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Kleine nieuwe afvalzak Imog blijkt per liter het goedkoopste formaat

Veilige fietsroutekaart voor Zultse scholieren
Bron : Het Nieuwsblad - 11 september 2020

ZULTE Q De gemeente
Zulte biedt geen middelbaar onderwijs. Veel scholieren trekken dan ook
richting Waregem en
Deinze. Voor velen is het
openbaar vervoer of de
fiets het vervoermiddel bij
uitstek. “We merken dat
velen nu minder geneigd
zijn het openbaar vervoer
te gebruiken”, zegt burgemeester Lagrange. “Om te vermijden dat iedereen de kinderen met de auto naar
school brengt, voeren we nu een campagne om de fiets te promoten. We brachten de
veilige fietsroutes naar de scholen in kaart. We beschikken over veel en goede fietsinfrastructuur. Die willen we verder uitbouwen en het gebruik ervan stimuleren”,
zegt schepen van Mobiliteit en Jeugd Vandemeulebroecke. (JADE/ foto JADE)
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kozen”, zegt Imogwoordvoerder
Koen Delie.
Imog wil met dit prijsverschil het
afvalgedrag van haar bewoners
sturen. “Niet alleen voor de ergonomie van de ophaler, maar ook
omdat mensen bewuster om zouden gaan met wat ze in de zak
gooien. De burgers hebben de vrije
keuze om te bepalen welke zak ze
gebruiken.” (kvo)

schoolomgeving, voert het stadsbestuur e
een fietszone in. De zone loopt vanaf he
zijstraatje waar de straat onder de E1
loopt tot aan huisnummer 55. In een fiets
straat mag je maximum 30 kilometer pe
uur rijden en mogen auto’s fietsers nie
inhalen.

sisschool aan de overkant, kunnen er nu
spelen. De definitieve ontharding start pas
in 2022. De school zal gebruik maken van
de ruimte van 2.700 vierkante meter tijdens
de pauzes en na de schooluren. Maandagochtend werd er al gedanst van plezier tijdens de eerste schooldag. Daarbuiten zijn

Nieuw afvalbeleid
zorgt voor onrust
op sociale media

K IN KORTRIJK GRIJPT TERUG NAAR VERTROUWDE METHODE

KORTRIJK 1 september bracht heel wat
veranderingen op het gebied van afvalbeleid met zich mee in Kortrijk. Sinds dinsdag
heb je niet alleen nieuwe, grijze afvalzakken nodig. Wie naar het recyclagepark
moet neemt vanaf nu best zijn of haar portefeuille mee. Alleen kan dat niet meer in
de Graaf Karel de Goedelaan, dat park ging
definitief dicht.
Op sociale media heerst heel wat onrust
over het nieuwe afvalbeleid in Kortrijk. De
stad werkt sinds kort nauwer samen met de
afvalintercommunale Imog en stapte zo
mee in een regionaal netwerk van recyclageparken en afvalzakken. Dat vereist een
inhaalbeweging. Afvalzakken waren hier
immers tot nu toe opvallend goedkoop in
vergelijking met andere steden. Ook de gratis containerparken zijn niet echt meer van
deze tijd. Sommige buurgemeenten vragen
al jaren geld voor het droppen van afval in
het containerpark. Dat het nieuwe beleid u
wat gaat kosten is dus een feit, maar de
stad hanteert vooral het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo worden de duurdere afvalzakken gecompenseerd door het invoeren van de goedkopere folie en PMD+ zakken. “Dus hoe meer je sorteert, hoe minder
je nog in je gewone huisvuilzak moet steken”, aldus schepen van Nette Stad Ruth
Vandenberghe (Team Burgemeester). “Op
die manier wordt het voor mensen die hun
best doen net goedkoper.”
De bekende witte afvalzakken worden
sinds 1 september niet meer verkocht. Ze
zijn vervangen door grijze zakken. Een kleine afvalzak heeft een volume van 40 liter en
kost 1 euro per stuk. De grote afvalzak heeft
een volume van 60 liter en kost 1,70 euro
per stuk. De witte zakken worden opgehaald tot en met november. “Wie er daarna
nog over heeft kan die inruilen in een van
onze wijkcentra”, aldus de schepen. “Je legt
dan gewoon de meerkost op.”
Naar het recyclagepark gaan kan niet meer
in de Graaf Karel de Goedelaan, dat park is
definitief dicht. Het park in de Maandagweg blijft voorlopig nog even open, maar je
kan er enkel terecht met gratis fracties zoals papier en karton en snoei-afval. Hetzelfde geldt voor het park in Heule. Dat
gaat pas dit najaar dicht voor verbouwingen. In het voorjaar van 2021 moet het
weer toegankelijk zijn. Wie van betalende
fracties zoals steenpuin en brandbaar afval
af wil, moet naar Rollegem of Harelbeke.
Dat moet behalve in Harelbeke, nog steeds
op afspraak. (AN)

gf

neemt die beslissing op vraag van de bewoners, die vinden dat wagens er vaak veel te
snel voorbijzoeven. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties in de anders vrij landelijk gelegen en rustige weg. De zone 30 zal aangeduid worden met de nodige borden en
wegmarkeringen. (AN)

ook buurtbewoners en andere kindjes welkom. Het project reduceert de 118 parkeerplaatsen aan de Groeningelaan tot 40. (AN)

