwen
van de stortplaats
te dekken. Het gemeentebestuur
steunt dit project
wel.
“Het zijn twee totaal andere situaties”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (LB). “Bij
Imog gaat het om
twee middelgrote
windmolens van
dertig meter hoog,

dat is een groot verschil met tweehonderd meter. Bovendien zullen ze in het
midden van de site
staan waardoor ze
geen overlast zullen
veroorzaken.”
“Het Imog-project is
het bewijs dat we in
Zwevegem absoluut
niet tegen windenergie zijn”, gaat
de burgemeester
verder. “Maar we
willen de windturbines wel op de juiste
plaats en met respect voor de omgeving en het land-

zal komen. “Het kan bijna
niet anders dan dat de
Vlaamse overheid er tegen
zal zijn. De nieuwe regeringsverklaring is bijna een
kopie van onze bezwaren.
De overheid wil ook zo veel
mogelijk open ruimtes behouden en we hopen dat ze
dat ook in de praktijk zal

schap. Deze molens
komen op een terrein dat al landschappelijk is aangetast en dus wordt
het bundelingsprincipe volledig gerespecteerd. Dat
strookt wel met onze beleidsvisie.”
Tegen eind volgend
jaar moeten de
windmolens op de
site Imog er staan.
De afvalintercommunale organiseert
op 21 oktober om 19
uur een infomoment
in OC Den Tap in
Moen. (eva)

toepassen. De beleidsmakers kunnen nu bewijzen
dat ze het menen dat ze de
open ruimtes zullen beschermen”, besluit actievoerder Messiaen.
Er wordt verwacht dat de
Vlaamse overheid tegen
eind dit jaar een besluit zal
nemen.

Vrouw staat terecht voor
diefstal van iPhones ter
waarde van 15.000 euro
Voor de diefstal van een tiental iPhones heeft een veertigjarige vrouw uit Moorslede
zich in de rechtbank moeten
verantwoorden. Ze zou alles
samen voor 15.000 euro gestolen hebben in een Orange-winkel in Kuurne. De beklaagde
was bevriend met een werkneemster en vertoefde veel in
de winkel. Volgens de openbare aanklager had de vrouw
daardoor heel wat kansen om
iPhones te stelen. “Om naar
het toilet te gaan, kwam ze bijvoorbeeld voorbij het magazijn waar de voorraad gsm’s
liggen.”
Uit onderzoek bleek dat de
beklaagde de nieuwe iPhones
verkocht voor de helft van de
prijs. De vrouw ontkent met
klem. “Ik geef toe dat ik er heb
verkocht, maar ik heb ze niet
gestolen. Het was mijn vriendin die mij vroeg om er voor
haar te verkopen.”
Er hangt de vrouw een celstraf van tien maanden en een
geldboete van 2.000 euro boven het hoofd. Op 21 oktober
doet de rechter uitspraak.
(eva)

Bron: Het Nieuwsblad - 11 oktober 2019
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IMOG WIL TWEE WINDMOLENS NEERPOTEN OP SITE IN MOEN

«Ze zullen géén overlast veroorzaken»
ZWEVEGEM
Afvalintercommunale Imog plant twee
middelgrote windmolens op de site in
Moen, waar nu een stortplaats ligt. De
gemeente Zwevegem sprak zich eerder
uit tegen de komst van 6 grote windmolens in de streek, maar dit project steunt
Zwevegems burgemeester Marc Doutreluigne wél. «Ze komen op een site van
27 hectare en worden slechts 30 meter
hoog. De overlast zal zeer beperkt zijn»,
zegt de burgemeester.
JOYCE MESDAG
Een voormalige kleiontginningsput in Moen doet sinds de
Tweede Wereldoorlog dienst
als stortplaats. De exploitatievergunning van die stortplaats
loopt af in 2031. «Ook al is dat
pas binnen ruim tien jaar, toch
is de tijd nu al rijp om een beheersplan op te maken», zegt
Johan Bonnier, algemeen directeur bij Imog. «Het zou de
bedoeling zijn om die stortplaats niet meer te gebruiken.»

Stortgas
Een stortplaats sluiten, doe je
niet zomaar. «Van zodra je een
stortplaats niet langer gebruikt, start een verplichte periode van 30 jaar ‘nazorg’. We
moeten de site blijven monitoren, onder meer om te zien of
er geen stortgas ontstaat. Dat
kost veel geld, dus zijn we op
zoek gegaan naar een goeie

manier om dat te financieren.» Imog denkt daarom aan
twee middelgrote windmolens
op de site. De opbrengst zou het
kostenplaatje van die nazorg
kunnen drukken. »Hoeveel
energie de windmolens gaan
opwekken en hoeveel de investeringskost ongeveer bedraagt,
kunnen we nog niet goed inschatten», zegt Bonnier. «Veel
hangt af van wat mogelijk is. Op
een stortondergrond zet je niet
om het even welke windmolen. Een gespecialiseerd bedrijf
zal daar duidelijkheid over
scheppen, maar voor we dat
bedrijf kunnen aanduiden,
hebben we eerst een vergunning nodig.»

Tegen eind 2020
Maar sowieso gaat het om middelgrote windmolens, van ongeveer 30 meter hoog. «We

De twee windmolens zullen niet hoger dan 30 meter zijn, net zoals deze turbines. Foto Imog
plaatsen ze ook in het midden
van onze site met een oppervlakte van 27 hectare, waardoor de overlast - denk maar
aan geluid en slagschaduw zeer beperkt zal zijn.» De windmolens zouden normaal tegen
eind 2020 in gebruik genomen
worden. Qua investering rekent Imog op 400.000 tot
800.000 euro per windmolen. Het gemeentebestuur is alvast gewonnen voor de plannen van Imog. «Het doet de
ronde dat Imog windmolens
wil plaatsen die meer dan 100
meter hoog zijn», zegt burgemeester Doutreluingne (Open
Vld). «Dat klopt dus niet. Er is
een groot verschil met het project van Windlandschap
Moen-Sint-Denijs, waar niet
minder dan 6 windmolens
voorzien zijn van elk 200 meter

Het Imog-project
is het bewijs dat
windmolens
in Zwevegem wel
welkom zijn, maar
met respect voor
de omgeving
MARC DOUTRELUINGNE
BURGEMEESTER
hoog, wieken inbegrepen, en
waar wij als gemeentebestuur
absoluut tegen zijn. Het Imogproject is het bewijs dat windmolens in Zwevegem wel welkom is, maar op de juiste plaats,
met respect dus voor de omge-

Marc Doutreluingne. Foto MPM
ving
en
voor
het
landschap.» Imog heeft een infomoment gepland in O.C. Den
Tap in Moen op 21 oktober om
19 uur.

Bron: Het Laatste Nieuws - 10 oktober 2019
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Winkelcentrum K verwelkomt vijf nieuwe winkels
Winkelcentrum K in Kortrijk verwelkomt
vijf nieuwe winkels. De nieuwkomers zijn
Santa’s Magic Shop, Santé Sauvage, 4Geeks,
France Coque en Eyes + More. «We doorbreken met deze vijf nieuwe concepten de op
mode gerichte branchemix in K in Kortrijk
door meer variatie te brengen en meer op beleving in te zetten», zegt K-shoppingmanager
Nicole Bats.

Mario Dhont in Santa’s Magic Shop. Foto Henk Deleu

ZWEVEGEM
Twintig uur om rijbaan N391

In Santa’s Magic Shop ontdek je de mooiste
kersttrends en -decoraties.
Santa’s Magic Shop zit op de eerste verdieping. Ook sinds kort open is Santé Sauvage,
waar je verrassende producten kan kopen om
er jonger uit te zien en waar je gezondheidsadvies krijgt. Maar niets is wat het lijkt. Ontdek zelf het geheime verhaal achter het mysterieuze merk.

KORTRIJK

Santé Sauvage zit op de eerste verdieping, in
de buurt van modezaak H&M. Wie fan is van
film, tv of manga- en animefiguren, kan zich
uitleven in 4Geeks. De winkel opent op zaterdag 19 oktober op de eerste verdieping, in de
buurt van modezaak Zara. Vierde nieuwkomer vanaf begin december is France Coque
met trendy hoesjes en accessoires voor je
smartphone. France Coque komt op het gelijkvloers, waar nu eetstand Hello Sushi nog
zit.

