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“Al in april 2017 vroegen Groen
Beernem en SP.A Beernem om
via een aanbesteding enkel nog
niet-commerciële containers toe
te laten op het grondgebied van de
gemeente, en de opbrengst van de
kledingcontainers toe te wijzen
aan een sociaal doel”, aldus Roos
Lambrecht (Groen). 
“Ondanks de uitdrukkelijke belof-
te van de schepen voor Afvalver-
werking aan de gemeenteraad
blijkt uit het bestek dat het sche-
pencollege in december 2017
goedkeurde, dat er in de aanbeste-
ding helemaal geen gedeelte
wordt voorzien voor de niet-com-
merciële sector”, voegt Vicky Rey-
naert (SP.A) er aan toe. “Er wordt
op het recyclagepark slechts één
container voorbehouden voor de
sociale economie, tegenover 14
containers voor de commerciële
sector. Bovendien werd deze op-
dracht voor de sociale economie
nog niet opgemaakt of uitgeschre-
ven. In het bestek staat ook niet
uitdrukkelijk opgenomen welke
boodschap er op de containers zal
komen zodat de inwoners weten
wat er met hun kledij gebeurt.” 

INKOMSTEN

“De gemeente zal met deze over-
heidsopdracht bijdragen aan de
winsten van één commerciële be-

drijf, en ze zal er zelf ook een
stevige duit aan verdienen. De ge-
schatte inkomsten voor de ge-
meente bedragen 15.000 euro. In
plaats van de winsten volledig te
gaan privatiseren, vragen SP.A
Beernem en Groen Beernem dat

de sociale economie een eerlijke
kans krijgt om textiel in te zame-
len, omdat de sociale economie
een belangrijk maatschappelijk
doel dient, namelijk de (her)inte-
gratie van werkzoekenden op de
arbeidsmarkt. Bovendien vragen

we het schepencollege om de op-
brengsten die de gemeente haalt
uit de overheidsopdracht integraal
te gebruiken ten voordele van een
sociaal doel”, besluit Roos Lam-
brecht. (Regi)

Groen en SP.A stellen
textielcontainers
(opnieuw) in vraag
BEERNEM In Beernem staan momenteel 27 kledingcontainers, voor het overgrote deel afkomstig van com-
merciële bedrijven. Deze kledingcontainers leveren flink wat winst op voor die commerciële bedrijven. In te-
genstelling tot wat veel inwoners denken, dient hun tweedehandskledij dus allesbehalve een goed doel. 

Vicky Reynaert, Roos Lambrecht en Jaklien Tant (OCMW-raadslid) stellen zich vragen bij de kledingcontainers.

(Foto Regi)

OEDELEM Vzw Den Bunker staat

garant voor heel wat evenemen-

ten. Nu werd een samenwerking

aangegaan met OC De Kleine

Beer. Op 10 maart nodigt men er

Lucy and the Birds uit. Volgens

voorzitter Goran Vanneste kwam

singer-songwriter Elke Bruyneel

al twee jaar geleden aan de deur

kloppen met de fel gesmaakte EP

‘Lucy and The Birds‘. “Anno 2016

laat ‘Stories in Between‘ een

volwassener, meer geslaagd en

vooral eigen geluid horen. Elke

Bruyneel put voor deze songs uit

momenten uit haar eigen leven

en uit verhalen die ze hoort en

optekent”, aldus Goran Vanneste,

die meegeeft dat ook nog pianist

Bart Van Caenegem, bassist

Steven Van Loy en drummer

Steven Cassiers deel uitmaken

van de groep. Op de foto: het

bestuur van vzw Den Bunker.

(Foto Regi)
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OEDELEM Daphne Van den Bos-

sche en Jeroen Callant zijn op

woensdag 14 februari de gelukki-

ge ouders geworden van hun

eerste kindje Quinn. Het jongetje

kwam in het AZ Sint-Lucas ter

wereld met een geboortegewicht

van 3,335 kg. (WK-foto WK)

GEBOORTEN

Quinn 

BEERNEM De Parochieweg in

Oedelem wordt soms als sluip-

weg gebruikt tussen de Sijsele-

straat en de Bruggestraat. Vol-

gens schepen van Mobiliteit Jos

Sypré (CD&V), wordt er in die

zone 30 wel eens te snel gere-

den. “Op vraag van de buurt

werd onlangs een Berlijns kussen

gelegd, om het verkeer te vertra-

gen en als signaal dat de weg

deel uitmaakt van de zone 30.

De eerste resultaten zijn volgens

de buurt hoopgevend. Na ver-

loop van tijd gaan we de situatie

grondig evalueren, om indien

nodig ook op andere plaatsen in

de gemeente een Berlijns kussen

te leggen”, aldus de schepen, die

al opmerkingen kreeg over het

feit dat men meteen lichte vracht-

wagen of breed voertuig er ge-

makkelijk over geraakt en zelfs

geen snelheid moet minderen.

Een stedenbouwkundige aan-

vraag is ingediend voor de ver-

harding van een bestaande tra-

geweg-verbinding tussen de

Nonnedreef en de Schaerestraat.

“Intussen is een onderhandelaar

bezig om de kerkwegel tussen

de Steenoven en de Tinhout-

straat terug open te krijgen. Ook

in Oostveld hebben kerkwegels

een grote waarde”, aldus nog de

schepen. (Regi)

Eerste
Berlijns
kussen in de
Parocheiweg




