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Anzegem maakt vuilnisbakkenplan op in strijd tegen zwerfvuil
Anzegem maakt een vuilnisbakkenplan op in de strijd tegen zwerfvuil. «In
Anzegem staan er 195 vuilnisbakken,
maar die worden niet overal even goed
gebruikt», legt schepen Christophe
Vandererven uit. «Daarom zullen we
elke vuilnisbak monitoren en indien
nodig gaan we vuilnisbakken bijplaatsen, verplaatsen of verwijderen. We
willen op die manier de netheid van
Anzegem vergroten.»
«Openbare vuilnisbakken zijn er zodat
voorbijgangers die buiten iets eten of
drinken, snel hun klein afval kwijt kunnen», legt Vandererven uit. «Dit wordt
helaas niet altijd door iedereen gerespecteerd. Afval wordt op straat gegooid
en sommigen nemen zelfs afval mee
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van thuis om in een openbare vuilnisbak te gooien. Anzegem zet dan ook
heel wat mensen en middelen in om
vuilnisbakken te plaatsen, te ledigen en
om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen.
Dit is een tijdrovende bezigheid die wekelijks heel wat arbeidsuren kost.»
Daarom is de gemeente onder begeleiding van Mooimakers en Imog gestart
met een coachingstraject om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te verbeteren.
«Een van de onderdelen van dit traject
is het opmaken van een vuilnisbakkenplan. Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we de gemeente nog
netter maken»

Inventaris
De eerste stap van het plan is al gereali-

seerd: zo werd er een inventaris gemaakt van alle vuilnisbakken in Anzegem. «Er zijn 195 exemplaren, een hoog
aantal voor Anzegem. Elke bak kreeg
ook een uniek nummer zodat we alle
gegevens kunnen koppelen aan de juiste vuilnisbak. De belangrijkste vragen
die we ons nu zullen stellen is of de bestaande vuilnisbakken goed geplaatst
staan. Zijn ze zichtbaar en bereikbaar?
Zijn er voldoende vuilnisbakken? En
welke vuilnisbakken worden er misbruikt?»

Metingen

vuilnisbak is, in de welke staat hij is en
of er wordt gesluikstort.» Dit najaar
worden nog extra metingen gedaan om
een volledig beeld te krijgen, maar na
die eerste metingen worden al enkele
maatregelen uitgevoerd. Kapotte vuilnisbakken worden vervangen, lege of
slecht geplaatste vuilnisbakken worden
verwijderd.

Boodschappen
Zo worden boodschappen op de vuilnisbakken gehangen. «Bijvoorbeeld: ‘Bedankt! Deze vuilnisbak wordt correct
gebruikt!’ of ‘Dit is een vuilnisbak, geen
huisvuilbak!’. Bij misbruik wordt de si(WA50/1)
tuatie na 4 weken geëvalueerd, indien
het misbruik blijft aanhouden, wordt de
vuilnisbak weggenomen. (JME)
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Er werd intussen al een eerste meting
uitgevoerd. «Onze mensen van de Technische Dienst moesten bij ieder vuilnisbakje onder meer noteren hoe vol de
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ISABELLE BEERNAERT NA 37 JAAR EVEN TERUG THUIS

Topchoreografe treedt op in Schouwburg

Gemeente laat vuilbakken controleren op huisvuil:
“Na volharding zullen we die vuilbak verwijderen”

Low Impact Man brengt
show vol ‘eco comedy’

ANZEGEM De gemeentediensten hebben

VICHTE De wereldraad van Anzegem nodigt op zaterdag 14 september om 20 uur
Steven Vromman uit. Hij werd bekend
door zijn televisieoptreden als Low Impact
Man. Hij toert rond met een show vol ‘eco
comedy’, ook in de Oude Kerk in Vichte.
In de comedyshow roept Steven op tot
activisme en lacht hij met het publiek en
met zichzelf. De show ‘Stop met Klagen’ zit
vol ecologische tips, liedjes op zijn ukelele
en verhalen in tijden van stroompannes.
Jongeren die een groene belofte doen
(WA30/1)
betalen 2 euro, voor al de rest kost een
kaart 7 euro ter plaatse. (XC)
Zoek op Low Impact Man op www.kw.be

de strijd met zwerfvuil aangeknoopt. De
gemeente zal de 195 vuilnisbakken controleren op hun inhoud en al dan niet verplaatsen of verwijderen.
“In Anzegem hebben
we 195 vuilbakken
staan in 17 verschillende modellen. Vaak
vinden we daar huisvuil
in terug, dat hoort daar
niet thuis. Dus hebben
we in samenwerking
met IMOG en Mooimakers een plan opgestart (foto XC)

KORTRIJK

om aan bewustmaking te doen. Vuilbakken die weer geplaagd worden door huisvuil of zwerfafval, zullen een waarschuwingsbord krijgen. Na volharding zullen we
de vuilbak moeten verwijderen”, legt schepen van Afval en Recyclageparken Christophe Vandererven uit. In mei vond al een
eerste doorlichting plaats, in september zal
een tweede volgen. Vuilbakken zullen ook
verplaatst worden naar een efficiëntere
plaats. Bijvoorbeeld niet langs banken in
functie van geurhinder. Op lange termijn is
het ook de bedoeling om alle vuilbakken
in Anzegem gelijk te maken, want nu zijn
er dus 17 verschillende modellen. (XC)
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PETER HAYGAR

EDUARDO DEL

Een ezelspinguïn is de snelste zwemmer van alle pinguïns, maar dat
tekent niet dat hij een zorgeloos leven leidt. Hier wordt een exemplaar
ngevallen door een zeeluipaard, een gevreesde jager met een rank lijf
bouwd voor snelheid, en machtige tanden.

p Een cheeta heeft het aan de stok met een troep wilde
honden in een reservaat in Zuid-Afrika. De honden verzamelden
al hun moed om in groep de cheeta aan te pakken. Na een paar
minuten sloeg die op de vlucht.

Eén gemeente
op drie jaagt
op peuken
Een laatste trekje aan uw sigaret en dan
achteloos de peuk op straat gooien? De
Vlaamse steden en gemeenten zijn het
grondig beu. Kortrijk en Gent leggen al
GAS-boetes op, en meer dan honderd
andere gemeenten – één op de drie –
treffen ook al maatregelen. “Vier jaar
geleden was dat amper een handvol.”
ANTON GOEGEBEUR EN TOM LE BACQ

Wie in Kortrijk nog een peuk
op de stoep mikt en zich laat
pakken, mag een GAS-boete
verwachten tussen 25 en 55
euro. De stad leidde hiervoor
‘GAS-vaststellers’ op, die in
burger patrouilleren.
Antwerpen, Leuven, Lier,
Genk, om er enkele te noemen, hebben allemaal maatregelen getroffen tegen de honderdduizenden sigarettenfilters die verspreid liggen in
winkelstraten, aan bushokjes
en perrons. Ook in Gent geven
ze GAS-boetes: daar zijn op
twee jaar tijd 13 mensen en 17
horecazaken bestraft. Die

GAS-boetes, peukpalen, peuktegels – een raster waar het
restje in gegooid moet worden
– en zelfs ‘peukenetuis’ moeten het zwerfafval terugdringen.