Hello Sushi
Hello Sushi verlaat K eind november.
Ook op het gelijkvloers opent begin 2020 Eyes
+ More met trendy en comfortabele brillen
aan één en dezelfde prijs. Eyes + More komt
in het pand waar modezaak IKKS zit. IKKS verlaat het winkelcentrum. (LPS)

Studentendoop Kulak blijft vettig en prettig,
na ondertekenen van doopcharter

Vlaamse Ardennen
NIEUWE REGELS EN TARIEVEN AFVALINZAMELING OP EEN RIJTJE
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Betere service? Oordeel zelf
KRUISEM
De geplande reorganisatie van het containerpark van Zingem heeft
de voorbije weken al zo
veel commotie veroorzaakt, dat niemand nog
echt weet hoe het na
Nieuwjaar zit met de afvalinzameling en -verwerking in Kruisem. Wij
leggen het uit.
RONNY DE COSTER
Volgens IMOG krijgen de inwoners een
betere service met het nieuwe plan.
Meest spraakmakend item in het Kruisemse afvaldossier was de voorbije weken de reorganisatie van de containerparken. Zingem krimpt in, maar hoe zit
dat precies?
Zowel in Zingem als in Kruishoutem is
er een zogenaamd milieustraatje waar
je gratis matrassen, tapijten, metaal,
textiel, glas, KGA, plastics, hard groenafval (snoeihout en takken), papier en
karton kwijt kan. Beide recyclageparken aanvaarden ook zacht groenafval.
In Kruishoutem betaal je daarvoor 0,04
euro per kilogram. In Zingem, waar
geen weegschaal staat, is het tarief 0,7
euro per begonnen 50 liter of 14 euro
per kubieke meter. Het recyclagepark in
Zingem is nog uitsluitend bedoeld voor
gezinnen en dus niet meer voor bedrijven en verenigingen.

Alléén in Kruishoutem
Je kan in Zingem ook niet meer terecht

In het containerpark van Kruishoutem kan je nog boomwortels kwijt. Foto Ronny De Coster
en moet dus naar Kruishoutem met zuiver steenpuin, hout, gips, boomwortels (aan 0,04 euro per kilogram) en met
grof vuil, niet-recupereerbaar bouwafval en asbestcement (aan 0,20 euro
per kilogram). Voor de eerste 200 kilogram asbestcement en eerste 500 kilogram zacht groenafval hoeft een gezin
evenwel niet te betalen.

Geen huisvuilzakken meer
Inwoners van Kruishoutem kunnen
hun huisvuil nog tot de jaarwisseling in
vuilniszakken op de stoep zetten. Daarna gebeurt de inzameling met containers, zoals dat nu ook al het geval is in

Zingem. Ieder gezin betaalt sowieso een
vaste maandelijkse kost van 2 euro, ook
als er géén container wordt aangeboden. Per keer dat de afvalbak wordt buitengezet, is er een zogenaamde aanbiedingskost: 0,15 euro voor een bak van
40 liter, 0,30 euro voor een van 120 liter
en 0,60 euro voor een container van 240
liter. En wat je erin kiepert, kost 0,25
euro per kilogram. IMOG haalt de containers om de twee weken op en stuurt
één keer per jaar de afrekening. Wie bij
de overschakeling naar containers nog
pakken vuilniszakken heeft, kan ze tot
eind januari inleveren. Tot eind december zijn vuilniszakken te koop per stuk.

Alle inwoners krijgen in de week van 4
november een brief waarmee ze kunnen laten weten welke afvalcontainer
ze wensen. De levering van de afvalbakken gebeurt in de week van 16 december.

Inzameling aan huis
Er komt enkele keren per jaar een gratis
afhaling van snoeiafval aan huis. Wanneer dat gebeurt, staat in de afvalkalender. Buiten die tijdstippen gebeurt het
tegen betaling.
IMOG en de gemeente plannen de komende weken nog een uitgebreide informatiecampagne.

Bron: Het Laatste Nieuws - 11 oktober 2019
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OUDENAARDE Kluis met krasbiljetten gestolen: inbrekers riskeren tot vijf jaar cel
Twee inbrekers die op 4 december 2018
hebben ingebroken bij een krantenwinkel in Oudenaarde, moeten zich
verantwoorden in de correctionele
rechtbank in Oudenaarde. De twee
werden onderschept toen ze wegvluchtten met de buit.
De 28-jarige V.K wordt beschuldigd van
één diefstal met braak en het lidmaatschap van een criminele vereniging.
Zijn kompaan, de 43-jarige J.F., wordt

verdacht van drie diefstallen met inbraak, lidmaatschap van een criminele
vereniging en het witwassen van geld.
Het duo werd betrapt na een inbraak in
een krantenwinkel in de Oudstrijdersstraat in Oudenaarde. Via een gat in het
plafond verschaften ze zich een weg
naar binnen, om daarna in een berging
een kluis met krasbiljetten, een portefeuille en geld uit de kassa mee te nemen. De eigenaars werden gewekt door
een knal en konden op de bewakings-

e rekent op meer grote namen na UCI-promotie
WorldTour. «We hadden nu al
wereldtoppers aan de start zoals Mathieu Vander Poel, Remco
Evenepoel, enz. We zijn ervan
overtuigd dat we door deze
nieuwe promotie nog meer
sterke renners naar de start in
Deinze kunnen halen. Dit betekent ook dat renners een hoger
prijzengeld en meer UCI-pun-

ten kunnen verzamelen in Nokere. We zijn heel blij dat de UCI
gelooft in onze wedstrijd», reageert woordvoerder Robrecht
Bothuyne.
Andere wedstrijden in dezelfde
categorie zijn o.m. KuurneBrussel-Kuurne, de Brabantse
Pijl of de Scheldeprijs.
«De snelle promotie van de
vrouwenwedstrijd is zo mogelijk nog indrukwekkender»,
vindt Bothuyne. «In 2019 orga-

beelden zien hoe de inbrekers in de
winkel aanwezig waren. De politie kon
de mannen vervolgens onderscheppen
tijdens hun vlucht. De 43-jarige inbreker bleek geseind te staan.
In de wagen van het duo vonden de
agenten onder meer een slijpschijf die
op een andere locatie is gestolen, maar
volgens de 43-jarige beklaagde is aangekocht op een rommelmarkt in Brussel.
Het parket vindt het ook verdacht dat

de beklaagde een auto kocht en die
deels betaalde met briefjes van vijf en
tien euro en dat hij 5.000 euro kon overschrijven naar zijn familie in Albanië
terwijl hij geen officieel inkomen heeft
in België. Het Openbaar Ministerie vordert voor hem een celstraf van 5 jaar
een boete van 8.000 euro. Zijn kompaan
V.K. heeft nog een blanco strafblad en
riskeert een celstraf van 18 maanden.
De rechtbank zal op 24 oktober het vonnis uitspreken. (LDO)

BRAKEL Man (69) bewerkt auto’s met hamer: «Verstand verloren»
De man die op 20 augustus 2018
vier wagens met een hamer heeft
bewerkt in de Wielendaalstraat
in Brakel, riskeert een celstraf
van 5 maanden en een boete van
1.600 euro met uitstel. De 69-jarige man heeft zich ook moeten
verantwoorden voor het bezit
van 10 wapens waarvoor hij geen
vergunning had.
Op 20 augustus 2018 verliest M.C.
uit Brakel zijn zelfbeheersing als

Bron: Het Laatste Nieuws - 11 oktober 2019
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GEBROKEN VERKIEZINGSBELOFTE OF EFFICIËNTE WERKING?

Zingem krijgt containerpark light
KRUISEM
Inwoners van Kruisem
kunnen binnenkort
niet meer met steenpuin, houtafval, boomwortels, gips, grofvuil,
niet-recupereerbaar
bouwafval en asbestcement naar het containerpark in Zingem.
Dat staat in een ontwerp van beslissing.
«Met de afbouw van
het containerpark
breekt de CD&V een
verkiezingsbelofte»,
protesteert oppositieraadslid Geoffrey Verleyen (Open Vld).
RONNY DE COSTER
De ophaling van het huisvuil en de
uitbating van de beide recyclageparken in Kruisem staat volgende
maandag op de gemeenteraad. De
CD&V-bestuursmeerderheid vormt
het containerpark van Zingem om
tot een minirecyclagepark. Wie
steenpuin, houtafval, behandeld of
samengesteld hout, boomwortels,
gips, grofvuil, multistroom, niet-re-

Met bouwafval kan je vanaf de jaarwisseling alleen nog naar Kruishoutem, volgens het voorstel. Foto De Coster
cupereerbaar bouwafval en asbestcement kwijt wil, moet naar Kruishoutem.