Parkeertickets worden
opnieuw ingevoerd

Binnenkort moet je opnieuw een ticket nemen bij het inrijden van de parking K in Kortrijk. (foto AN)

KORTRIJK Bij de ondergrondse
parking van het winkelcentrum
K in Kortrijk staan vooral op
zaterdag wel eens lange files.
Daarom willen het stadsbestuur
en parkeerbedrijf Parko nu enkele veranderingen doorvoeren,
onder meer de herintroductie
van de parkeertickets.
DOOR ANNELIES NOLLET
Vooral op zaterdag is het soms drummen
om de parking onder K in Kortrijk heelhuids in en uit te geraken. Voor de coronacrisis waren files van 30 minuten op drukke
dagen geen uitzondering. “Parko huurt en
exploiteert de parking onder het winkelcentrum
K in
Kortrijk. Sinds
de opstart 2020
van
Bron
: Focus-WTV
- 21 september
de exploitatie in oktober 2017, hebben we
al enkele maatregelen doorgevoerd om het
parkeren vlotter te laten verlopen”, klinkt
het in een recent verslag van het schepen-

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 4 september 2020

college. Een van die maatregelen was het
afschaffen van parkeertickets. In- en uitrijden doe je op dit moment met je bankkaart. Zo worden ook betaalautomaten
overbodig.

______
“Veel Fransen
proberen te betalen
met hun carte bleu
die niet werkt”
______
“Dat systeem werkt erg vlot in alle centrumparkings, maar blijkt voor de parking
onder K in Kortrijk niet de juiste oplossing
te zijn”, lees je in het verslag.
“Er zijn hoge pieken van in- en uitrijdende
wagens en drie in- en uitgangen zijn daar
eigenlijk te weinig. Komt nog eens bij dat
veel bezoekers uit Frankrijk eerst proberen

te betalen met hun carte bleu, wat nie
werkt. Dat zorgt voor extra vertragingen.”
Om dat probleem op te lossen laat he
stadsbestuur nu twee extra uitritten bou
wen. Het systeem zonder parkeerticket
wordt bovendien naar de prullenbak ver
wezen.

BUDGETTEN

“Betalen zal enkel nog kunnen door een
ticketje te nemen bij het inrijden, dat t
valideren aan een betaalautomaat en he
vervolgens weer in te voeren bij het uitrij
den.”
Een stapje terug naar de oude method
dus. “Maar dat is nu eenmaal de mees
bekende methode, ook voor mensen di
niet van Kortrijk zijn”, aldus het bestuur.
Alle nodige budgetten werden ondertussen
opgemaakt.
De werken kunnen dus binnenkort van
start gaan. De totale kostprijs bedraag
95.527 euro, daarvan is 9.756 voor de reke
ning van Ceusters, de uitbater van winkel
centrum K in Kortrijk. De rest is voor d
stad Kortrijk en Parko.

Bron : Streekkrant - 30 september 2020

Bron : Het Nieuwsblad - 22 september 2020

Bron : Het Laatste Nieuws online - 22 september 2020
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WARM WEST-VLAANDEREN
MOOIMAKER VAN DE WEEK

OUDERS ZOEKEN OUDERS OM KIND

“Wegwerpflesjes zijn
nu zelfs taboe bij ons”

“Eén kind mind

Triatlon, dat is de ultieme combinatie tussen fietsen, lopen en
zwemmen. Bij de Zwevegemse club ‘No Limit’ komt daar nog
een vierde discipline bij: zwerfvuil opruimen. “Als we het goede
voorbeeld geven, wordt dat een automatisme”, zegt de voorzitter.
Een betere toekomst en een leefbare planeet? Het zit hem vaak in de kleine details. “Onze club telt een 400-tal leden”,
vertelt voorzitter Johan Van Wonterghem
(61). “Toen de oproep kwam om sportclubs bij het concept van de mooimakers
aan te sluiten, een 3-tal jaren geleden,
twijfelden we geen moment. Het werd het
begin van een mentaliteitswijziging voor
iedereen. Vanaf dat moment werd er enkel nog gebruik gemaakt van herbruikbare flessen en werden wegwerpflesjes, zoals die van sportdranken, taboe. Iedereen
werd vanaf dat moment ook extra hard
gemotiveerd om, tijdens de verplaatsingen tussen de trainingszones en ons clubhuis, het vuil op hun weg op te ruimen.”
“Maar het blijft natuurlijk niet bij het proper houden van ons eigen veld alleen. Als
onze leden gaan fietsen, verwachten we
dat ze terugkeren met alles wat ze bij het
begin al mee hadden. Papiertjes of kleine
verpakkingen en zelfs bananenschillen,
die voorheen al eens op de grond werden
geworpen, keren nu terug. Eén keer per
jaar nemen we dan ook gezamenlijk de
volledige regio onder handen want samen
zorgen we voor een nette stad.”