15 jaar om af te breken
De omslag begon volgens
afvalstoffenmaatschappij
OVAM vier jaar geleden. Tijdens een grote telling raapten
medewerkers 46.000 stuks
zwerfvuil op in 40 gemeenten.
Liefst 49 procent bestond uit
restjes sigaret, in aantal, niet
in gewicht.

In Vlaanderen worden volgens Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van OVAM, zo’n
100.000 peuken per dag per
dag weggegooid. Onschuldig is
dat allerminst. Een sigarettenfilter bestaat voor 95 procent uit cellulose acetaat, een
plasticachtige stof, en heeft in
de buitenlucht tussen 2 en 15
jaar nodig om af te breken.
OVAM wil de mentaliteit
veranderen. “Vijf jaar geleden
waren er amper een handvol
gemeenten die al iets deden
rond sigarettenpeuken”, zegt
Jan Verheyen. “Nu zijn het er
al 114. De meeste rokers associëren een peuk weggooien
niet met zwerfvuil veroorzaken. Daar is nog veel werk.”
De EU wil tabaksproducenten binnen enkele jaren
verplichten tot een terugnamebeleid. “Een goede zaak.
Zij moeten all the way verantwoordelijk gesteld worden”,
zegt Suzanne Gabriels van
Stichting Tegen Kanker. Vandaag zijn veel oplossingen te
vrijblijvend. “Vaak betaalt de
tabakindustrie een klein
bedrag voor bijvoorbeeld
peuktegels en kunnen ze daarmee proberen het beleid in
hun voordeel te beïnvloeden.”
Of alle acties al hebben
geleid tot minder weggegooide peuken is afwachten.
OVAM houdt momenteel een
tweede telling: volgend jaar
volgt het resultaat.
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‘Helft zwerfvuil bestaat uit peuken’
KORTR IJ KSE SCHE P E N VAN MI LI EU RUT H VAND ENBERGHE I N ‘D E STANDAARD’
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VAN ONZE REDACTRICE

MAXIE ECKERT
B R U S S E L I In Kortrijk zijn ze
de peuken meer dan beu. ‘Peuk
op de grond – boete betalen’, is
het motto van een nieuwe cam
pagne. Wie zijn peuken niet in
een peukenetui steekt (waarvan
er al 12.000 zijn uitgedeeld) of
in een peukenpaal of tegel stopt
(er komen er tientallen bij), ris
keert een GASboete van 55 eu
ro. Want, zegt schepen van Mili
eu Ruth Vandenberghe (Team
Burgemeester), ‘in een stad be
staat de helft van het zwerfvuil
uit peuken’. (DS 4 september)
De helft? Zoveel? Bij Ovam,
de Openbare Vlaamse Afvalstof
fenmaatschappij, hebben ze pre
cieze cijfers. Hun medewerkers

hebben in 2014 en 2015 in veer
tig Vlaamse gemeenten 46.000
stuks zwerfvuil opgeraapt. Ze
gingen na wat er zoal tussen
zat. ‘49 procent van het aantal
stukken zwerfvuil bleken peu
ken te zijn’, zegt woordvoerder
Jan Verheyen. ‘Dat is natuurlijk
een gemiddelde. Er zijn plaatsen
waar het aandeel peuken heel
hoog is, en plekken waar er
minder liggen.’
‘Wat volume betreft, maken
die kleine peuken natuurlijk
minder dan de helft uit. Als je
naar volume kijkt, vormen
drankverpakkingen het grootste
deel, met ongeveer 40 procent.’
Het meeste zwerfvuil (in aan
tal stuks) ligt in winkelwandel
straten. Het aantal peuken ligt
daar een stuk boven alle andere
types zwerfvuil. Meer dan twee
op de drie stuks zwerfvuil zijn
weggegooide restjes sigaret. De
tweede plaats in de winkelwan
delstraten gaat naar kauwgom
(9,5 procent van alle stuks zwerf
vuil), de derde plaats naar pa
pier, karton en drukwerk
(7,3 procent).

Twee derde op de grond

Dat rokers hun peuken achte
loos op de grond gooien, is geen
typisch Vlaams, Belgisch of Eu
ropees probleem. De Wereld
gezondheidsorganisatie (WHO)
schreef in 2017 in een rapport
over de milieuimpact van tabak
dat peuken wereldwijd ‘veruit’
het belangrijkste type zwerfvuil
vormen, in aantallen. Naar
schatting wordt zelfs twee derde
van alle opgerookte sigaretten
op de grond gegooid. Met een
gewicht van 3,4 gram per filter
gaat het jaarlijks om meerdere
honderden miljoenen kilo’s peu
ken die de wereld vervuilen. En
dat terwijl producenten, verde
lers noch rokers opdraaien voor
de schoonmaak. ‘Dat moet ver
anderen’, stelde de WHO.
Een peuk op de grond is
evenwel wereldwijd een van de
meest geaccepteerde vorm van
zwerfvuil, stelt het rapport. Vol
gens tellingen in het Verenigd
Koninkrijk zou het probleem
nog toegenomen zijn sinds bin
nen roken (op het werk, in res
taurants en op café) aan banden

gelegd is. Rokers gaan nu buiten
staan en als de sigaret op is,
belandt de peuk op de grond.
Iets wat ze vroeger op restau
rant of op het werk niet (of
minder vaak) deden.

Slecht voor het milieu
Ovam en de WHO wijzen
erop dat het grote aantal weg
gegooide peuken een probleem
is voor het milieu. Een restje
sigaret bevat zo’n 7.000 giftige
stoffen, waaronder uiteraard ook
de chemicaliën die het roken
zelf dodelijk maken.
‘Die stoffen komen via de
peuken op onze straten, in de
goten en zo ook in ons water te
recht’, staat in het WHOrap
port. ‘Onderzoek heeft aange
toond dat chemicaliën uit peu
ken, waaronder nicotine, arseen
en zware metalen, giftig zijn
voor waterorganismen.’
Conclusie: 49 procent van
het zwerfvuil bestaat uit sigaret
tenpeuken – toch in aantallen.
We beoordelen de stelling dus
als waar.

