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Deze zomer wordt er aan de kust een proefproject opgestart rond de selectieve inzameling van
afval op het strand. Hiervoor worden er tijdens de maanden juli en augustus in totaal 13
‘Afvaleilanden’ op het strand opgesteld, waarvan 3 op het strand van Nieuwpoort en 10 op
het stranden van De Haan en Wenduine.
‘Afvaleilanden’ zijn in het oog springende inzamelrecipiënten voor de selectieve inzameling.
Innoverend is vooral dat hiermee het afval op het strand selectief (fracties ‘restafval’ en ‘PMD’)
kan worden ingezameld - wat tot nu toe nog niet het geval is – en dat er ook duidelijk
gecommuniceerd kan worden wat er wel en niet bij deze ingezamelde fracties hoort. Een
nauwgezette opvolging van de actie (hoeveelheid ingezameld afval, zuiverhuid van de
ingezamelde selectieve fracties …) moet achteraf duidelijk maken of selectieve inzameling ook
op het strand haalbaar is.
Dit proefproject past in het ‘proefproject kustafval’ dat vorig jaar door de Provincie WestVlaanderen werd opgestart. Dit met financiële steun en/of met de samenwerking van haar
partners OVAM, FOSTplus, Europa (EFRO-steun), de Afvalintercommunales (IVOO, IVBO en
IVVO) en de kustgemeenten.
Het ‘proefproject kustafval’ test gedurende de periode 2004-2006 verschillende
inzamelscenario’s uit op hun rendement om de selectieve inzameling van afval tijdens het
toeristisch seizoen aan de kust te optimaliseren. In het totaal omvat het project acht
verschillende acties, waarbij naar gelang de actie, zich telkens één of meer kustgemeente(n)
kandidaat stelt/stellen.
Zo worden in de loop van 2005 nog een aantal andere acties opgestart of voortgezet:
- Een soortgelijk concept van afvaleilanden voor de selectieve inzameling van afval op
evenementen.
- Een Toeristische Afval- en Sorteergids voor het toeristisch seizoen en dito zone. De
meertalige gids geeft per badplaats een overzicht van de ophaalregelingen, een stadsplan met
aanduiding van de glasbollen en hondentoiletten, een sorteerwijzer, een overzicht van de
verkooppunten van huisvuilzakken enz.
- Een Studie mbt de afvalproblematiek aan de kust . Doelstelling is om het gedrag, de houding,
de kennis en de ervaring van de kusttoeristen, de toeristische sector en de beleidsmakers ten
aanzien van het gevoerde afvalbeleid aan de kust en de specifieke maatregelen getroffen
binnen het innovatief project in kaart te brengen.

Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41 ? B-8200 Sint-Andries ? Telefoon 050 40 31 11 ? Fax 050 40 31 00

Dienst Communicatie

De afvaleilanden in Nieuwpoort zullen geplaatst worden ter hoogte van het Leopoldplein, het
Hendrikaplein en de Lefebvrestraat.
De afvaleilanden in De Haan ???????????????????????????????????????????????
De afvaleilanden in Wenduine ?????????????????????????????????????????????

Voor meer informatie kunt u terecht bij :
PROVINCIEBESTUUR :
Peter Norro
Provinciehuis Boeverbos – Dienst MiNaWa
Koning Leopold III-Laan 41 in 8200 Sint-Andries
Telefoonnummer : 050 40 32 90
Peter.norro@west-vlaanderen.be
GEMEENTE DE HAAN :
Dave Hendrickx op het telefoonnummer 059-242124
GEMEENTE NIEUWPOORT :
Luc Leye op het telefoonnummer 058-224451