_________
“Als we verder
willen trainen in
open water,
dragen we maar
beter zorg voor
onze planeet”
_________

Kinderen die dagelijks urenlang op de bus zitten van en naar
school, het laat niemand onberoerd. De coronacrisis reduceerd
capaciteit van het openbaar vervoer, maar in West-Vlaanderen
ze het daar niet bij. Elien Vande Kerckhove (32) stampte same
Jean-Philippe Vrijghem (19) de Facebookgroep ‘Transport for k
uit de grond. De groep regelt zelf het vervoer voor de kinderen
een mum van tijd hebben enkele honderden leden zich aange
DOOR CHRISTOPHE LEFEBVRE

Volgens Johan was deze mentaliteitswijziging noodzakelijk voor het voortbestaan
van de sport. “Onze zwemmers trainen
vaak in open water, dus in de vrije natuur.
Als we in de toekomst willen blijven trainen in datzelfde water, dan dragen we
maar beter zorg voor onze planeet.”

Help mee aan de zomerchallenge De
Properste Provincie. Registreer je via
https://mooimakers.be/actiekaart#kw.
Vergeet niet de checkbox van KW aan
te vinken. De eerste 500 krijgen een
duoticket voor Bellewaerde Aquapark.

Ontoelaatbaar, onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. De kritiek de voorbije week naar aanleiding van enkele schrijnende verhalen in
de media, waren niet van de poes. Vooral
kinderen uit het bijzonder onderwijs worden
genadeloos hard getroffen. Elien, zelf mama
van 2, wilde niet langer aan de zijlijn blijven
toekijken en ondernam actie. “Wat we gezien en gelezen hebben, is schrijnend”, verzucht ze. “Het vervoer van kinderen, van en
naar school, was voor corona al een ramp
maar nu is het echt onmenselijk geworden.
Uren onderweg, dat is voor zowel kind als
ouder onhoudbaar. De tranen stonden me
in de ogen. Enkele ouders vertelden hoe hun
kind op woensdag klaar was met school net
voor 13 uur, maar pas rond half vijf thuis
verscheen. Extra pijnlijk is het dat vooral
kinderen uit het bijzonder onderwijs worden
getroffen. Dat zijn kinderen die sowieso al
nood hebben aan extra zorg en begeleiding
terwijl ze nu worden blootgesteld aan een
onmenselijke situatie. Dat dit überhaupt
nog kan in onze maatschappij...”

OPROEP
Elien nam haar telefoon en stuurde een bericht naar enkele jonge mensen uit haar kennissenkring. “Jean-Philippe reageerde nagenoeg meteen. Ik weet dat hij tijdens de lockdown zich ook al had geëngageerd om hulp
te bieden aan mensen die er nood aan hadden. Hij was dus de geknipte persoon om
samen aan een oplossing te gaan werken.”
Die oplossing kwam er in de vorm van een

gloednieuwe Facebookgroep. “Me
port for Kids willen we een online
aanbieden aan iedereen die zowel
bieden of hulp nodig heeft. Heb je
die zelf maar moeilijk op school
Dan kun je via onze groep een opro
sen in de hoop dat iemand je kind
eenvoudiger alternatief kan aanbie
werkt ook in omgekeerde richting. S
zelf je kinderen naar een bepaald
brengt en je volgt een bepaald tra
kun je via de groep ook je extra pla
wagen aanbieden. Misschien zijn er
die denken dat één plaats het vers
gaat maken, maar dat doet het net
kind uit een bus halen, zorgt er ni
voor dat dit kind sneller op school
geraakt maar ook dat de bus één s
der moet plannen. Daarvan profite
kind op de bus.”
“We maken ook aan iedereen duid
wij geen onderhandelende partij z
duidelijkt Elien. “Het gebruik van
verstand is hier aan de orde. Biedt e
kende jouw zoon of dochter een pla
Dan maak je als ouder best eens ke
die persoon. Is er een klik, dan kan
gaan tot een regeling.”