Geen weegbrug
In Zingem komt er geen weegbrug
en betalen bewoners per afgeleverd
volume, terwijl op het containerpark van Kruishoutem wordt gewogen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2020 de inzameling van luierafval
in het recyclagepark van Zingem
stopgezet. Wegwerpluiers worden
beschouwd als restafval en moeten
worden aangeboden in de container.
«Dat komt duurder uit en de container zit vlugger vol», bedenkt liberaal
fractieleider Geoffrey Verleyen. «Er

Bron: Het Laatste Nieuws - 18 september 2019

is altijd gezegd, dat het containerpark in Zingem ‘onverkort’ zou blijven voortbestaan. Nu ligt toch een
afbouwscenario klaar.»
«Net terwijl vele lokale besturen
zoeken naar oplossingen om hun recyclagepark uit te breiden of dichter
bij de inwoners te brengen, beperkt
het schepencollege de dienstverlening. Het is niet logisch dat de afvalstromen niet gelijk zijn voor beide
recyclageparken en dat de volumeschatting anders verloopt. Dit zal leiden tot veel onduidelijkheid», vreest
het oppositieraadslid.
«Dit is geen afbouw, maar een manier om de afvalverwerking efficiënter te organiseren», verdedigt mi-

lieuschepen Kristof Callens (CD&V)
het plan. «In Zingem is geen plaats
voor een weegbrug. Bovendien vinden we de uitgave van 80.000 euro
niet verantwoord. We hadden ons
voorgenomen om het containerpark
van Zingem toch te behouden en dat
is ons ook gelukt.»
Voor de bezoeken aan de recyclageparken wordt er jaarlijks een gratis
quotum van 500 kilogram groenafval en boomwortels en een gratis
quotum van 200 kilogramg asbestcement toegekend per gezin. Hiermee verdwijnen dan wel de 30 gratis
toegangsbeurten per gezin tot het
niet-betalende gedeelte van het recyclagepark in Zingem.
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Volgens oppositiepartij Open VLD verbreekt bestuursploeg haar verkiezingsbelofte

Schepencollege kiest voor een
minirecyclagepark in Zingem
KRUISEM

De gemeenteraad van Kruisem buigt zich maandag
over het afvalbeleid. Als het van de CD&V-meerderheid afhangt, komt er een minirecyclagepark in deelgemeente Zingem met een beperkt aanbod aan afvalstromen. “CD&V verbreekt op deze manier haar verkiezingsbelofte”, meent Open VLD.
PAUL DARRAGAS

De samensmelting van Zingem en Kruishoutem is nog
niet helemaal in kannen en
kruiken. Maandag staat een
heikel dossier op de agenda van
de gemeenteraad: de ophaling
van het huisafval en de uitbating van de recyclageparken in
de deelgemeenten.
Bij aanvang van de fusie was
Kruishoutem als enige OostVlaamse gemeente aangesloten
bij de afvalintercommunale Imog. Zingem
werkte, net als de
meeste gemeenten in
de Vlaamse Ardennen,
samen met afvalintercommunale Ivla. In
mei besloot
het ge-

meentebestuur dat Kruisem
aangesloten blijft bij beide afvalintercommunales. Het recyclagepark in de Melkerijstraat
in Kruishoutem wordt het
hoofdrecyclagepark en in de
Bekestraat in Zingem opteert
het schepencollege voor het behoud van een minirecyclagepark.

Geen weegbrug
“Nochtans verklaarde schepen van Milieu Kristof Callens
(CD&V) diezelfde maand dat er
geen afbouw van het park in
Zingem zou komen”, steekt
Open VLD-fractievoorzitter
Geoffrey Verleyen van wal.
“Het gemeentebestuur kiest nu
toch voor een minirecyclagepark. Daardoor kunnen

onder andere zuiver steenpuin,
zuiver houtafval, behandeld of
samengesteld hout, boomwortels, gips, grofvuil, niet-recupereerbaar bouwafval en asbest-

om hun recyclagepark uit te
breiden, kiest het schepencollege van Kruisem net voor een afbouw van de dienstverlening.”
Schepen Callens houdt zich
voorloGEOFFREY VERLEYEN
pig op
FRACTIEVOORZITTER OPEN VLD
de vlakte over
het onderwerp.
“Het
dossier
moet
nog
door de
cement niet meer verwerkt gemeenteraad besproken worworden in Zingem.”
den en ik wil dat debat alle kanDaarnaast wordt vanaf 1 janu- sen geven”, klinkt het. “De eniari 2020 geen luierafval meer ge belofte die we hebben geingezameld in Zingem. Opval- maakt in ons programma, is dat
lend is ook dat er geen weeg- we beide recyclageparbrug komt, terwijl dat in Kruis- ken zouden
houtem wel het geval is. Dat behouden
was nochtans beloofd.”
en dat is
Volgens Open VLD verbreekt ook zo.”
CD&V op die manier haar verkiezingsbelofte. “In hun verkiezingsprogramma staat dat de
werking van de recyclageparken ‘onverkort’ zou blijven bestaan”, zegt Verleyen. “Terwijl veel lokale besturen
zoeken naar oplossingen

PDV

425)
n
stuuraanidsel uit-

vertelt schepen van Sociale Zaken Lieve De Gelder (CD&V).
“Het Sociaal huis bleek daar niet
geschikt voor, dus kozen we voor W Enkele kinderen probeerden de spelletjes uit onder het goedkeurend oog van enkele vertegenwoordigers van de initiatiefnemers.
de bibliotheek, een heel laagdrempelige locatie.” De spelo- en werd gesponsord door ser- Wetteren. Zij schonken 3.750 eu- chelen en Laarne, daarom wordt
theek is een initiatief van de bi- viceclubs Ladies Circle, Agora ro aan het Huis van het Kind. De- het geld verdeeld onder initiatiebliotheek en Huis van het Kind Club Wetteren en Ronde Tafel ze organisatie is ook actief in Wi- ven in de drie gemeenten. (jvw)

“Terwijl veel besturen hun
recyclagepark uitbreiden,
kiest Kruisem voor minder
dienstverlening”

ende
e gengsge-

In het recyclagepark aan de Bekestraat in Zingem zullen inwoners
niet langer terecht kunnen met behandeld hout, gips of grofvuil.
Bron: Het Nieuwsblad - 17 september 2019
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we reeks van wedstrijden die
de UCI rangschikt net onder de
WorldTour”, licht Robrecht
Bothuyne, ondervoorzitter van
de vzw Nokere Sport toe. “Dit
moet toelaten dat we nog meer
d voor kunnen groeien. We hadden nu
wen is al wereldtoppers aan de start
nieuwe zoals Mathieu Van der Poel en

ve

ele

-VAse gejunctms miaele.
onse al
r twee
Arek
ander Joris
dal
lid en
t Zotan Fionen

overtuigd dat we door deze
nieuwe promotie nog meer
toppers naar Nokere kunnen
halen. Deze promotie betekent
ook dat de renners een hoger
prijzengeld en meer UCI-punten kunnen verzamelen. We
zijn heel blij dat de UCI gelooft
in onze wedstrijd en organisa-

zelfde categorie zijn onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne,
de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs.” De snelle promotie
van onze vrouwenwedstrijd
blijkt nog indrukwekkender.
“Dit jaar organiseerden we
voor het eerst en met succes
een dameswedstrijd. Nu wordt

men meteen een wedstrijd in
de ProSeries, als enige in België. Dat maakt dat hij de hoogste waardering krijgt na de drie
Vlaamse WorldTour-wedstrijden in onze regio. Dat is een
hele eer. We willen ook in onze
dameswedstrijd de wereldtop
aan de start krijgen.” (pd)

Kruisem geeft aftrap van infocampagne voor nieuw afvalbeleid vanaf 1 januari

Rolcontainer Diftar maakt intrede, ruimere
openingsuren en groter gratis aanbod
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Onder andere via een mobiele infostand zullen de inwoners van Kruisem over het nieuwe afvalbeleid worden geïnformeerd.

KRUISEM

Voor de inwoners van
Kruishoutem en Zingem
geldt vanaf 1 januari een
uniforme dienstverlening
voor afvalbeleid. Het volledige dienstenaanbod
wordt vanaf dan door afvalintercommunale Imog
verzorgd.
PAUL DARRAGAS

Het op elkaar afstemmen
van het afvalbeleid in
Kruishoutem en Zingem
was een van de lastigste
dossiers in het fusieverhaal
in Kruisem. De gemeente
Kruishoutem zat onder de
vleugels van de afvalintercommunale Imog en Zingem behoorde tot Ivla.
Daardoor was er geen uniforme dienstverlening.
De gemeenteraad kiest nu
voor de afvalintercommunale Imog, die vanaf 1 januari in Kruisem de volledige
afvaldienstverlening
zal
verzorgen. Zowel voor de
inwoners van Kruishoutem
als voor de Zingemnaren
brengt dat een aantal nieuwigheden met zich mee.
Bron: Het Nieuwsblad - 11 oktober 2019

“Voor de inzameling van
het huishoudelijk afval kiezen we voor het beste van
de twee werelden”, benadrukt burgemeester Joop
Verzele (CD&V). “Door de
samenwerking met Imog
worden de diensten voor de
inzameling en de verwerking vanaf 1 januari uitgebreid.”

JOOP VERZELE
BURGEMEESTER KRUISEM

“Voor de inzameling
van het huishoudelijk
afval kiezen we voor
het beste van de
twee werelden”
“Ik ben overtuigd dat we de
juiste keuze hebben gemaakt en de goede weg zijn
ingeslagen. Maar het zal belangrijk zijn om de inwoners goed te informeren en
te sensibiliseren”, zegt
schepen van Milieu Kristof
Callens (CD&V), die de belangrijkste wijzigingen in

het afvalbeleid toelicht.

Wie goed sorteert, bespaart
“De inwoners van Zingem
waren al vertrouwd met het
gebruik van de Diftar-rolcontainer, maar voor de
Kruishoutemnaren is dit
nieuw. Hier geldt het principe dat wie goed sorteert,
bespaart. De container die
in drie volumes te koop
wordt
aangeboden,
zal
tweewekelijks
opgehaald
worden. De hoeveelheid afval wordt bij ophaling gewogen en op basis van het aantal kilogram zal eenmalig
per jaar de aanrekening volgen.”