© Getty Images/iStockphoto
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Peuk op de grond gooien kan je voortaan
tot 55 euro kosten in Guldensporenstad
KORTRIJK

Kortrijk gaat voor een peukenvrije stad. Vanaf nu riskeer je een GAS-boete voor
het weggooien van je sigaret.
Er zijn tien hotspots waar
druk gecontroleerd zal worden.

“Dikke duim”, zegt Lotte
Rombaut (20) die MCT gaat studeren in de Kortrijkse hogeschool Howest. Ze vindt het beboeten van wie peuken weggooit
een goed idee. “Ik rook niet, maar
een peuk weggooien is gewoon
sluikstorten en het moet aldus
gesanctioneerd worden. Dus ik
heb er geen problemen mee.”
De stedelijke overheid ging ondertussen al langs bij 125 cafés in
Kortrijk om uitleg te geven. Ook
die cafébazen zijn hoofdzakelijk
enthousiast. Dan moeten ze niet
iedere dag die vervelende peuken
opruimen.

RUTH VANDENBERGHE
SCHEPEN

“Er zijn nu geen
excuses meer, maar
een heksenjacht
wordt het niet”
Dinsdag werden al twee GASvaststellingen gedaan. Dat is nog
geen boete want die vaststelling
gaat naar de GAS-ambtenaar.
Daar wordt beslist welk gevolg er
wordt aan gegeven. “Nog te veel

LOH

KRIS VANHEE

W Schepen Ruth Vandenberghe geeft uitleg: “In een stad bestaat de helft van het
zwerfvuil uit peuken.” Ondertussen werden al 12.000 peukenetuis uitgedeeld.

mensen vinden het normaal dat
een peuk zomaar op de grond
wordt gegooid”, zegt schepen van
Milieu Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). “In een
stad bestaat de helft van het
zwerfvuil uit peuken. Hotspots
zijn uitgaansbuurten, schoolomgevingen, sportcentra, de stationsbuurt en culturele centra. Er
zijn geen excuses meer, maar een
heksenjacht wordt het niet.”

schreven zich in voor de groepsaankoop van diverse soorten asbakken, peukenpalen en peukentegels. We plaatsten 30 extra
peukentegels naast de bestaande
elf. Bij de stad zijn er vandaag negentien GAS-vaststellers die
eventueel ondersteund worden
door de politie. Negen anderen
gaan in oktober de opleiding volgen. De boete varieert van 25 tot
55 euro, afhankelijk van de omstandigheden en het gedrag van
de betrokkenen. Een alternatieve
Peukenraapactie
sanctie zoals een peukenraapacSinds de start van de campagne tie is mogelijk.”
zijn 12.000 peukenetuis ver- 73 procent van de Kortrijkzanen
deeld.
“Vijftig
horecazaken ging akkoord met de peukenactie
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via De
Grote
Bevraging. Ook zij hebben liever
een ‘peuk in de pocket’. Er zijn al
12.000 dergelijke peukenetuis
verdeeld. Voorafgaand was er de
sensibiliseringscampagne Proper
& Ko. Vanaf nu wordt het dus menens.
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Delie, woordvoerder bij Imog.
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Eerste dag en al twee mensen betrapt op weggooien peuken
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zegt Els Verhaest van Imog. “We dat een milieuschepen voor plasKOEKELARE in om sluikstormeer camera’s
weten uit onderzoek dat vuil bij- tieken bloemen kiest. “We willen vandaar”, zegt Naert.
komend vuil aantrekt”, zegt Koen dat ze ook de winter overleven, Vanaf eind oktober zet Imog nog ters te betrappen. (kvo)

Bron: Het Nieuwsblad - 4 september 2019

‘Schrik van de horeca’ Nadine W. doet haar bijnaam alle eer aan

Alcoholslot voor
zakenman met

regio WESTVLAANDEREN

Schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) geeft uitleg: ‘In een stad bestaat de helft van het zwerfvuil uit peuken.’

DE STANDAARD
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019
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Al op eerste dag twee mensen betrapt op weggooien van peuken op straat

Peuk weggooien kost in
Kortrijk voortaan tot 55 euro
Kortrijk gaat voluit
voor een peukenvrij
stadsbeeld. Vanaf nu
riskeert iemand die
zijn sigaret op straat
gooit een GASboete of
andere straf. Er zijn
tien hotspots waar
druk zal worden
gecontroleerd.
KRIS VANHEE
K O R T R I J K I ‘Dikke duim’, zegt
Lotte Rombaut (20) die MCT gaat
studeren aan de Kortrijkse hoge
school Howest. Ze vindt het een
goed idee om mensen die hun
peuk op straat gooien te beboeten.
‘Zelf rook ik niet, maar ik vind dat
een peuk weggooien gewoon neer
komt op sluikstorten en dus moet
worden gesanctioneerd. Ik heb
daar helemaal geen problemen
mee.’
De stedelijke overheid ging on
dertussen al bij 125 Kortrijkse ca
fés langs om uitleg te geven. Ook
de meeste cafébazen tonen zich
enthousiast. Hopelijk hoeven ze

in de toekomst niet elke dag meer
peuken op te ruimen.

Geen heksenjacht
Gisteren werden al twee GAS
vaststellingen gedaan. Dat zijn
dus nog niet meteen boetes, want
een vaststelling moet eerst naar
de GASambtenaar. Die beslist
dan welk gevolg aan de vaststel
ling wordt gegeven. ‘Nog te veel
mensen vinden het normaal dat
een peuk zomaar op de grond be
landt’, zegt schepen van Milieu
Ruth Vandenberghe (Team Burge
meester). ‘In een stad bestaat de
helft van het zwerfvuil uit peuken.
Hotspots zijn uitgaansbuurten,
schoolomgevingen, sportcentra,

73 procent van
de Kortrijkzanen
ging akkoord met
de peukenactie via
De Grote Bevraging

Bron: De Standaard - 4 september 2019

de stationsbuurt en culturele cen
tra. Een heksenjacht wordt het
niet, maar hiervoor zijn geen ex
cuses meer te verzinnen.’

Zelf peuken oprapen
Sinds de start van de campagne
zijn 12.000 peukenetuis verdeeld.
‘Vijftig horecazaken schreven zich
in voor de groepsaankoop van di
verse soorten asbakken, peuken
palen en peukentegels. We plaats
ten dertig extra peukentegels
naast de elf die er al waren. Bij de
stad zijn er vandaag 19 GASvast
stellers die eventueel worden on
dersteund door de politie. Negen
anderen volgen de opleiding nog
in oktober. De boete varieert van

‘De boete varieert
afhankelijk van
het gedrag van
de betrokkene’
RUTH VANDENBERGHE

Schepen van Milieu

Hotspots zijn onder meer de stationsbuurt en sportcentra.

