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''Adopteer een berm of een speelplein":
eerste resultaten.
Zoals je in aartselaarinfo van februari kon lezen, startte de Aartselaarse milieuraad, in samenwerking met het gemeentebestuur,

het project Adopteer een berm of speelplein op. Vandaagbekijken we de eerste resultaten.

Tot op vandaag zijn er 9 groepen (scholen

en verenigingen) die zich daadwerke

lijk met het zwerfvuil bezighouden op

evenveel bermen en/of speelpleintjes in

Aartselaar.

Een eerste opruim beurt gebeurde al in

januari/februari. In totaal werden er

toen 48 volle vuilniszakken, een matras,

vloerbekleding, een computer, isolatie

materiaal, identiteitskaarten, SIS-kaar

ten, bankkaarten, een zoo-abonnement

samengeraapt...! Op 21 maart volgde een

tweede opruimbeurt .

Spijtig genoeg rapporteerden een aantal

groepen al na enkele dagen dat de zopas

opgeruimde berm alweer vol zwerfvuil

lag... Frustrerend en het toont tegelijker

tijd ook aan dat de actie noodzakelijk is.

De volgende gezamenlijke opruimdag is

voorzien op 16 mei. Ook dan zullen in

Aartselaar weer vele jongeren en mi

lieubewuste volwassenen op pad zijn om

"hun" berm vrij te maken van zwerfvuil.

Nadien volgt een evaluatie van het pro

ject en hopen we dat de hoeveelheid

zwerfvuil echt verminderd is, en dat de

passanten (voetgangers, fietsers en au

tomobilisten), uit respect voor het werk

dat al deze vrijwilligers presteren, niets

meer achterlaten op de bermen en op de

speelpleintjes.

Op die manier kan Aartselaar een voor

beeld zijn voor anderen ...

Meer info bij de voorzitter van de milieu

raad en bij de milieuambtenaar.

Voorzitter Milieuraad: RonnyVereist ,

gsm 0475 58 55 70, ronnyverelst@teleneLbe

Milieuambtenaar: Tony Van Rompaye,

tel. 03870 1625, tony.vanrompaye®aartselaar.be

1. Cleystraat: van Groeningerlei tot aan de Baron

van Ertbornstraat

2. Baron Van Ertbornstraat: van Kontichsesteenweg

tot aan bushalte Solhof

s

4. Zinkvalstraat: van Cleydaellaan tot T-splitsing

vzw Oude Barak

Chiro Akkefietje
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Iedereen weet dat het verboden is zwerf·

vuil (papierafval, drankverpakkingen,... ) en

hondenpoep op de openbare weg achter

te laten. Daarom beschikt onze gemeente

over een uitgebreid netwerk van afval ·

bakjes, waarvan een 60-tal specifiek

bestemd zijn voor het deponeren van

hondenpoep. Ze staan op strategische

plaatsen: langs invals- en schoolwegen.

Jammer genoeg zien we de laatste tijd

opnieuw veel zwerfvuil en hondenpoep .

Vandaar deze oproep: zie je ergens

zwerfvuil of een hondenpoepprobleem,

meldt dat dan op de gemeentelijke mi-

lieudienst, tel. 03 870 16 25 of mail naar

tony.vanrompaye@aartselaar.be.

Meld sluikstort

De gemeente komt het sluikstort oprui

men. Als de identiteit van de sluikstorter

gekend is, wordt een proces-verbaal op

gesteld. Daarnaast krijg de sluikstorter

een belasting van 62 euro, om de oprui

mingskosten te vergoeden.

't Gevolg

Groep:

Kenners 92ste

Speelpleintjes:

Plant je tuin vol vrije tijd
Kringlooptuinieren is veelomvattend en het aanleren ervan vraagt tijd en inzicht. Maar het resultaat mag er zijn: minder werk

in een mooiere tuin, met weinig afval en zonder gebruik van chemicaliën. Kortom een tuin om van te genieten.

Composteren is maar een klein deel van het geheel van de kringloop in je tuin en dit jaar maken we je bewust dat met kleine

inspanningen de vaste planten succesvol groeien en tuinresten worden voorkomen.

Heb je concrete vragen over composteren of minder afval produceren in je tuin?

Contacteer compostmeester Pierre Collaert , tel. 03 887 21 27,

petrus.collaert@compostmeester.be of een van de andere compostmeesters.

Hun gegevens vind je op www.aartselaar.be > Diensten > Milieu > Compostmeesters.