Groter gratis aanbod
Schepen Callens onderstreept dat de beide recyclageparken in Kruishoutem
en Zingem behouden blijven: “Meer nog, in beide
parken gelden vanaf volgend jaar ruimere openingsuren op woensdag, vrijdag
en zaterdag. We zorgen voor
een vereenvoudigde tariefstructuur en een groter gra-

tis aanbod. Bijkomende gratis afvalsoorten zijn papier
en karton, onbehandeld
hout en hard groenafval.
Voorts mag elk gezin tweehonderd kilogram asbestcement en vijfhonderd kilogram groenafval gratis storten. Grof vuil, steenpuin en
asbestcement worden niet
langer aanvaard in het recyclagepark in Zingem, dat
kan voortaan wel worden
binnengebracht in Kruishoutem of worden meegegeven met de ophaling aan
huis. Daarnaast stellen we
een pak flankerende maatregelen voor zoals een
Imog-verkooppunt op het
recyclagepark in Kruishoutem, afvaleilanden en herbruikbare bekers voor festiviteiten en een extra aanbod
voor scholen.”
Donderdag werd de aftrap
van een communicatiecampagne gegeven. Een mobiele
infostand met totem en Diftarbakken wordt periodiek
op openbare locaties geplaatst. Eind deze maand
valt in alle postbussen een
‘afvalkrant’ met een overzicht van alle diensten.

2 KORTRIJK WAREGEM MENEN
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Nóg een project om zwerfvuil tegen te gaan

Groen of wit, groot of klein: jij bepaalt
welke vuilnisbak straks op straat staat
HARELBEKE

In het centrum van Harelbeke staan momenteel zes
verschillende soorten
vuilnisbakken. Burgers en
afvalophalers mogen nu
hun favoriete vuilnisbak
kiezen.

Je favoriete vuilnisbak kiezen. Het stadsbestuur van
Harelbeke tovert nog maar
eens een opvallend project
uit haar hoed in de strijd tegen zwerfafval. Bewoners en
bezoekers van de stad mogen
de komende weken, net als de
afvalophalers, hun favoriete
vuilnisbak kiezen. Je vindt
tegenwoordig zes (!) verschillende soorten vuilnisbakken terug, verspreid over
de
Kortrijksestraat,
de
Marktstraat en in de stationsbuurt. “Het centrum van
Harelbeke kampt met zwerfvuilproblemen”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert
(SP.A/Groen).

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“We hopen de
gemeentebesturen te
kunnen overtuigen
van de favoriet”
“Dat komt door te kleine
straatvuilnisbakken en te
veel sluikstort in de vuilnisbak. In een straatvuilnisbak
mag enkel zwerfvuil. Het is
verboden om huisvuil of bedrijfsafval in een straatvuilnisbak te deponeren”, zegt
Koen Delie, woordvoerder
van Imog die het project mee
coördineert. Bovendien zijn
de vuilnisbakken in het centrum niet ergonomisch voor

KVO

KAREN VERHULST

De zes vuilnisbakken staan in de buurt
van het station en het stadscentrum.

de ophalers. “Bovendien zitten de zakken vaak overvol,
zeker op warme dagen. Dat
ontsiert het centrum van de
stad en daar wil de stad iets
aan veranderen”, zegt Naert.
In totaal staan er zes verschillende
vuilnisbakken.
Een groene gebogen, een
groene ronde, een kleine witte, een grote witte, een gewone groene en een grote vuilnisbak met groene inwerpopening. En elk hebben ze hun
voor- en hun nadelen. “Net
daarom hebben we met de
stad en met Mooimakers beslist om enkele types vuilnisbakken uit testen”, zegt Delie. “Zowel de ophalers als de
gebruikers kunnen ze evalueren.”

schoonheid en het gebruiksgemak en je moet ook een favoriete vuilnisbak aanduiden. Over elke vuilnisbak
moet je als gebruiker dezelfde evaluatie invullen, zodat
ze ten gronde vergeleken
kunnen worden. Duur zijn de
vuilnisbakken
momenteel
niet. “Ze worden volledig gesubsidieerd”, zegt Delie.
“Maar tussen de vuilnisbakken zelf zitten wel grote, financiële verschillen. De
kostprijs varieert van 100 tot
1.500 euro.”
Aan de hand van de evaluaties van ophalers en gebruikers zal uiteindelijk één vuilnisbak gekozen worden. Die
zal worden voorgesteld aan
alle aangesloten gemeenten
van Imog. Als zij ermee akGrote prijsverschillen
koord gaan, verschijnt de favoriete vuilnisbak op termijn
Op de website van de stad in de hele Imog-regio.
kunnen de inwoners en bezoekers van de stad de bak- INFO
ken evalueren. Er wordt on- De enquête komt binnenkort op
der meer gepolst naar de www.harelbeke.be.

WIE VAN DE ZES?

40 maanden cel
voor man die brand
stichtte aan wonin

Een zestigjarige Wevelge
naar is al voor de vierde k
veroordeeld voor brandst
ting. André V. kreeg een e
tieve celstraf van veertig
maanden omdat hij zowe
brand stichtte aan de won
van zijn ex-vriendin als b
haar broer. Na een ruzie
der op de dag stak V. op 2
ni de sierlijst van de voor
van de woning van zijn ex
brand. Ook aan de deur v
broer waren er schroeipl
ken. De man was dronken
toen hij beide brandstich
gen pleegde.
Hij vroeg nog een kans om
zijn alcoholverslaving aa
pakken, maar daar ging d
rechter niet op in. De ma
eerder al drie veroordelin
op omdat hij brand had g
sticht aan een woning va
ex-partner. De laatste ver
deling dateert nog maar v
oktober vorig jaar. Hij kr
toen een grotendeels voo
waardelijke celstraf van d
jaar, maar door de nieuw
ten schond hij zijn voorw
den en wordt die celstraf
nog effectief. (eva)
MENEN

Menenaar riskeert
celstraf voor diefst
nummerplaten

Voor de diefstal van num
platen riskeert een man u
Menen een celstraf. Op 4
bruari stal hij de numme
ten van de wagen van zijn
schoonbroer, eveneens u
Menen. De beklaagde zit
wikkeld in een conflict m
zijn schoonbroer nadat h
hem mocht logeren. “Mij
cliënt werd er niet alleen
slachtoffer van verbaal en
siek geweld, hij werd ook
leid waardoor hij nu niet
aan zijn eigen geld kan. D
leidt tot enorme frustrati
De Menenaar riskeert ee
vangenisstraf van twee m
den en een geldboete van
euro. De rechter doet uitspraak op 28 oktober. (ev

Bron: Het Nieuwsblad - 28 september 2019
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Help mee de nieuwe
vuilnisbak kiezen
HARELBEKE De Stad
Harelbeke lanceert een
opmerkelijke enquête via
de website van de stad.
Aan de hand van enkele
vragen voor de bewoners
zoekt de stad de beste
vuilnisbak in de strijd
tegen zwerfvuil. Wie de
enquête invult, kan
mooie prijzen winnen.

HARELBEKE In verschillende
steden en gemeenten kan het al,
maar nu gaat ook Harelbeke
overstag: vanaf maandag 6 januari 2020 schakelen de diensten
op het gemeentehuis van Harelbeke over op een systeem op
afspraak. Vandaag kan je al heel
wat zaken zelf van thuis uit regelen. Dat doe je via de gemeentelijke website www.harelbeke.be.
Toch is het voor complexere
zaken noodzakelijk om persoonlijk langs te komen. Vanaf januari
volgend jaar doe je dat in Harelbeke voortaan dus op afspraak.
Data vastleggen kan vanaf 1
december.

VOORDELEN

DOOR PETER VAN HERZEELE

Hoe bereiken we de producenten
van zwerfvuil? Hoe tonen we de
straatvuilnisbakken? Hoe zorgen
we voor een ergonomisch gebruik
voor de ophaler? Hoe weren we
het huisvuil in de straatvuilnisbakken? Dit zijn de vragen die de
stad Harelbeke en Intercommunale Imog zich de voorbije maanden stelden. Samen met Mooimakers testen ze nu enkele types
vuilnisbakken uit omdat er veel
verschillende vuilnisbakken op de
markt zijn en elk type zijn vooren nadelen heeft. Via de enquête
mogen burgers en afvalophalers
nu hun favoriete vuilnisbak kiezen. De zes verschillende types
vuilnisbakken in wit, groen of
zwart-groen staan op verscheidene locaties: de Marktstraat, aan de
ingang en de fietsstalling van het
station, de Kortrijksestraat en de
Gentsestraat. Verder kunnen er
ook enkele vragen beantwoord
worden waaronder of men de

Vanaf januari
werkt stadhuis
op afspraak

Koen Delie van Imog en schepen van Milieu Tijs Naert bij een van de testvuilnisbakken. (foto LOO)

nieuwe vuilnisbakken in het centrum van Harelbeke al zag staan
en hoe vaak men gebruikmaakt
van de straatvuilnisbakken in Harelbeke.