25 tot 55 euro, afhankelijk van de
omstandigheden en het gedrag
van de betrokkenen. Een alterna
tieve sanctie zoals peuken opra
pen is ook mogelijk.’
73 procent van de Kortrijkza
nen ging akkoord met de peuken
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actie via De Grote Bevraging. Ook
zij hebben liever een ‘peuk in de
pocket’. Er zijn al 12.000 van zulke
peukenetuis verdeeld. Vooraf
gaand was er de sensibiliserings
campagne Proper & Ko. Vanaf nu
wordt het dus menens.
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n, de Verenigde Staten en Zuidrika.

Gras en plastieken bloemen moeten sluikstorters ontmoedigen
HARELBEKE
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“We zetten deze site letterlijk in
De stad Harelbeke en Imog
de bloemetjes en hopen dat gemaken van de containers in
Depoortere
bruikers Directeur
zo meer Ives
respect
tonen is trots op
de Vrijheidsstraat een gezelhetDeze
succes
van de
lukken.
voor deze plaats.
aanpak
belige plek, met kunstgras- en
wees in Nederland al zijn sucbloemen. Die gezelligheid
we werkences.”
alleen maar met hon- van de productie van de koekjes van Lo
moet sluikstortersregel:
tegennaar
Daar is sinds 1986 een tweederd procent natuurlijke
ingrediënten.
In België
is Harelbeke
naIeper.
Arengaan.
de fabriek
van Jules Destrooper te vinVoor alle koekjesdonk
gebruiken
we alleen
de tweede
stad die
uitpakt
de puurste ingrediënten, waaronder den. Een verhuis drong zich op omdat
Tussen april 2018 en
eind maart met het project.
echte boter, Belgische chocolade en er investeringen nodig waren en er in
De site
werd ook
inge2019 werden in de hele
Imogzone
Ieper nog
ruimte was om uit te breiden.
amandelen
uit Valencia.
Daarnaast
ma- anders
richt.van
“De
glasbol kreeg
onlangs
18 gasboetes opgelegd
sluik-gebruik
Maar
de koekjes blijven onlosmakelijk
kenaan
we geen
bewaarmideen
grondige
schoonmaakbeurt
storters
die
betrapt
werden
via
IVES DEPOORTERE delen, kleur- en kunstmatige smaak- met Lo verbonden. Daar blijven dan ook
de inwerpopeningen
werden
een camera
die aan glasbollen
en enDepoortere.
DIRECTEUR JULES
DESTROOPER
het bezoekerscentrum,
waar jaarlijks
stoffen», verzekert
een 25.000
duidelijke
textielcontainers De
wordt
ge- zoaangekleed
bezoekers over de vloer komen,
lukken zijn
populair dat met
ze zelfs
De hondenpoepplaatst. Ze lieten zakken
afval,
en een proefbakkerij, waar geëxperihun eigen
feestensorteersticker.
hebben in Lo: de Lukuurlijke ingrediënten
vuilnisbak
werd
verwijderd
en de
kledij of ander materiaal
achter
menteerd
wordt met nieuwe smaken.
kefeesten.
Dat blijft
ook zo na de
verhuis
rondblijft
denog
glasbollen.
“Door dit textielcontainer staat nu naast de
ecept van de lukke
altijd
goed bewaardplekje
geheim
en werd
extra
mooi en aantrekke- glasbol in plaats van erachter”,
heen de jaren niet
lijk gewijzigd.
te maken,«We
hopen we dat men- zegt milieuschepen Tijs Naert W Frenchy Laevens van Stad Harelbeke, schepen Tijs Naert en Imog-medewerkers Koen
ben in die 130 jaar
veranderd
senniks
het plekje
meer respecteren”, (SP.A/Groen). Opvallend is wel
Delie en Els Verhaest bij de 'gezellige' containers.
het oorspronkelijke
gerecht
van van Imog. “We dat een milieuschepen voor plaszegt Els
Verhaest
Destropper en
zijn dat
van
Iets minder
dan 150
streekproducten
zullen“We
in dewillen
komendevandaar”,
weken in een
wedtieken
bloemen kiest.
meer camera’s in om sluikstorweten
uitniet
onderzoek
dat
vuil bijzegt
Naert.
ook», knipoogt komend
Ives Depoortere,
de
strijd
van
Het Laatste
Nieuws
de titel van ‘Hét
Streekproduct
dat ze
ook meedingen
de winternaar
overleven,
vuil aantrekt”,
zegt
Koen
Vanaf
eind oktober zet Imog nog ters te betrappen. (kvo)

Stem op jouw favoriet!

KVO

k voor de achttien
dere koekjes binnen ons
ortiment geldt maar één
el: we werken alleen
ar met honderd procent
uurlijke ingrediënten

we directeur van Jules Destrooper.
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloak voor de achttien andere koekjes
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd en de deelnemers
Bron:
Het
Nieuwsblad
4
september
en ons assortiment geldt maar één
vind je2019
op www.hln.be/streekproduct.

keer

HARELBEKE

Glascontainer in fleurige omgeving moet zwerfvuil weghouden

eer
en
w
traf

ex en
in het
nd aan
e deur
hroeiV. opzak te

uw in
e jaar
en effde ex
st zich
bij zijn

chting
je van

brand4 sep-

De glasbol-en textielcontainer in de Vrijheidsstraat lijken
nu op een net graspleintje met bloemen te staan.
Dat moet sluikstorters weghouden. Foto Tijs Naert
LS

Bron: Het Laatste nieuws - 4 september 2019

Imog en de stad Harelbeke hebben de
glasbol-en textielcontainersite in de
Vrijheidsstraat ‘opgeleukt’ in de hoop
er op die manier zwerfvuil weg te houden. Dat kadert in een coachingtraject
om het zwerfvuil- en sluikstortbeleid te
verbeteren dat Mooimakers, stad Harelbeke en Imog samen voeren. «We weten
uit onderzoek en uit ervaring dat vuil
bijkomend vuil aan trekt», zegt Koen
Delie van Imog. «Bovendien blijken
glasbollen en textielcontainers soms
trekpleisters te zijn voor sluikstorters.
Daar willen we verandering in brengen.
We gaan dit doen door de site van de
glasbol en textielcontainer in de Vrijheidsstraat letterlijk in de bloemetjes te
zetten. We hopen dat gebruikers op die
manier meer respect tonen voor deze
plaats en de site netjes blijven houden.»
«In een leuke omgeving gaan mensen
minder snel afval achterlaten, zo redeneren we», zegt schepen Tijs Naert
(Groen). De aanpak bewees in Nederland al zijn succes, zegt Delie nog. In België is Harelbeke nog maar de tweede
stad die kiest voor een fleurige verfraaiing van een afvaltrekpleister. (JME)
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WAREGEM/DEERLIJK/KUURNE/
ZWEVEGEM/SPIERE-HELKIJN/
HARELBEKE