PRIVACY-ISSUES

Dat het probleem niet enkel in Zu
Vlaanderen voorkomt, bleek al sne
oproepen van ver buiten de provin
schenen. “In geen tijd hadden we
den leden. We kregen zelfs een ber

LEZERS HELPEN LEZERS
Spaghetti voor Vincent

Johan Van Wonterghem werd in de bloemetjes gezet. (foto CLL)

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 11 september 2020
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Om hun zoon met een zware handicap een
beter leven te kunnen geven, verkopen ouders Steve Lorreyn en Sandrine Cartigny
sinds kort potjes Spaghetti Maison. Het initiatief groeide nadat hun vrienden iets voor
hun 20-jarige zoon Vincent wilden doen.
Vincent lijdt aan epilepsie. Omdat de aanvallen in volle coronacrisis plots niet meer
stopten, brachten artsen zijn lichaamstemperatuur naar 31 graden, maar daardoor
liep hij onvermijdelijke hersenschade op.
“Onze zoon is ongelofelijk veranderd”, zegt
vader Steve. “Hij beseft heel goed dat hij
nooit een normaal leven zal leiden. Dat
maakt hem zeer ongelukkig.”
Om zijn leven iets aangenamer te maken,
vroegen vrienden of ze iets konden doen.
“Vrij snel ontstond het idee om spaghettisaus te maken en te verkopen. Met de opbrengst kunnen we hem meer quality time

mensen, voor wie het leven hard
gaat integraal naar hem.”
De actie loopt nog maar een dikk
maar is een succes. “We hadden
een portie of tien voor onze vrie
moeten maken, maar alleen al tij
eerste weekend moesten we 100
saus maken.”

Spaghettisaus kan je bestellen vi

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 16 september 2020
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Ondernemen

Kringwinkels komen 2.000 handen te kort
De Vlaamse kringwinkels draaiden vorig jaar een recordomzet.
Ook 2020 wordt goed. Met dank
aan corona. ‘Bij de heropening
van de scholen gingen onze
tweedehands boekentassen en
kledij heel vlot de deur uit.’

6,5 MILJOEN
KLANTEN
Kringwinkelen wordt elk jaar
populairder. Vorig jaar werden
in de 162 Vlaamse kringwinkels net geen 36.500 ton goederen verkocht. Dat is een stijging van 54 procent in vergelijking met tien jaar geleden. Er
kwamen 6,5 miljoen klanten
over de vloer, een record. Ze
kochten elk gemiddeld 5,5 kilogram spullen, goed voor een
recordomzet van 61 miljoen
euro (+9,7%). De meest verkochte goederen (in omzet)
waren textiel (37%), huisraad
(20%), boeken, muziek en multimedia (8%), vrije tijd (8%),
elektrische en elektronische
apparaten (5%), witgoed (2%)
en fietsen (2%).

MARC DE ROO

‘Cijfers voor 2020 hebben we nog
niet, maar ook dit jaar zit onze verkoop goed’, zegt directeur Eva Verraes van de koepelvereniging Herwin, die de Vlaamse kringwinkels
vertegenwoordigt. ‘Verwonderlijk is
dat niet. Met onze lage prijzen zitten
we in hetzelfde segment als de Actions en de Primarks van de wereld.
Die doen het goed. Door de coronacrisis hebben meer mensen het budgettair moeilijk. Bij het begin van het
schooljaar gingen de tweedehands
boekentassen, schoolgerief en kinderkledij massaal de deur uit.’
Maar het succes van de kringwinkels heeft nog een reden. ‘We
zien een groeiende groep jonge mensen die kiezen voor duurzaamheid,
die socialer en ecologischer denken
en daarom tweedehands spullen
kopen. Dat onze winkels nu professioneler werken, helpt daarbij.’
De 162 kringwinkels kregen na de
lockdown in mei een stroom van
goederen binnen. Veel mensen hadden van de lockdown gebruikgemaakt om hun zolder leeg te maken of gingen met de grove borstel
door hun kleerkast. De eerste vier
dagen kregen de kringwinkels 920
ton goederen binnen.
‘Mensen stonden aan de schuiven
om hun spullen in te leveren’, zegt
Verraes. ‘In Antwerpen werd op een
bepaald moment gevraagd geen
oude spullen meer binnen te brengen. Die instroom is intussen genormaliseerd. We zien nu dat de mensen
minder langskomen, maar wel meer
kopen. Vooral huisraad en decoratiespullen zijn in. Door de lockdown
hebben mensen minder schroom om
naar de kringwinkel te gaan.’
Door de massale toevloed van

De 162 kringwinkels kregen na de lockdown in mei een stroom van goederen binnen. © BENOIT DE FREINE/ID

tweedehands spullen kampten de
kringwinkels op een bepaald moment met een tekort aan opslagruimte. Het tekort aan personeel om
spullen te verwerken en te herstellen
blijft een probleem. ‘We hebben handen te kort’, zegt Verraes. ‘We kunnen
gerust 2.000 mensen extra gebruiken om alles te bolwerken.’ Aanwervingen voor de kringwinkels hangen
af van de Vlaamse overheid. Het gaat
om gesubsidieerde jobs voor hoofdzakelijk laaggeschoolde mensen die
om een of andere reden buiten het