EVALUATIE
Dat er nieuwe vuilnisbakken komen, heeft zijn redenen. “Het ledigen van de vuilnisbakken is
voor de afhalers niet altijd even
gemakkelijk. De vuilnisbakken
die we nu gebruiken zijn ook te
klein, waardoor ze vaak snel overvol zijn.” Het doel is om de hoe-

veelheid zwerfvuil in de stad terug
te dringen. “Zwerfvuil moet in de
vuilnisbakken komen en niet op
straat. Er mag geen huisvuil in de
straatvuilnisbakken”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert
(Groen). De ophalers zullen de
verschillende vuilnisbakken evalueren. De gebruikers kunnen
hun mening geven via de enquête
op de website van de stad www.
harelbeke.be/vuilnisbak. Het invullen duurt slechts vijf minuten.
Wie de enquête invult, maakt
kans op enkele mooie prijzen.

Het werken op afspraak heeft
volgens de stadsdiensten vooral
voordelen. Aanschuiven of wachten is niet langer nodig, je kiest
zelf het moment waarop je wil
langskomen en je kan je afspraak
makkelijk van thuis uit regelen,
hetzij online, hetzij telefonisch.
“Bovendien verwacht onze medewerker de inwoner en kan hij
of zij zich dus perfect voorbereiden en focussen op je specifieke
vraag”, klinkt het. Bij het maken
van een afspraak krijg je ook al
een pak nuttige informatie over
welke documenten je eventueel
moet meebrengen. (OV)

Ontdek
jouw
lezersvoordeel
www.kw.be/shop
DB588442C9

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 4 oktober 2019

VIERGESLACHTEN

Van Gratienne tot Cilou, Louen en Josefine
HARELBEKE/DEERLIJK/WEVELGEM We konden een driedubbel vierge-

Fay
HARELBEKE Op vrijdag 20 september werd Fay (49,5 cm; 3,410 kg)
geboren in de kraamafdeling van AZ Groeninge in Kortrijk. Fay is het
dochtertje van Stijn Demuynck en Shana Spitaels en het zusje van
Luigi, Evangeline en Zachary en sterrenkindjes Féline, Hope en Sky.
(EDB – foto EDB)

slacht fotograferen. De viergeslachten bestaan uit bomma Gratienne
Vangheluwe (75) uit Harelbeke en haar dochters Shyrley (53, rechts)
uit Harelbeke en Shelly Dhondt (50, links) uit Wevelgem. Shelly’s dochter Joyce Herman (31) uit Wevelgem zorgde voor twee viergeslachten
met dochters Cilou (4) en Louen Nachtergaele (1,5). Bij Shyrley zorgde
dochter Elisa Vanroosbeke (27) uit Deerlijk voor een viergeslacht met
haar dochtertje Josefine Sabbe (2 maanden). (EDB – foto EDB)

Bron: Het Nieuwsblad - 28 september 2019

Bron: Het Nieuwsblad online - 28 september 2019
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Vijf nieuwe vuilnisbakken met perssysteem kunnen elk tot 960 liter afval aan
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Sinksenfeesten in 2020 in teken van Johny Turbo

Nog meer kwetsbare kinderen
naar Budascoop, dankzij nieuw
filmfonds

Gemeente gaat strijd aan tegen
zwerfvuil met vuilnisbakkenplan

De Budascoop in Kortrijk krijgt straks nog meer
kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen over de
vloer, om een film mee te pikken. De werking wordt
verder uitgebouwd, nu het sociaal BUDA’s Film Fonds
opgestart is.

Het vierdaags stadsfestival Sinksen staat in 2020 in het teken van
Johny Turbo, omdat het volgend
jaar 20 jaar geleden is dat de Kort-

ANZEGEM

rijkse volkszanger overleed. Hij
zal voor eeuwig herinnerd worden door liedjes zoals ‘Vis in de
Leie’ en ‘Slekke’.
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Vandererven. “Openbare vuilnisbakken zijn er alleen om
voorbijgangers, die buiten iets
eten of drinken, een service aan
te bieden zodat ze snel hun klein
afval kwijt kunnen. Dit wordt
helaas niet altijd door iedereen
gerespecteerd.”

Evaluatie na vier weken
Het afval wordt soms op straat
gegooid, anderen nemen dan
weer hun huisvuil mee om in een
openbare vuilnisbak te gooien.
Daarom is de gemeente samen
met Mooimakers en Imog gestart met een coachingtraject om
het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te verbeteren.
“Een van de onderdelen van dit

rijkste vragen die we ons nuLSzullen stellen is of de vuilnisbakken
goed geplaatst zijn, of ze voldoende zichtbaar en bereikbaar,
of er niet te veel staan, welke
worden misbruikt,... In Tiegem
hebben we een proefproject met
nieuwe bakken voor groenafval,
plastic en restafval en dit met de
medewerking van Imog.”
Op de vuilnisbakken komen
boodschappen zoals Dit is een
vuilnisbak, geen huisvuilbak!.
“Bij misbruik wordt de situatie
na vier weken geëvalueerd. Als
misbruik blijft aanhouden,
wordt de vuilnisbak weggenomen. Kapotte exemplaren worden vervangen, lege en slecht geplaatste worden verwijderd.”
(pma)

KUURNE

Bron: Het Laatste Nieuws - 21 september 2019

Zoektocht en concert tijdens verjaardagsfeest Davidsfonds
Het Davidsfonds Kuurne viert vandaag zaterdag het negentigjarig
bestaan van de vereniging. Op het verjaardagsfeest op Hoeve Vandewalle is iedereen welkom. Er is een tentoonstelling over het verleden van de lokale afdeling, in beeld gebracht door de Heemkundi-

De stad roept nu al iedereen op
om met het thema Turbo aan de
slag te gaan en er een eigen (ludieke) interpretatie aan te geven.
Zo wordt er naast organisatoren,
kunstenaars en enthousiastelingen ook gerekend op inspanningen van de horeca.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld iets
plezants op hun terras plannen.
Verwondering staat centraal. Wie
verder een plein wil invullen, met
een idee voor een optreden zit of
nog andere voorstellen heeft, vult
uiterlijk tegen 21 oktober een
voorstel in via het inschrijvingsformulier op www.sinksen.be.
Op een infomoment op 1 oktober
daagden alvast al vijftig enthousiastelingen op.
«We willen dat de hele stad Sinksen ademt en leggen de lat hoger», zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).
O ja, voor wie al aan het aftellen
is: de volgende Sinksenfeesten
zijn van 7 tot en met 10 juni 2020.

ROESELARE
Honzebroekstraat

(LPS)

OOSTROZEBEKE
Papegaaistraat

Op een ontspannen manier je nieuwe buurt ontdekken o

Durabrik stippelde voor jou een leuke fietsroute uit zodat
met je toekomstige woonomgeving. Onze verkaveling in R
de gelegenheid een gezellige picknickplek met een foodt
Kom langs voor een leuke babbel met je toekomstige bure

Schrijf je in op durabrik.be

De provincie en de stad gaa
nieuw fietspad van 450 me
segem. Er komen twee een
breed. Het gaat om het stuk
over de Leie. De rijweg wor
parkeerstroken en trottoir
tijd zal werk worden gema
wordt de gracht verplaatst
euro en moeten begin volge

LOH

Schepen Tijs Naert op de plaats waar het
warmtenet naar ‘boven’ zal komen.

Vanaf volgend jaar betalen
ook Zwevegemnaren per
gewicht in containerpark
ZWEVEGEM

In het containerpark van
Zwevegem geldt nog het
goedkope tarief van twee euro, maar volgend jaar komt
daar verandering in. De gemeenteraad heeft besloten
de vaste prijs te schrappen
vanaf september 2020.
Inwoners van Zwevegem betalen nu ongeacht wat ze binnenbrengen in het containerpark een
vast bedrag van twee euro. Maar
in zo goed als alle andere containerparken wordt er betaald afhankelijk van wat er wordt weggegooid. Nu de gemeente in de intergemeentelijke samenwerking
Bron: Het Nieuwsblad - 28 september 2019

Bron: Het Nieuwsblad - 30 september 2019

voor recyclageparken van Imog
stapt, zal hetzelfde diftarsysteem
ook in het Zwevegemse containerpark worden toegepast.
“Zwevegem is binnen Imog met
176 kg restafval per inwoner per
jaar een van de slechtste leerlingen van de klas”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (LB).
“We zullen dat probleem nu aanpakken. Deze samenwerking
biedt ook het voordeel dat de inwoners van Zwevegem terechtkunnen op de recyclageparken
van de naburige gemeenten.”
De gemeenteraad keurde goed
dat vanaf september 2020 het
volledige diftarsysteem wordt
toegepast. (eva)

ON
VE
IM
DE

*vanaf 1 o

k

DEERLIJK

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019

(WA40/3)
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DEERLIJK De inzamelingsactie ‘Mag ik deze
kurk van jou?’, die in
Deerlijk wordt gecoördineerd door Beweging.net,
loopt als een trein. De
eerste zak is inmiddels
gevuld.