Afvalintercommunale
Imog koopt drie extra camera’s om sluikstorters te
pakken. Zowel aan glasbollen als in landweggetjes en
bij openbare vuilnisbakken wordt gezocht naar
overtreders. Het personeel
zoekt vervolgens tussen de
beelden naar overtreders.
KAREN VERHULST

Een sluikstorter pakken, het
lijkt gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Maar bij afvalintercommunale Imog lijken ze de
manier gevonden te hebben.
Sinds enkele jaren worden
sluikstorters gefilmd door camera’s. Die zijn niet zichtbaar
voor wie er passeert, maar registreren wel alle bewegingen.
Door te investeren in extra camera’s, wordt de pakkans
enorm vergroot. “We hebben
met de raad van bestuur besloten om drie extra toestellen
aan te kopen”, zegt Koen Delie,
woordvoerder bij Imog. “We
krijgen daarvoor subsidies,
wat de kostprijs halveert.”

KVO

kk)

ACHTER DE SCHERMEN BIJ IMOG:
ZO KLIS JE EEN SLUIKSTORTER

1. Drie medewerkers bij Imog kregen een GAS-opleiding, onder wie deze
dame. Ze screent de beelden en krijgt een melding wanneer het systeem
een beweging of extra element opmerkt.

W

W 2. De Imog-medewerkster krijgt een melding van een beeld waarop te
zien is hoe een man in Stasegem drie volle vuilniszakken dumpt bij een
kledingcontainer. Hij doet niet de moeite om de zakken terug mee te
nemen of om de hendel van de container naar beneden te doen.

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“De software
selecteert beelden met
beweging en wij gaan
daarmee aan de slag”
De aankoop van de camera is
nog maar de eerste stap. Daarna volgt een overleg met de
milieudiensten van de aangesloten gemeenten. Er wordt
een lijst van hotspots opgesteld, dat zijn plaatsen waar
sluikstorten een plaag is.
Langs landwegen, glasbollen
en andere gevoelige plaatsen

o)

Bron: Het Nieuwsblad - 20 juli 2019

n door het centrum
densporenfietspad

worden camera’s opgesteld.
De technische medewerkers
van Imog staan in voor de
plaatsing, daarna is het aan
onze personeelsleden die hiervoor speciaal een GAS-opleiding kregen. Want de boetes
die je voor sluikstorten krijgt,
zijn GAS-boetes. Ze lopen op
tot 350 euro voor recidivisten.
De medewerker van Imog analyseert alle beelden met behulp van speciale software.
Die selecteert de beelden
waarop beweging te zien is.
“Met die selectie gaan wij aan
de slag”, zegt Delie. “We kijken
wat er gebeurt, maar ook wanneer personen toekomen of
vertrekken.”

Tijdrovend
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Drie extra camera’s speuren naar sluikstorters in de buurt van hotspots
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3. De medewerkster maakt een bestuurlijk verslag op met daarin alle
screenshots die van belang zijn, van bij de aankomst tot het vertrek van de
man. De bevoegde GAS-ambtenaar ontvangt het verslag en beslist over de
boete.

W

Van die momenten neemt de
medewerker een screenshot.
Al die beelden krijgen een plek
in een bestuurlijk verslag.
Daarin is alles te zien, vanaf
het moment van aankomst totdat de sluikstorter vertrekt. Zo
is te zien hoe iemand in Stasegem Dorp verschillende volle
vuilniszakken met kleren achterlaat omdat hij ze niet in de
kledingcontainer krijgt. De
man is zich van geen kwaad
bewust en rookt na het sluikstorten rustig een sigaretje. De
GAS-ambtenaar die zich over
het bestuurlijk verslag buigt,
zal op basis daarvan beslissen
of er een boete komt en hoe
hoog die is.
Het opsporen van sluikstorters is een tijdrovend werk.
“We vragen aan de gemeenten
vijftien cent per inwoner om
een parttime medewerker, de
camera’s en het onderhoud te
betalen”, zegt Delie. “De gemeenten betalen dat graag,
omdat sluikstorten een zeer is
waar we allemaal van af willen.” De drie nieuwe camera’s
moeten tegen eind dit jaar
operationeel zijn. Ze worden
zo geïnstalleerd dat ze met het
blote oog niet zichtbaar zijn.

Experiment loopt uit de hand: “Plots lag
een stapel vuilniszakken voor de deur”
De intercommunale Imog experimenteert met een nieuwe
systeem om huisvuil op te halen met kleinere bestelwagens. De test liep donderdagochtend wat uit de hand in de
Nokerseweg in Waregem. Een
man keek plots uit op een
vuilnisbelt voor zijn deur.
KRIS VANHEE

Opstaan en een kleine vuilnisbelt voor je deur vinden. Je zou
voor minder naar de gemeente
bellen om uitleg. Erik Lefevre uit
de Nokerseweg was stomverbaasd toen hij een stapel vuilniszakken voor zijn deur vond.
“Vanmorgen (gisteren, red.) om
8.30 uur stopte hier een witte bestelwagen. Tot tweemaal toe
werd een lading vuilniszakken
gelost. Toen ik vroeg wat de bedoeling was, zeiden de mannen
dat ze die zakken straks met een
grotere vuilniswagen zouden ophalen”, vertelt Lefevre.

Stinkende hoop
Hij nam contact op met het
stadsbestuur van Waregem.
Blijkt dat de ophaler een nieuw
systeem test. Hij haalt eerst vuilniszakken op en verzamelt die op
een centraal punt om ze nadien
op te halen. “Maar wat ze er nu
van gemaakt hebben, is niet oké.
We hebben hier al last van een
rattenplaag. En de stank was na
enkele uren niet te harden”, zegt
Lefevre.
De intercommunale Imog is verantwoordelijk voor het verwer-

ken van het huisvuil, maar werkt
samen met ophalers. Directeur
Koen Delie bevestigt het experiment. “De grote vuilniswagens
kunnen niet overal even goed
passeren en daarom proberen we
nu of het gemakkelijker kan met
kleinere bestelwagens.”