Velen gebruikten
de lockdown om hun
zolder leeg te maken.
De eerste vier dagen
erna kregen we
920 ton goederen
binnen.
EVA VERRAES
DIRECTEUR
KRINGWINKELKOEPEL HERWIN

reguliere arbeidscircuit vallen. Vandaag werken bij de kringwinkels
meer dan 5.800 mensen, onder wie
zowat 900 mensen die de shops runnen en de mensen begeleiden.
Volgens Verraes hebben de kringwinkels nog een enorm groeipotentieel. ‘Veel vragen van onder meer
intercommunales en gemeentes die
inzetten op hergebruik, kunnen we
door personeelsgebrek vaak niet invullen. We zien ook dat bedrijven de
weg naar de kringwinkel hebben
gevonden nu duurzaamheid en de

circulaire economie belangrijk worden. Voor een bank haalden we onlangs alle spullen op in de kantoren
die werden gesloten en textielbedrijven brengen ons overstocks in plaats
van ze te vernietigen.’
Ook in de event- en de beurzensector, die nu platligt, de bouw- en
de textielsector liggen volgens Verraes nog mogelijkheden. In Vilvoorde heeft de kringwinkelketen een
herstelplaats voor elektrotoestellen,
in Gent focust men op fietsherstel.
Uit een nieuwe studie van het

Steunpunt Circulaire Economie blijkt
dat de Vlaming via formele (kringwinkels) en informele kanalen (het
doneren van spullen aan vrienden
en familie) jaarlijks 33,8 kilogram
spullen hergebruikt.
Uit een onderzoek van De Kringwinkel vorig jaar, samen met Troc.
com, 2dehands en Cash Converters,
blijkt dat vooral jongeren vaak tweedehands kopen. 45,2 procent van de
min 34-jarigen schafte zich vorig jaar
iets tweedehands aan. Voor de
55-plussers lag dat percentage op 31,6
procent. Voor 77 procent van de kopers is het economische aspect de
belangrijkste reden om tweedehands
te kopen. Bijna vier op de tien mensen kopen tweedehands omdat het
goed is voor het milieu.
Zaterdag 17 oktober vindt naar
jaarlijkse gewoonte de Dag van de
Kringwinkel plaats. ‘Door corona
kunnen we geen grootse evementen
organiseren’, zegt Verraes. ‘Maar omdat veel mensen hier binnenwandelen omdat ze het financieel niet
makkelijk hebben, laten we onze
‘nationale feestdag’ toch doorgaan.’

Bron : De Tijd - 14 oktober 2020

‘Zonder een mirakel wordt
Integrale in delen verkocht’

Britse Netcall
koopt maker
robosoftware
uit Limburg

Het razend populaire videogameplatform Roblox wil volgend jaar naar de beurs van
New York trekken. Bij een private kapitaalronde werd het op
4 miljard dollar gewaardeerd.

Bij de Waalse verzekeraar
Integrale heerst sociale onrust.
Het personeel is bang dat het
bedrijf in delen verkocht wordt
nadat de Nationale Bank het
herstelplan had verworpen.

Oakwood Technologies, een maker
van RPA-software wordt voor maximaal 3 miljoen euro verkocht aan
het Britse Netcall.
Oakwood is een drie jaar oude
Limburgse start-up die zich toelegt
op de snelgroeiende markt van
‘Robotic Process Automation’ of
RPA. Dat zijn algoritmes die routinetaken van kantoorwerkers, zoals
het verzamelen van data of het
samenvatten van documenten,
aanleren en overnemen.
Oakwood Technologies, opgericht door Koen van Eijk (ex-KPMG)
en Thomas van Turnhout (ex-Proximus), brengt zijn oplossingen op
de markt onder de merknaam
Automagica en richt zich vooral op
Belgische kmo’s. Het bedrijf wordt
nu verkocht aan het Britse beursgenoteerde automatiseringsbedrijf
Netcall. Dat gaat Automagica integreren in zijn eigen platform, Liberty RPA.
Volgens Dow Jones betaalt Netcall 1,2 miljoen euro in cash aan de
Belgische oprichters, die mee overstappen naar de nieuwe eigenaar.
In functie van de behaalde resultaten kan het duo een extra bedrag
(earn-out) opstrijken van 1,8 miljoen euro.
Voor Oakwood biedt de overname een oplossing om te blijven
voldoen aan de sterk groeiende
vraag, zegt Van Eijk. ‘Bovendien zijn
we complementair. Wij staan sterk
in RPA, Netcall ook in andere
automatiseringstechnologie. Ze
hebben in het Verenigd Koninkrijk
ook veel klanten in de gezondheidssector en bij de overheid.’
WDP

ELLEN VERMORGEN

Dankzij de coronapandemie schakelde gameplatform Roblox een
versnelling hoger. Het bedrijf maakte in augustus bekend dat het
164 miljoen actieve gebruikers telt
en lonkt nu naar de beurs om zijn
snelle groei te financieren. Het Californische bedrijf heeft de voorbereidende documenten ingediend
bij de Amerikaanse beurswaakhond
SEC maar is summier met informatie. Er wordt niet vrijgegeven hoeveel aandelen Roblox naar de beurs
wil brengen en wanneer het dat wil
doen, anders dan ‘ergens in de loop
van volgend jaar’.