Beweging.net Deerlijk organiseert, net zoals in veel andere
West-Vlaamse gemeenten, een
grootschalige
kurkinzameling.
“Jaarlijks verdwijnen in WestVlaanderen zo’n 19 miljoen kurken in de vuilbak”, stelt Marc
Coppens van Beweging.net Deerlijk. “Tachtig procent van de mensen is er zich niet van bewust dat
kurk kan worden gerecycleerd en
niet nodeloos in de vuilnisbak
hoeft te belanden. Beweging.net
wil iedereen sensibiliseren en
daarom werden er inzameltonnen
geplaatst op verschillende plaat-

de slogan ‘Mag ik deze kurk van
jou?’ willen we in West-Vlaanderen jaarlijks 1 miljoen kurken ophalen. Dat is gemiddeld 1 kurk
per West-Vlaming. Op termijn wil
men kurken volledig uit de afvalzakken doen verdwijnen. Het is
een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal, dat perfect kan worden gerecycleerd tot duurzaam
isolatiemateriaal.

BOXEN

Beweging.net Deerlijk pakt uit met een grootschalige inzamelingsactie van kurken. V.l.n.r. bemerk je Martine
Denijs, voorzitter Tom Deroo (gehurkt), Ingrid Deroubaix, Fabienne Balcaen, Vincent Vercruysse, Ann Accou, Kaat
Olivier en Marc Coppens. (foto DRD)

sen in Deerlijk.”
“Beweging.net West-Vlaanderen,

de West-Vlaamse Milieufederatie
en de provincie West-Vlaanderen

sloegen de handen in elkaar voor
dit groots inzamelproject. Onder

“Over de hele provincie werden
zo’n 350 inzameltonnen geplaatst, die regelmatig door de
vrijwilligers van beweging.net
worden leeggemaakt. In Deerlijk
staan er boxen in het gemeenschapscentrum d’Iefte, het buurthuis De Statie, het buurthuis SintLodewijk en het buurthuis De
Wieke”, rondt Marc Coppens af.
(DRD)
Info: www.west-vlaanderen.be/
kurkinzameling en marcdeerlijk
@skynet.be.

HANDEL EN WANDEL

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 11 oktober 2019

Beauty by Leen De Witte
DEERLIJK Leen De Witte runt sinds kort haar eigen schoonheidsinsti-

tuut
aan hetMarkt
Kerkplein en biedt een uitgebreid gamma van algemene
Lucas Ostyn, Jolien Defever en Anthony Jacques van restaurant Maddox op de
Grote
schoonheidsverzorging aan.
doven hun sigarettenpeuk in een asbak, zoals het hoort. Dat verdient een ballon
in
de
vorm
Leen (32), gehuwd met Bart Vandendriessche en mama van Mathis en
Deleubio-esthetiek en schoonheidsverzorging aan het
van een hart. En een kus van gemeenteraadslid Nicolas Beugnies (Team Burgemeester).
Marilou, studeerde
Sint-Theresia Instituut in Kortrijk. Ze heeft ook een diploma medische
pedicure en visagiste op zak en via regelmatige bijscholingen evolueert
ze mee met de nieuwste trends.
“Na mijn studies heb ik me door mijn beroepsactiviteit als beautyconsulente – ik ben vertegenwoordiger voor de merken Sans Soucis, Biodroga
en Make Up Factory – verder theoretisch en praktisch bijgeschoold
inzake gelaatsverzorging, huidverbetering en make-up”, verduidelijkt
Sinds begin september risToch zijn er nog werkpunten, centrum en deelgemeenten.
Leen. “Deze kennis wil ik nu ook zelf gaan toepassen in een eigen
vuilnisbak- dat gevestigd is in het pand van Ostejopathie in
keert wie een peuk op de
want aan de achterkant van Ze doen dat aan
schoonheidsinstituut,
gevelsvan
van
grond gooit in Kortrijk, een
het station in de Tacklaan ken en tegen de
de schaduw
de Sint-Columbakerk.”
“Ik heb een compleet gamma van producten en behandelingen, die op
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Stad Ruth Vandenberghe
aanpak werpt vruchten af.
kers geplaatst.
volgens de wensen van de klant. Dat is waar ik wil voor staan”, besluit
Leen De Witte. (DRD)
Uit tellingen van de stad
Verder liggen er vanaf no- (Team Burgemeester).
Info: Beauty
Leen De Witte, Kerkplein 17, 0492 16 89 73, www.
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zorgvuldig met asbesthoudend
afval wordt omgegaan. Bezoe
kers, personeel en omwonenden
zouden blootstaan aan de kan
kerverwekkende vezels.
‘We begrijpen de terechte be
zorgdheid bij de burgers’, zeggen
voorzitter van Incovo Eddy
Vranckaert en voorzitter van
Interza Marleen Ral.

WEST-VLAANDEREN
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eenten hebben daaruit lessen geleerd.

acuaties
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V L A A M S  B R A B A N T I In de na
sleep van alle commotie rond de
asbestproblemen bij West
Vlaamse recyclageparken, bena
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covo dat de nodige maatregelen
werden getroffen. Asbest mag er
alleen nog verpakt worden aan
gebracht.
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Ook de asbestcontainer in het recyclagepark van Poperinge was deze
week nog steeds niet toegedekt. (foto KW)

Reportage over asbest
doet stof opwaaien
Onze reportage van vorige week over de onveilige inzameling van
asbest op de recylageparken deed letterlijk en figuurlijk heel wat
stof opwaaien. We kaartten toen aan dat een op drie te laks omspringen met de regels. 16 van de 50 parken verzamelden asbest in
een open container, waardoor de kankerverwekkende vezels er vrij
spel hebben. Deze week gingen we er nog eens langs...
Bij de tweede controle bleken acht van de zestien overtredende recyclageparken nog altijd niet in orde met de regels: Beernem, Damme,
Moorslede, Roeselare, Staden, Poperinge en Oostende. Dentergem
konden we niet controleren omdat onze medewerker er wandelen
werd gestuurd. In Oostende werd alsnog ingegrepen na ons telefoontje aan bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). “De instructies bestonden al, maar werden nu nog eens duidelijk herhaald”, aldus de
schepen. “De gezondheidsrisico's zijn groot, niet in het minst voor de
medewerkers van het recyclagepark zelf.”
MIROM, de afvalintercommunale van de ruime regio Roeselare, liet
weten dat het al maatregelen aan het voorbereiden was. “Vanaf 1
december of ten laatste 1 januari zal asbest op de containerparken in
de MIROM-gemeenten enkel nog mogen aangeboden worden als het
al vooraf verpakt is in een speciaal daartoe bestemde zak”, legt directeur Koen Van Overberghe uit. “Wij zijn - voor zover we kunnen nagaan - de eerste intercommunale die zakken aanbiedt en het gebruik
ervan ook verplicht.”
MIROM voert op 1 december ook de afhaling aan huis in van asbest.
Dat zal voor 30 euro kunnen in een big bag, een speciaal daartoe
bestemde, heel grote zak met bijgeleverde stofmaskers”, aldus Koen
Van Overberghe. “Wij gaan nog een stap verder en zullen ook grote
containers plaatsen waarin mensen het asbest kwijt kunnen. Dat kan
interessant zijn voor bijvoorbeeld landbouwbedrijven.”
Ook van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM kwam een reactie
binnen. “Er is een nieuwe omzendbrief in de maak, waarin we de regels
verder op scherp stellen. We willen mensen wel niet ontmoedigen om
asbest te komen brengen, want anders dumpen ze het elders.” (HH)

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 11 oktober 2019

OPGEMERKT

Supermarktketen legt gratis
e-shuttle in tijdens werken
Warenhuis Albert Heijn biedt zijn klanten tijdens wegenwerken in het
commerciële centrum van Bredene een gratis shuttledienst met een
elektrisch busje aan. “Of hoe je een probleem positief en ecologisch
verantwoord kan benaderen”, legt supermarktmanager Mike Van Dale
de originele oplossing uit. “Noem het een primeur voor ons land: een
elektrisch (!) busje dat dagelijks vanop een parking in de buurt zal
vertrekken en de hele dag lang zal rondrijden. Ook klanten van winkels in de buurt zullen er trouwens gebruik kunnen van maken.” (MM)

Het elektrisch busje van Albert Heijn. (foto MM)
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EEN OP DRIE WEST-VLAAMSE RECYCLAGEPARKEN TE LAKS MET ASBEST

Hallucinant: kankerverwekk

Het meest frappante geval: in Dentergem vliegt asbest in een simpele open zak. (foto KW)

In Brugge ligt het asbest óp het zeil dat het normaal moet afdekken. (foto KW)

Uit een onderzoek van onze redactie blijkt dat in 15 van de 50
recyclageparken in onze provincie bijzonder laks wordt omgesprongen met asbestafval. De
containers met het kankerverwekkend goedje staan er zomaar
open zodat de levensgevaarlijke
asbestvezels vrij door de lucht
vliegen. “Steek maar in de zak,
meneer.”

Zo moet het niet

DOOR LAURENS KINDT

Medewerkers van onze krant gingen de
voorbije dagen langs in alle West-Vlaamse
recyclageparken waar asbesthoudend afval
mag aangeboden worden. In die containers, die bij voorkeur ver weg van de andere
containers geplaatst moeten worden, mag
alleen zogenaamd ‘hechtgebonden’ asbestafval gedeponeerd worden. Dat zijn bijvoorbeeld de klassieke golfplaten die vaak gebruikt worden op het dak van een tuinhuis.
Alleen als die platen nergens gebroken zijn,
mogen ze in de container. In die container
moet een dekzeil liggen dat bovenaan altijd
afgesloten moet zijn. Alleen als er iemand
asbestafval komt lossen, mag het zeil even
open. Daarna moet het meteen dicht gemaakt worden. Bovendien moet men het
afval voorzichtig neerleggen en mag het er
zeker niet in gegooid worden, net om te
vermijden dat het stof opdwarrelt. Tot daar
de theorie, die laatst werd vastgelegd door
toenmalig bevoegd Vlaams minister Hilde
Crevits (CD&V) in een omzendbrief van 27
augustus 2008.