Geen perssysteem
Die hebben geen perssysteem,
waardoor de vuilniszakken verzameld worden op een centrale
plaats. Daar wringt het schoentje.
“Het was geen goed idee om het
afval op die plaats te verzamelen,
voor een nieuwbouwwoning. Ik
had al contact met de ophaler en
die wenst zich te verontschuldigen. Dit zal niet meer voorvallen.”

KOEN DELIE
DIRECTEUR IMOG

“Wij experimenteren
met kleine
bestelwagens in
smallere straten”
Het experiment gaat wel door,
ook in onder meer in Kortrijk en
Zwevegem. “Wij willen dit doen
in kleine of doodlopende straten”, zegt Delie. “Door de vakantieperiode was een andere ophaler aan het werk en die plaatste
veel te veel zakken samen en niet
zoals het hoort.” Het huisvuil
werd donderdagmiddag rond
halfeen opgehaald.
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Intercommunale Imog test uit of bestelwagens deel van ophaling huisvuil kunnen overnemen

Erik Lefevre zag plots hoe mannen een stapel vuilniszakken voor zijn voordeur
uitlaadden. “We komen ze straks weer oppikken”, zeiden ze.

W

Negentig mensen verliezen hun job bij Vandewiele

Bron: Het Nieuwsblad - 30 augustus 2019

MARKE

de tapijtlanden zeg maar, zagen
we al een tijdje slinken. Je merkt
dat aan de orders en dan weet je
hoe laat het is.”

Weefgetouwenfabrikant Vandewiele in Marke schrapt negentig banen. De vakbonden
zijn niet verrast. Het gaat al
een tijdje minder goed.
Bij
weefgetouwenproducent
Vandewiele in Marke dreigen negentig van de 784 werknemers
hun job te verliezen. Dat kregen
de werknemers donderdagochtend te horen na een speciale ondernemingsraad. De directie van
het bedrijf wil af van 18 bedienden en 72 arbeiders.
“Het gaat al een tijdje minder
goed in het bedrijf, in die zin is
deze mededeling geen verrassing”, zegt Dieter Masschelein
van ABVV. “We zijn wel verrast
dat het over 12 à 13 procent van
het aantal werknemers gaat. We
gaan nu de procedure van onder-
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Vandewiele zag zijn afzet naar de ‘tapijtlanden’ al een tijdje slinken.

handelingen starten en zien in
welke afdelingen de afvloeiingen
gebeuren en welke tegenvoorstellen we kunnen doen. Hopelijk
kunnen we dat aantal reduceren.

Er is de vrees dat de gieterij getroffen wordt omdat wellicht een
aantal externe klanten wegvalt.
De afzet naar landen van het
Midden-Oosten, Turkije en Iran,

Sinds vorig jaar september zaten arbeiders meer dan gewenst
in tijdelijke werkloosheid. Deze
zomer nog werden bedienden
eveneens in die tijdelijke werkloosheid geplaatst. En de houding
van Trump en Amerika tegenover bepaalde landen deed geen
goed.
De onderhandelingen met de
vakbonden worden op 9 september aangevat. De procedure wetRenault is opgestart.
Voorlopig worden er geen acties
gepland. De vakbonden willen
eerst vragen stellen en antwoorden krijgen. (kkv)

Bron: Het Nieuwsblad - 12 juli 2019

Bron: Focus WTV -17 juli 2019

LOH

Thierry Meerschman van
“Wij spraken af dat voor e
wij spaarden door oud ijze
verkopen, de Lions eenzel
zouden bijleggen. Zo spaar
vrachtwagen bijeen.” (vkk)

Van Gustave tot Mathis

EVA

DEERLIJK

Bron: Het Decaluwé
Laatste Nieuws
augustus bij
2019
Mathis
(3)- 1maakte
de familie Decaluwé een viergeslacht compleet.
Mathis is de zoon van Deerlijkenaar Thibault (30), de kleinzoon van
provinciegouverneur Carl (59) en achterkleinzoon van Gustave (86). (eva)

EVA

Beweging.net zamelt in West-Vlaanderen kurken in
DEERLIJK

Om te voorkomen dat kurken nog in de vuilnisbak worden gegooid, organiseert
Beweging.net Deerlijk samen met tal van andere West-Vlaamse afdelingen een
grootschalige kurkinzameling. Beweging.net West-Vlaanderen wil iedereen
sensibiliseren en daarom werden er over heel de provincie 350 inzameltonnen
geplaatst. Onder de slogan ‘Mag ik deze kurk van jou?’ wil beweging.net WestVlaanderen samen met De West-Vlaamse Milieufederatie en Provincie West
Vlaanderen jaarlijks 1 miljoen kurken ophalen. De kurken zullen gerecycleerd worden
tot duurzaam isolatiemateriaal. In Deerlijk staan de inzameltonnen aan OC d’Iefte,
buurthuis De Statie, buurthuis Sint-Lodewijk en Buurthuis De Wieke. (eva)
Bron: Het Nieuwsblad - 28 juli 2019

Bavik Super Pils On Tour krijgt vervolg
REGIO

Brouwerij De Brabandere trok de afgelopen weken met een muziek
verschillende cafés in Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. Het optreden
uit van de Bavik Super Pils On Tour, een marketingactie waarmee
haar klanten wil bedanken en verzamelen rond een pint bier. Het t
brouwerij is vastberaden om de succesformule volgend jaar te herh

Bron: Krant van West-Vlaanderen - 9 augustus 2019

Bron: Het Nieuwsblad - 28 juli 2019

Bron: Het Laatste Nieuws -1 augustus 2019

Bron: De Standaard -30 juli 2019

Bron: Het Laatste Nieuws - 26 juli 2019

Bron: Het Laatste Nieuws - 12 juli 2019

En toch zal statiegeld er komen - De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf201

Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan.

nieuw plan voor huishoudelijk en bedrijfsafval (https://www.ovam.be/sites
/default/files/atoms/files/HA-uitvoeringsplan-VR-20161609-def-LR.pdf).
Statiegeld lag toen ook op de onderhandelingstafel. Vlak daarvoor was een statiegeldstudie uitgevoerd die uitwees dat het nagenoeg kosteloos zou kunnen
worden ingevoerd. Maar bij publicatie van het definitieve afvalplan werd het
woord ‘statiegeld’ vakkundig uit iedere passage verwijderd. In plaats daarvan
bevatte het afvalplan een doelstelling van 20 procent minder zwerfvuil in 2022
ten opzichte van 2013.
Maar de laatste meting (over 2017) toont dat de hoeveelheid zwerfvuil 19.916
ton bedraagt, en dat is ruim 13 procent meer dan in 2013. De Ovam
(http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1428466)stelt dan ook ‘dat het halen
van de reductie-doelstellingen voor zwerfvuil tegen 2022 absoluut niet is gegarandeerd’. Vrij vertaald: zonder statiegeld lukt het niet.