Naar schatting de
helft van de jongeren
onder 16 in de VS
maakt gebruik van
Roblox. Ook in Europa
wint het platform aan
populariteit.
Roblox is een game creator systeem, waarbij het grootste deel van
de inhoud ontwikkeld wordt door
amateurspelontwikkelaars. Gebruikers kunnen videogames programmeren en publiceren en de spelletjes

van andere gebruikers spelen. Naar
schatting de helft van de jongeren
onder 16 in de Verenigde Staten
maakt gebruik van het platform, dat
ook in Europa aan populariteit wint.
In februari kreeg Roblox een
waardering van 4 miljard dollar
opgeplakt in een private kapitaalronde. Toen haalde het 150 miljoen
dollar op waarvan een aanzienlijk
deel gedragen werd door durfinvesteerder Andreessen Horowitz. Ook
de Chinese techholding Tencent zit
in het kapitaal.
Roblox heeft al wat jaren op de
teller. Het bedrijf werd in 2006 opgericht door de softwareontwikkelaars David Bazucki en Erik Cassel.
Grootaandeelhouder Bazucki heeft
nog steeds de leiding. Cassel overleed in 2013 aan kanker.
Roblox heeft een businessmodel
waarbij de games gratis zijn, maar
in-gameaankopen mogelijk zijn.
Gebruikers kunnen betalen om hun
personage andere kledij aan te trekken of extra eigenschappen te geven. Een van de populairste spellen
van Roblox is MeepCity, waar spelers
kunnen rondrennen en chatten in
virtuele omgevingen zoals een middelbare school. Kinderen kunnen
via Roblox ook virtuele verjaardagsfeestjes organiseren.
De game-industrie is een van de
weinige economische sectoren die
floreren tijdens de pandemie. Het
ontwikkelaarsplatform Unity haalde 1,3 miljard dollar op en ving een
waardering van 13,6 miljard miljard
bij zijn beursintroductie op 18 september. De aandelen van Unity zijn
sindsdien met meer dan 60 procent
gestegen.

FRANK DEREYMAEKER

De verzekeraar Integrale behoort
nog steeds tot de Luikse intercommunale Nethys. Voorlopig toch,
want Nethys zoekt al een tijd een
kandidaat-koper voor zijn meerderheidsbelang (71 procent) in de verzekeraar.
De intercommunale wil van zijn
belang af omdat Integrale dringend
extra kapitaal nodig heeft. De kapitaalverhoging is nodig omdat de
solvabiliteit van de verzekeraar onder 100 procent is gezakt. De solvabiliteitsratio geeft aan hoeveel eigen
vermogen een verzekeraar heeft
tegenover zijn uitstaande verplichtingen (5 miljard euro). Als die ratio
onder 100 procent daalt, moet de
verzekeraar extra geld aantrekken
en een herstelplan indienen bij de
Nationale Bank.
Dat herstelplan is vorige week
door de Nationale Bank verticaal
geklasseerd omdat Integrale rekende op een nieuwe eigenaar om de
centen op te hoesten. Er kwamen
twee biedingen binnen bij Nethys,
maar zonder garanties op extra
geld.
Daarom zat er voor de Nationale
Bank niets anders op dan het herstelplan af te wijzen. Wel heeft de
toezichthouder de verzekeraar tot
27 oktober gegeven om een nieuw
plan in te dienen.

© KRISTOF VADINO

Doe-het-zelfplatform
voor gamers Roblox
werkt aan beursgang

Ex-topman Diego Aquilina
spant een procedure aan tegen
de Nationale Bank en de FSMA.

Bij het personeel groeit de vrees
dat er geen nieuw plan op tafel
komt en Integrale ontbonden
wordt. Volgens de bonden werd
tijdens een raad van bestuur en een
aandeelhoudersvergadering een
herkapitalisatie uitgesloten. ‘Zonder
een mirakel en een overnemer op
het allerlaatste moment zal Integrale in delen verkocht worden’, zegt
Geoffrey Broux, secretaris van de
socialistische bediendebond SETCa.
Daardoor zouden 150 jobs bedreigd
zijn. ‘Het personeel is in shock’, zegt
Broux.