ASBESTCOMPOST
Wat onze medewerkers op diverse recyclageparken aantroffen, zit echter mijlenver
van die theorie af. In ruim de helft van de
recyclageparken staat de container niet op
een aparte plaats, zoals nochtans aangegeven in de omzendbrief. Erger: in maar liefst
vijftien van de vijftig recyclageparken met
een asbestcontainer krijgt het asbeststof vrij

spel en ligt de container gewoon open. In
het recyclagepark in Sint-Michiels bij Brugge was de asbestcontainer wel netjes gesloten maar vond men er blijkbaar niets beter
op dan nieuw afval bovenop het dekzeil te
gooien. In de container: vooral – gebroken
– golfplaten maar ook zogenaamde ‘bigbags’ vol niet-hechtgebonden asbest die bovendien niet gesloten waren. Eenzelfde verhaal in de recyclageparken van Jabbeke,
Kortrijk, Oostende, Beernem, Damme, Poperinge, Moorslede, Lichtervelde, Oostrozebeke, Wingene, Tielt, Staden, Zonnebeke
en Roeselare: open containers vol asbesthoudende golfplaten en dakleien, vaak geplaatst naast containers voor bijvoorbeeld
groenafval. De asbestvezels hebben door de
wind vrij spel en waaien – onzichtbaar voor
het blote oog – het hele park en de omgeving rond. Ze belanden ook in de groencontainers, waarvan het groenafval vaak verwerkt wordt tot compost. Asbesthoudend
compost dus.

Op het containerpark van Sint-Michiels in provinciehoofdstad Brugge
vonden we het meest schrijnende voorbeeld van de nonchalante omgang
met asbestafval. Eén van de twee asbestcontainers was netjes afgesloten,
de andere ook maar bovenop het zeil trof onze medewerker een hoop
asbesthoudend puin aan. Niet alleen kapotte golfplaten, met loszittende
vezels, maar ook een leiding in asbestcement en zelfs enkele speciale
afvalzakken die evenwel gescheurd waren en waar de asbestvezels vrijelijk
uit dwarrelden. Levensgevaarlijk, niet alleen voor de bezoekers van het
recyclagepark maar vooral ook voor de parkmedewerkers zelf. Bevoegd
schepen Mercedes Van Volcem geeft toe dat de container niet altijd
gesloten is. “We doen dat om te vermijden dat we hem altijd open en dicht
moeten doen. Dat brengt luchtverplaatsing met zich mee waardoor de
vezels zich kunnen verspreiden”, klinkt de uitleg, die compleet in strijd is
met de nog steeds geldende omzendbrief uit 2008. (LK/SVK)

‘IN DE ZAK’
Een bijzondere vermelding maken we voor
het recyclagepark van Dentergem. Daar
mag volgens de website van intercommunale IVIO helemaal geen asbest aangeboden worden maar wie het toch meebrengt,
mag het van de parkmedewerkers zomaar
in een open zak steken die nonchalant op
een houten palet ligt. “Steek het er maar bij,
meneer”. Nochtans kan – en moet – het ook
anders en hoeft men daar helemaal niet
veel moeite voor te doen. In de meeste recyclageparken was het dekzeil van de asbestcontainer netjes gesloten en hield het personeel duidelijk een oogje in het zeil. Vaak
stond er ook een sproeier naast de container zodat het afval verneveld kan worden
en de vezels niet zomaar rond vliegen. Bij
de containers vonden onze medewerkers
vaak ook een infobord terug waarop uitgelegd stond hoe men het afval in de container moet gooien. In Veurne legt men bovenop het afdekzeil nog een zware metalen
plaat zodat bezoekers hun asbestafval daar
niet zomaar kunnen in dumpen. In Koksijde is de asbestcontainer zelfs hermetisch
afgesloten door een tent die alleen geopend
wordt wanneer iemand asbest komt lossen
en die meteen weer dichtgemaakt wordt.

De asbestcontainer in Koksijde: een voorbeeld. (foto KW)

Zo moet het wel
Waar ze wel begrepen hebben hoe gevaarlijk asbestafval is en hoe je er
best mee omgaat, is in Koksijde. Daar zit de asbestcontainer helemaal
verpakt in een tent die een apart plekje op het recyclagepark heeft gekregen, weg van de andere containers. De tent gaat alleen open als een
parkmedewerker je begeleidt. Daarna moet je zelf het afval netjes neerleggen in de container, liefst met handschoenen en een mondmasker aan.
Wanneer je klaar bent, komt de parkmedewerker de tent meteen weer
dicht doen zodat er geen stof kan vrijkomen. (LK/EDK)
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ende vezels vliegen vrij rond

In Roeselare zien we zelfs een opengescheurde zak met vezels. (foto KW)

De asbestcontainer in Lichtervelde. (foto KW)

Ook in Poperinge is het verplichte zeil niet dicht. (foto KW)

“Dit is een aanslag op de hele bevolking”
Asbestexpert Bram Vandromme (36) is niet verbaasd over de resultaten van ons onderzoek. “Je zou van de overheid toch verwachten
dat ze het goede voorbeeld geeft, maar dat is blijkbaar niet zo. Ik
had het zelfs nog erger verwacht”, zegt hij. Met ‘Asbest – Niet
wachten tot het stof gaat liggen’ schreef de Kortrijkse advocaat het
eerste, allesomvattende standaardwerk over asbest in ons land.

ten en bevoegdheden, zelfs sommige gemeentebesturen raken er niet wijs uit. Dat
bewijst jullie onderzoek in de West-Vlaamse containerparken ook. Het is blijkbaar
soms uit pure onwetendheid of uit gemakzucht dat men de containers open laat,
maar dat mag geen reden zijn om de gezondheid van de bevolking in gevaar te
brengen. Als de overheid van particulieren
en professionelen een correcte aanpak verwacht, dan moet ze zelf het goede voorbeeld geven.”

DOOR LAURENS KINDT

Dat asbest kankerverwekkend en dus levensgevaarlijk is, is ondertussen genoegzaam bekend. Wat minder geweten is, is
hoeveel asbest er nu eigenlijk in onze omgeving zit. Ruim twee miljoen ton, zo blijkt
uit het boek ‘Asbest - Niet wachten tot het
stof gaat liggen’ dat vandaag verschijnt bij
uitgeverij Die Keure. Sinds 2002 is het gebruik van asbest in ons land volledig verboden, maar het zit ondertussen dus overal.
En dat is een groot probleem, vindt advocaat en auteur Bram Vandromme.
U noemt asbest in uw boek een stille
sluipmoordenaar.
“Omdat weinig mensen het herkennen en
je kan het ook niet ruiken of proeven. Het is
een sluipmoordenaar omdat de gevolgen
van asbestblootstelling zich pas tientallen
jaren later manifesteren. Als je vandaag asbestvezels inademt, zal een dokter dat niet
kunnen vaststellen. Pas binnen tientallen
jaren zal je weten of je er kanker van gekregen hebt. Tot midden vorige eeuw hebben
we in ons land massaal asbest gebruikt in
de bouw. Dat is nu aan het verslijten en die
vezels komen vrij. We gaan nu dus naar
een piek in het aantal asbestdoden. Bovendien komt er nog een tweede golf aan want
nu begint men bij renovatie aan de verwijdering van al dat asbest. Als die asbestverwijdering niet heel zorgvuldig gebeurt, komen er opnieuw massaal asbestvezels vrij.
We weten dat er jaarlijkse dubbel zoveel
mensen sterven aan de gevolgen van asbest
dan er doden in het verkeer vallen.”