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019 - OPINIES

Volgens Rob Buurman is het onvermijdelijk: vroeg of laat zal
Vlaanderen statiegeld invoeren. De politieke partijen moeten het
op de onderhandelingstafel leggen.

Hoewel in een jaar tijd ruim 850 Vlaamse en
Nederlandse bedrijven, gemeenten en organisaties zich aansloten bij de Statiegeldalliantie, stelde de Vlaamse regering statiegeld op plastic flesUitbreiding blauwe zak
sen en blikjes in juli vorig jaar nog uit. Maar
Na Schotland, Turkije, Frankrijk en Nederland, beginnen de geesten ook in
nieuwe Europese regelgeving dwingt de volgende
België te rijpen. Enkele weken geleden kondigde de nieuwe Brusselse regering
regering om opnieuw naar de invoering ervan te
ROB BUURMAN
aan dat zij statiegeld op plastic flessen en blikjes zal invoeren in Brussel (DS 18
kijken.
Directeur Recycling
juli) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20190718_04516122). Linksom of
De afgelopen maanden nam statiegeld in
Netwerk Benelux
rechtsom, statiegeld komt er in België.
Europa grote vaart. Op 10 juli kondigde de
De Vlaamse overheid hield het tot nu toe bij een uitbreiding van de blauwe
Franse staatssecretaris Brune Poirson de besliszak naar andere plastic verpakkingen. Dat doet niets tegen het zwerfvuil, maar
sing aan om statiegeld op plastic flessen en blikleidt wel tot extra investeringen van het bedrijfsleven.
jes in te voeren, gesteund door de Franse supermarkten en drankenproducenHet is aan de nieuwe Vlaamse regering om de discussie over statiegeld opten. In dezelfde maand kondigde de Britse regering aan dat ze in 2023 een vollenieuw te voeren. De SP.A, Groen en CD&V hebben gezegd dat ze statiegeld op de
dig werkend statiegeldsysteem wil hebben. Enkele maanden daarvoor had
tafel van de Vlaamse regeringsonderhandelingen zullen leggen. De nieuwe regeSchotland al besloten om statiegeld op plastic flessen, glazen flessen en blikjes
ring kan voorkomen dat Vlaamse bedrijven nu nodeloos investeren in oplossinin te voeren.
gen die nooit de doelstellingen zullen halen.
In Nederland staat de uitbreiding van statiegeld van grote plastic flessen naar
grote én kleine plastic flessen gepland voor 2021. In januari 2019 besliste ook
Turkije dat er over vier jaar statiegeld op alle drankcontainers komt. In Istanbul
kunnen metroreizigers met een ingenieus systeem nu al hun reispas opwaardeLEES MEER Bron: De Standaard - 7 augustus 2019
ren door lege plastic flessen in te leveren. Met 80 miljoen inwoners wordt
Turkije na Duitsland het grootste statiegeldland ter wereld. Wie over de grens
07/09/2019 | De nieuwe blauwe zak is ook een jobmachine (https://www.standaard.be
kijkt, ziet dat een statiegeldrevolutie zich voltrekt.
/cnt/dmf20190906_04595880)

Geen plastic rietjes
De revolutie heeft deels te maken met de zogeWie stelt dat we in 2029 90 22/08/2019 | WHO niet bezorgd om plasticdeeltjes in water (https://www.standaard.be
naamde Single Use Plastics Directive (SUPD).
procent inzameling zullen /cnt/dmf20190821_04569911)
Die nieuwe Europese richtlijn verbiedt plastic
halen zonder statiegeld, is
wattenstaafjes, rietjes en enkele andere overbonaïef of van kwade wil
dige plastic wegwerpproducten. Het Europees
Parlement keurde de tekst goed met een ruime
meerderheid van 90 procent. Over twee jaar moet elk Europees land de richtlijn
implementeren in nationale wetgeving.
De SUPD bevat twee artikelen die een impact hebben op de inzameling van
plastic flessen. In artikel 9 wordt vastgesteld dat we tegen 2029 90 procent van
de plastic flessen gescheiden moeten inzamelen. Statiegeld is het enige inzamelsysteem dat bewijst die 90 procent te halen. Dat zeggen niet alleen milieuorganisaties, maar dus ook Franse supermarkten en drankenproducenten.
De Europese richtlijn bepaalt daarnaast dat producenten van plastic flessen
vanaf 5 januari 2023 de kosten moeten betalen van de opruiming en verwerking
van plastic flessen in het zwerfvuil en de openbare vuilnisbakken. Ovam schat
de zwerfvuilkosten in Vlaanderen alleen al op 134,6 miljoen euro, ieder jaar opDOWNLOAD
nieuw. Op dit moment worden die kosten bijna DE
uitsluitend
met belastinggeld
APP
betaald.
en lees de
Specialisten in de Europese afvalwetgeving weten
dat op 19 juni 2020 strenvolledige
krant Het is inmiddels bekend dat
gere rekenregels voor recyclage van kracht worden.
de jaarlijkse recyclagecijfers van Fost Plus in Vlaanderen sterk overschat zijn.
Uit studiewerk in opdracht van Recover, een samenwerkingsverband van elf
afvalintercommunales en de stad Antwerpen, blijkt dat in Vlaanderen slechts de
helft van de plastic flessen gerecycleerd wordt.
Met de nieuwe Europese rekenregels, mogen sorteer-onnauwkeurigheden,
vocht en vuil niet meer worden meegerekend. Het recyclagepercentage voor
plastic flessen, volgens de overschattingen van Fost Plus nu 82,9 procent, zal sowieso dalen. Wie stelt dat we in 2029 de wettelijk verplichte 90 procent inzameling zonder statiegeld zullen halen, is ofwel naïef ofwel van kwade wil.
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De Belg en zijn elektronisch afval
Elektrisch en elektronisch afval (kg opgehaald per inwoner in 2016)
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W