De vakbonden wijzen met een
beschuldigende vinger naar Nethys,
omdat het geen extra middelen in
Integrale pompt. Een ‘nieuwe aflevering in een slechte saga’, klinkt
het. Nethys laat de werknemers
vallen, zegt Raymond Vrijdaghs van
de christelijke bond CNE, over de
werkwijze van de intercommunale.
De christelijke en de socialistische
bediendebonden sluiten niet uit dat
er acties komen.
De specialist in aanvullende pensioenen telt meer dan 6.000 bedrijven als klant en bijna 170.000 aangesloten mensen in de drie gewesten. Onder die klanten bevinden
zich heel wat Vlamingen. Integrale
commercialiseert levensverzekeringen onder de naam Certiflex. Die
worden verdeeld via een andere
verzekeraar, Ethias. Veel Ethiasklanten, die vroeger een Firstlevensverzekering hadden, zijn op
dat Integrale-product overgestapt.
Intussen roert de gewezen CEO
van Integrale, Diego Aquilina, zich.
Hij heeft bij de Raad van State een
procedure aangespannen tegen de
Nationale Bank van België en tegen
de financiële waakhond FSMA,
meldt La Libre Belgique.
In april werd het contract van
Aquilina als bestuurder en directievoorzitter ontbonden. Dat gebeurde enkele weken nadat de Nationale Bank drie bestuurders van Integrale niet langer als ‘fit and proper’
had beoordeeld, onder wie Aquilina. Hij betoogt dat hij niet het recht
heeft gekregen zich te verdedigen.
Als Aquilina gelijk krijgt, kan dat
gevolgen hebben voor zijn vertrekvergoeding.

Bron : Vakblad Afval - september 2020
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“Maar nog unieker is dat wij verschillende afvalverwerkingstechnologieën zullen combineren”, vervolgt Kristof. “Wij doen aan mechanische en aan chemische recuperatie. Via sorteerinstallaties wordt het
afval meer en meer uit elkaar gehaald en verfijnd tot aparte stromen.
Om al die nieuwe procédés te ontwikkelen, werken wij nauw samen
met verschillende universiteiten.”
Nog maar het begin
“Met deze innovatieve en volledig circulaire combinatie van technologieën bieden wij een antwoord aan de groeiende afvalberg, één van
de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Vandaag de dag wordt
de wereldwijde productie van huishoudelijk afval geschat op 2 miljard
ton per jaar. Daarbovenop komt nog het industrieel afval, dat jaarlijks
kan oplopen tot 10 miljard ton. Een aanzienlijke hoeveelheid van dit
afval wordt nog steeds gedumpt of verbrand.”
Het afval dat bij Renasci wordt verwerkt, komt niet rechtstreeks uit uw
en mijn pmd-zak. “Wij werken niet met afval dat rechtstreeks van bij
de mensen thuis komt”, aldus Kristof. “Onze leveranciers zijn bedrijven waar het afval eerst een voorbehandeling ondergaat. Het gaat
dus voornamelijk om al voorbehandeld bedrijfsafval.”
De eerste productielijn die vrijdag werd opgestart, is nog maar het
begin van een hele reeks lijnen. “Op termijn willen we naast hydrocarbons ook hydrochars en regrinds maken en willen we papier en
karton recycleren. Hydrochars zijn samengeperste stukjes uit organisch materiaal, die gebruikt worden om ovens te doen draaien en
heel veel energie opleveren. Regrinds zijn dan weer de basis voor
het maken van harde plastics, waarvan bijvoorbeeld stoeltjes in een
voetbalstadion gemaakt kunnen worden.”
150.000 ton per jaar
“Bedoeling is om tegen eind dit jaar of begin volgend jaar volledig
operationeel te zijn. Wij gaan uit van 120.000 ton afval per jaar in
de startfase, 20 ton afval per uur. Maar later kan dat tot 150.000 ton
per jaar. Op dit moment werken we met 35 tot 40 mensen, maar het
is de bedoeling om op termijn te groeien. We willen zeven dagen op
zeven draaien, 24 uur op 24. In totaal rekenen we uiteindelijk op een
70-tal mensen.”

Initiatiefnemer van Renasci is Luc Desender, destijds de man achter het
vroeger Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds. Het bedrijf was
eerst erg succesvol, maar groeide te snel en kwam in financiële problemen. De verschillende projecten werden verkocht en draaien nog steeds
succesvol . Maar sinds 2014 werkt Desender aan een geheel nieuw project. Dat werd Renasci, een bedrijf dat afval omzet in nieuwe grondstoffen
en energie.

Kristof Beuren zelf is sinds 1 juni bij Renasci aan de slag. Na een
loopbaan van tien jaar aan het hoofd van de Oostendse stadsadministratie kwam hij er in een totaal andere omgeving terecht. “Ik
heb mijn werk bij de stad tien jaar lang ongelooflijk graag gedaan’,
zegt hij. ‘Maar de kans om hier, samen met een hele ploeg, iets totaal nieuws uit de grond te stampen, wou ik niet laten liggen. Het is
natuurlijk iets totaal anders. Ik heb mij enorm moeten inwerken en
leerde al heel veel bij. En nog altijd. Maar dat maakt het juist leuk. Het
is een uitdaging om u tegen te zeggen.”
door hannes hosten