In een gemiddeld
schoolgebouw zit
17 ton asbest verstopt
BRAM VANDROMME
Asbestexpert

Uit een steekproef van de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij blijkt
dat in maar liefst 98 procent van de
Vlaamse scholen nog asbesthoudend
materiaal zit.
“Dat is eigenlijk echt zorgwekkend. Veel
scholen weten dat zelfs niet. Voor mij moet
dat de eerste prioriteit van de nieuwe bevoegde Vlaamse minister worden. Renoveer die scholen! Het kan niet zijn dat onze
kinderen moeten boeten voor al het asbest
dat vorige generaties gebruikt hebben. Een
gemiddelde school heeft zeventien ton asbest in haar gebouwen zitten. Dat opruimen zou om en bij de 50.000 euro per
school kosten. Dat is natuurlijk een enorm
bedrag als je dat op de totaliteit van alle
scholen in Vlaanderen bekijkt maar het is
een kwestie van prioriteiten.”
Wat kunnen particulieren doen? Asbest
correct laten verwijderen, kost vaak handenvol geld.
“Dat is het beeld dat heerst, maar dat klopt

Asbestexpert Bram Vandromme. (foto SB)

niet. Het hangt ervan af of het asbesthoudend materiaal – zoals bijvoorbeeld golfplaten van een dak – nog in goede staat is. Ik
raad in ieder geval af om het zelf te doen. Al
te vaak zie ik mensen met kapotte golfplaten in een open aanhangwagen naar het
containerpark rijden met achter de auto een
‘stofwolk’ van asbest. Zo moet het dus niet.
Als je een keuken of een vloer uitbreekt,
laat er dan eerst een specialist naar kijken.
Dat is echt niet zo duur. Maar de regels zijn
niet eenvoudig, daarom ook dat ik dit boek
geschreven heb. Het is een kluwen van wet-

Als de regels niet duidelijk zijn, is ook
controle moeilijk. In West-Vlaanderen
kregen op vijf jaar tijd slechts zes bedrijven controle van het Vlaams Gewest.
“Dat klopt, de controle laat te wensen over.
Vaak wordt er maar gecontroleerd als er
klachten komen, bijvoorbeeld wanneer
mensen zien dat er bij de buren een dak
afgebroken wordt en de asbestleien gewoon
in een container gesmeten worden. In steden gebeurt dat vaker, maar dat betekent
niet dat er in West-Vlaanderen minder
klachten over asbest zouden zijn. Rij eens
vijf minuten door de Westhoek, je komt
handen tekort om alle landbouwbedrijven
met asbestdaken te tellen. Asbest zit vaak
ook goed verstopt en men botst er dan letterlijk op bij afbraakwerken. Het nieuwe
politiegebouw in Kortrijk heeft 1,6 miljoen
euro meer gekost omdat men tijdens de
afbraakwerken op asbestplaten stootte.
Zo’n dingen zijn echt te vermijden. Ik wil
met dit boek mensen wakker schudden en
waarschuwen voor de gevaren van asbest.
Hopelijk kan ik met dit boek ook ervoor
zorgen dat de regels veranderen en vooral
duidelijker worden. Zodat particulieren én
professionelen goed weten wat ze wel en
niet mogen doen. Het is een onderschat
probleem. Ik hoop dat dit boek het gedrag
van de mensen kan beïnvloeden. Het klinkt
misschien een beetje klef maar als ik met
dit boek een aantal mensen van ziekte – of
erger – kan behoeden, dan ben ik al in mijn
opzet geslaagd.”
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Omwille van het klimaat moeten we een half miljoen ton afval minder
verbranden. Dat betekent meer afval voorkomen en nog meer recycleren.

Kwart minder afval in oven
VAN ONZE REDACTEUR

TOM YSEBAERT
M E C H E L E N I Tegen 2030 moeten
we in Vlaanderen 500.000 ton of
een kwart minder afval verbran
den dan vandaag. Zo sparen we
300.000 ton CO2 uit en dat is no
dig om onze klimaatdoelen te ha
len. De doelstelling om de hoe
veelheid te verbranden afval te
verminderen, is in het kersverse
Vlaamse regeerakkoord opgeno
men.
Vandaag verbrandt Vlaande
ren jaarlijks zowat 2,2 miljoen ton
bedrijfs en huishoudelijk afval,
het merendeel in eigen land. Een
deel gaat naar Brusselse, Waalse
en Nederlandse en andere buiten
landse ovens. Van de huishoudens
gaat het vooral om restafval, onge
veer 800.000 ton.
De hoeveelheid die verbrand
wordt, gaat de jongste jaren licht
jes omhoog, terwijl het afval dat
gestort wordt, evenredig afneemt.
Dat is op zich goed omdat storten
als de minst gunstige oplossing
beschouwd wordt. En bij verbran
ding recupereren we de warmte
om er (groene) stroom mee te ma
ken en soms zelfs om huizen mee
te verwarmen. Maar verbranden
betekent ook CO2uitstoot en daar
willen we dus van af. ‘In de ver
brandingsoven gaan veel bruikba
re materialen bovendien gewoon
in rook op, dat blijft een verlies’,
zegt Jan Verheyen, de woordvoer
der van de Openbare Vlaamse Af
valstoffenmaatschappij (Ovam).

Blauwe zak en gftbak
De Ovam berekende dat zelfs
met de uitvoering van een reeks al
genomen of op til staande maatre
gelen, de hoeveelheid te verbran
den afval op termijn toeneemt. De
uitbreiding van de blauwe pmd
zak volstaat niet, de versoepeling
van wat in de gftbak mag even
min, en ook met het selectief inza
melen van matrassen en meube
len zullen we het doel niet berei
ken. Er zijn meer ingrepen nodig.
Preventie, het voorkomen van
afval, wordt meer dan ooit het
ordewoord. Dat kan gaan om de
beperking van voedselverlies. Of
de producenten verplichten om
minder, lichtere en recycleerbare
verpakkingen te gebruiken. Met
z’n allen meer producten gaan de
len en langer gebruiken hoort er
ook bij.
Bedrijven moeten ook hele
maal de circulaire toer op. ‘Ideali
ter wordt het afval van het ene be
drijf de grondstof van het andere’,
zegt Verheyen.
En we zullen nog meer het afval
dat overblijft, moeten sorteren.
Zo zou er nog vooruitgang te boe
ken zijn als we meer textiel en
elektroapparaten uit het restafval
kunnen halen.
Dat gesorteerde afval moeten
we meer recycleren. We halen
vandaag een recyclagescore van
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Vlaanderen verbrandt jaarlijks zowat 2,2 miljoen ton bedrijfs en huishoudelijk afval.

zowat 70 procent. Dat moet naar
77,5 procent. Ook dat staat in het
regeerakkoord. ‘De recyclage ge
beurt liefst in eigen land’, zegt Ver
heyen. ‘Dat is ecologisch en econo
misch beter, zeker voor kunststof
fen. Zo houden we de jobs hier. En
we vermijden ondoorzichtige af
valstromen naar China of Turkije.’
Naar verwachting komt er een
berg van een half miljoen ton
kunststof per jaar bij.

Sorteren aan de bron
De Ovam is ervan overtuigd dat
hogere heffingen voor verbran
ding de spelers uit de afvalwereld
zullen stimuleren om naar alter
natieven te zoeken. Dat instru
ment heeft bij de vermindering
van het storten ook goed gewerkt.
Voor de burger zou het geen
hoger kostenplaatje mogen bete
kenen. Verheyen: ‘Wel zullen van
de Vlaming extra inspanningen
gevraagd worden om nog meer
van zijn huishoudelijk afval aan
de bron te sorteren.’
Het zijn zowel de overheid (in

tercommunales) als privébedrij
ven die afval verbranden. Tegen
de tweede helft van het komende
decennium lopen veel vergunnin
gen af en bij de vernieuwing daar
van zal de Vlaamse overheid reke
ning houden met de voorgenomen
vermindering. ‘Wie zijn brood
verdient met afval verbranden, zal
niet blij zijn met de geplande re
ductie’, geeft Verheyen toe. ‘Maar
de betrokkenen kunnen investe

‘In de verbran
dingsoven gaan
veel bruikbare
materialen
bovendien gewoon
in rook op, dat
blijft een verlies’
JAN VERHEYEN

Woordvoerder Ovam
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ren in recyclinginstallaties, waar
van we er meer nodig zullen heb
ben. Met de opbrengst van de ho
gere heffingen kan de overheid in
ruil een fonds oprichten om de af
bouw van de capaciteit te begelei
den.’

Opslag in Nederland
De resterende verbrandings
ovens zullen zo veel als mogelijk
klimaatneutraal moeten zijn, bij
voorbeeld door het toepassen van
koolstofopslag.
Drastisch en bruusk snijden in
de verbrandingsmogelijkheden
wil de Ovam liever niet. ‘De capa
citeit is vandaag ongeveer in even
wicht met het aanbod. Het steekt
soms nauw. Zo was er al twee jaar
op rij (2018 en 2019) in de zomer
meer bedrijfsafval dan we konden
verbranden, enkele tienduizen
den ton. Eén oven die zes maan
den stilligt wegens onderhoud is
daar dit jaar de oorzaak van. Het
afval moest daardoor tijdelijk op
geslagen worden of uitgevoerd
naar Nederland.’

‘Restafval zal
blijven toenemen’
De bedrijven die aan afvalver
branding doen, hebben vragen
bij de doelstelling om een kwart
minder afval te verbanden te
gen 2030. ‘Welke alternatieven
komen er in de plaats?’, vraagt
Maarten Geerts, de woordvoer
der van sectororganisatie
Go4Circle zich af.
‘Meer preventie en meer recy
clen blijven ook onze bekom
mernis. Maar we moeten realis
tisch blijven: de bevolking
neemt toe, de productie van
restafval wellicht ook. Meer
sorteren en recycleren levert
ook onvermijdelijk een residu
op. Waar gaan we daarmee
naartoe? De verbrandingscapa
citeit is vandaag al krap. Het
kan toch niet de bedoeling zijn
om dat afval te exporteren. Dan
hebben we niet het voordeel
het te kunnen verbranden voor
de eigen energieproductie.’  (ty)
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