rijk land als België kunnen zich
at doet u met uw
meer toestellen veroorloven dan de
koelkast als die
pakweg minder gefortuneerde Roede geest geeft?
menen (1,6 kg per inwoner). Maar
Wellicht - en hoeen goed draaiende inzameling van
pelijk - niet erafgedankte toestellen maakt de ingens dumpen, maar bijvoorbeeld
gezamelde afvalberg ook groter.
via de winkel waar u een nieuwe
Ons land dook in 2016 evenwel net
koopt recycleren, of netjes afzetten
onder de Europese norm van in te
in het containerpark. Een koelkast
zamelen e-waste.
hoeven we gelukkig niet elk jaar te
Veruit de grootste groep van elekvervangen. Maar onze honger naar
troafval in de EU zijn huishoudtoeelektrische en elektronische toestelstellen. Meer dan de helft van de tolen creëert een groeiende berg elektale e-waste zijn grote toestellen als
troafval. De gemiddelde Belg dankkoelkasten (55,6%). Kleine toestellen
te er in 2008 8,1 kg van af, in 2016
als microgolfovens tellen mee voor
was dat al 11,3 kg. België bekleedt de
9 procent. IT- en telecommunicatievierde plaats in Europa wat betreft
toestellen (14,8%), consumenteningezamelde ‘e-waste’ per inwoner.
elektronica en zonnepanelen (13,5%)
Over de hele EU is in 2016 8,9 kg per
en een restcategorie van onder meer
inwoner ingezameld.
speelgoed en sportmateriaal vervolDie stijging is niet noodzakelijk
slecht nieuws. De inwoners van een (KO24/1)ledigen de afvalberg. AF
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Vlaamse Arde
Ondergrondse
glasbollen moeten
stad netjes houden

RONSE
Stad wil wekelijkse
afvalophaling
in warme periodes

Ronse bekijkt of het de afvalophaling in warme zomerperiodes wekelijks kan laten verlopen in plaats
van tweewekelijks. Oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen)
signaleerde op de gemeenteraad
dat tijdens
de Honraedt,
hittegolven
in sommet vlnr. Hendrik Nuytten,
Christian
Stephane
Trachez, Gino Claus
en Mario Louage mige
ontbreken.
(foto CB)
appartementen
en kleine woningen het afval is beginnen stinken en vreest dat de stap om te
sluikstorten zo kleiner wordt.
«Een wekelijkse vuilnisophaling in
de zomer of ondergrondse containers met een badgesysteem in de
wijken zouden een oplossing kunnen zijn»,
zegtde
Schelfout.
maakt zich stilaan
op voor
absoluteSchepen
hoogdag van het
Jan Foulon
(CD&V)
is zo’n
wekelijkustus organiseert
wijkcomité
Ons
Dorp
immers de jaarse ophaling in uitzonderlijke gevale en rommelmarkt. Met gratis optredens, een kinderlen wel genegen. «I.VL.A heeft op
voorzitter Gino
Claus
opnieuw
veel
volk op de been te
onze
vraag
een studie
gemaakt,
maar een wekelijkse ophaling is te
duur. We zijn wel van plan om er
grote podium.
Deeens
dansers
van te dringen.
in ons kinderdorp
nog
op aan
Ander- op het Volksdansschool Love
Dance
beginplein”,
zegt
Gino. “Bij Bellekes
zijds2 zal
de weegbrug
in het
recynen er al aan om 9.30 uur, om 14
Feestfabriekje kan iedereen teclagepark
van
de
stad
in
2020
opeuur keren ze nog eens terug. Anrecht voor een superorigineel en
zijn.uur
Bepaalde
fracties,
gelo Martinezrationeel
treedt om 10.45
leuk kapsel
en ook ballonnenzoals
groenafval,
dan graop, gevolgd door
Marco
Rossi om kunnen
clown Mario
staat garant voor
11.45 uur en het
Kevin &
heel
wat kindervreugde.
Voor ker(LDO)
tis zangduo
binnengebracht
worden.»

MENEN De stad Menen zet haar ambities voor een
nette stad kracht bij met de installatie van een ondergrondse glasbol.

30 JAAR NA OPGRAVING WORDT GEBEENTE VAN

Eeuwen na dood eindelij
ENAME

Op de begraafplaats in
Ename vond gisterennamiddag een opmerkelijke en unieke begrafenis
Schepen Renaat Vandenbulcke, burgemeester Eddy Lust en schepen
plaats:
van
35(gf)
Patrick Roose bijrestanten
de nieuwe ondergrondse
glasbol.
skeletten
uit
dePa-16de
tot
“Met het
stadsbestuur hebben we
Schepen van Publieke
Ruimte
beslist om verder te investeren in
trick Roose (SP.A) was maar wat
18de
die
dertig
het ondergronds brengen van de
trots om deeeuw,
ondergrondse
glasbol
glasbollen”, duidt schepen Roose.
voor te stellen. Volgens het stads“Deopstationsomgeving verdient in
bestuur geleden
geven die ondergrondse
jaar
waren
het bijzonder onze aandacht,
glascontainers minder aanleiding
daarom hebben we hier eerst intot sluikstorten in de nabije omgegraven
bij de renovagegrepen.” Afvalintercommunale
geving. En net dat sluikstorten is
installeerde de
in veel steden en gemeenten een
tie
vanprobleem.
de kerk
vanMirom
Ena-Menen
glasbol,
de investering bedraagt
hardnekkig
In Harelzo’n 11.000 euro. “Daarnaast verbeke bijvoorbeeld werd vorige
me,
samen
in één
welkomen we ook twee nieuwe,
maand zijn
nog een
glascontainer
mooiere glasbollen aan de Sintweggenomen na herhaaldelijke
Niklaaskerk in Rekkem”, besluit
klachtenin
vaneen
sluikstort
en zwerkist
graf
gezet.
schepen Roose. (OV)
fafval.
Romina om 13 uur. De honger en
misplezier kan de jeugd terecht «Dit doen we uit respect
dorst stillen kan aan een van de
op het Vrijheidsplein.”
RONSE
Het
Nieuws -Even
4 september
foodtrucks Bron:
die aan
hetLaatste
plein opgeverderop2019
in de Geluwestraat Bron: Krant van West-Vlaanderen - 9 augustus 2019
devan
betrokkenen»,
Nieuwe
steld staan”, aldus
Gino. tarieven
ten slotte zijn er in het cultuur- voor
Dader
steekpartij aan cc De
zwembad bekend
huis Sculpta tussen 10 en 15 uur
Steiger
opgepakt
en aangehouden
Stefaan
Vercamer
gratis
van Blue Boy, zegt
Het heeft wat voeten
in deoptredens
aarde geSPRINGKASTELEN
zangeres
Martine,
Het jaarlijksehad,
volksfestijn
maar op
dewijk
nieuwe
tarieven
voor Jeanine, BeniDe vermoedelijke
dader van de drieste steekto, Cecile, Dick Presley, Fré en (CD&V), schepen
Ons Dorp moet ook een leuk kinvan

orp en optredens
feest op Ons Dorp
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