Luc Desender is intussen een van de vier aandeelhouders, maar begon
heel alleen aan de uitbouw van het concept. Daar was hij een jaar mee
bezig. Daarna volgden twee jaar om de vergunningen binnen te halen en
een jaar om de financiering rond te krijgen. De bouw van de bedrijfssite op
de industriezone Plassendale startte eind 2018. Er werden medewerkers
aangeworven, onder wie Kristof Beuren, tot dan algemeen directeur van
de stad Oostende. Sinds 1 juni is hij coo van Renasci.
Het bedrijf is nu volop in opstartfase en op vrijdag 18 september werd
een eerste productielijn op gang gezet. “Daarbij zetten we plastic folies,
zoals plastic zakjes, om in agglomeraten”, legt hij uit. “Daarvan maken we
hydrocarbons. Die kunnen gebruikt worden voor twee zaken: enerzijds
om een soort diesel van te maken, te vergelijken met EN590-diesel. Anderzijds als nafta, koolwaterstoffen, om nieuwe plastics van te maken.”
Zonder restafval
“Dit procédé is volledig circulair, zonder enig restafval. Deze manier om
plastics en diesel te maken is veel properder dan op basis van olie. Onze
methode bestaat uit een aantal bewerkingen waar wij het patent op hebben en is uniek in de wereld.”

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 25 september 2020

esaegher laten het hoofdstuk Kok Au Vin achter zich. Foto Benny Proot
sharen.» De principes van Kok Au
Vin blijven in Locàle overeind: prijskwaliteit, topservice en een intiem kader. Maar in deze moeilijke tijden wil
het trio op een andere manier mensen
via eten en drinken opnieuw dichter bij
elkaar brengen.
«Ik zal veel meer in de zaal staan», zegt
de chef en eigenaar van het pand. «Ik wil
meer contact met mijn klanten, hen
vertellen over de keuze van seizoensgebonden bioproducten en eigen bereide
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producten. Het ongedwongen genieten
van authenticiteit, het delen van liefde
en eten en het samenzijn zijn de pilaren
van Locàle.»
Het nieuwe restaurant opent op dezelfde locatie op 28 oktober. Jürgen en Katrien zullen voortaan ook een extra dag
sluiten. Kok Au Vin is nu nog op zondag
en maandag dicht, Locàle voegt daar
ook de dinsdag aan toe.
Reserveren kan al: www.locale.be of
050/33.95.21.

DAMME

Afvalintercommunale en stad testen
betaling per opgehaald gewicht
Afvalintercommunale IVBO en
stad Damme starten vandaag een
proefproject met gft-ophaling en
een betaling per opgehaald gewicht. Zo wordt het huisvuil er
voortaan opgehaald in containers. De ervaring zal in een latere
fase worden gebruikt in de andere gemeenten waar IVBO actief is.
In Damme werd in 2018 per inwoner 184 kilogram restafval geproduceerd. Om de doelstellingen van OVAM te halen, moet dit
naar 152 kilogram per inwoner
tegen 2022. Daarom besloot het
stadsbestuur samen met IVBO
om de afvalophaling te vernieuwen. Voortaan haalt IVBO de ene
week groente-, fruit- en tuinafval
(gft) en de andere week restafval
op. De inwoners moeten daarvoor containers gebruiken. Ze betalen hoofdzakelijk per gewicht.
«Hiermee ligt de klemtoon nog
meer op het principe van de vervuiler betaalt», zegt schepen voor
Milieu Bart Desutter. «Wie goed
sorteert en composteert, zal het
minst betalen.»
De voorbije weken kregen alle
Damse huishoudens een grijze
container. De groene gft-container is niet verplicht. Wie zelf composteert, heeft die niet nodig. Er
zijn verscheidene formaten mogelijk. De eerste ophaling met containers vindt vandaag plaats. Het
Bron : Het Laatste Nieuws - 6 oktober 2020

gaat om gft-afval dat na het ophalen door IVBO zal worden afgevoerd naar een vergistingsinstallatie. De Dammenaars die hun gft
aanbieden, zullen hiervoor 10 cent
per kilogram betalen. De totale ophalings- en verwerkingskost bedraagt 27 cent. De weging gebeurt
met een chip die in elke container
werd geplaatst.

Ook andere gemeenten?
Het restafval in grijze containers
zal een week later worden opgehaald. De Dammenaar zal jaarlijks zijn eerste 50 kilogram aan
15 cent kunnen aanbieden. Wie
meer restafval produceert, zal
daarvoor 25 cent per kilogram
betalen. Ook hier bedraagt de totale ophalings- en verwerkingskost 27 cent per kilogram. De stad
blijft dus een groot deel van de
kosten op zich nemen.
IVBO zal de ervaring binnen het
proefproject aanwenden in het afvalbeleid van de andere gemeenten in haar werkgebied. Dat zijn
naast Damme ook Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.
«We trekken de volgende weken
naar alle gemeenten om hen kennis te laten maken met de afzonderlijke ophaling van groente-,
fruit- en tuinafval», zegt voorzitter
Minou Esquenet van IVBO. (MMB)

