Groene wind waait door gemeentehuis - 11/09/2010
HAMME - Het gemeentelijke poetspersoneel gebruikt uitsluitend
milieuverantwoorde producten. Ook voor openbare en groenwerken
kijkt het bestuur uit naar ecologische oplossingen. Een groene tornado
raast door het gemeentehuis. Jan Van de Velde
'Het poetspersoneel wordt opgeleid om op een milieuverantwoorde
manier te werken', stelt schepen voor Milieubeleid Hilde Landtsheer
(Open VLD). 'Ze volgen cursussen in verband met poetstechnieken en
werken met comfortabele wagentjes. De reinigingsproducten komen
uit het professionele Ecover-gamma. Het gaat om volledig biologisch
afbreekbare producten. We doen dat zeker niet uit
besparingsoverwegingen, want die producten zijn niet goedkoper. Het
beleid kadert in de milieuovereenkomst met de Vlaamse overheid.
Daarvoor krijgen we subsidies. Bovendien vervullen we op die manier
ook een voorbeeldfunctie voor onze inwoners. Bij de aankoop van de
schoonmaakproducten houden we niet alleen rekening met
ecologische criteria, maar ook met eerlijke handels- en sociale
factoren.'
Microvezeldoekjes
Poetsvrouw Karine Van Geyte kan zich alvast vinden in de keuze van het gemeentebestuur en de
milieudienst. 'We gebruiken microvezeldoekjes, zodat we geen schoonmaakmiddelen of zeep nodig hebben.
Ik gebruik ze ook thuis, ook al zijn ze duur in aankoop. Maar ze zijn tegelijk duurzaam, want ze zijn wasbaar.
Bovendien houden ze het stof goed bij. De kleuren van de Ecover-producten stemmen overeen met de
kleuren van de microvezeldoekjes. Zo gebruiken we blauwe doekjes en poetsmiddelen voor het interieur en
rode voor het sanitair.'
Ook schepen Landtsheer gaat thuis aan het werk met ecologisch verantwoord poetsmateriaal. 'Ze zijn ook
nog eens zachter voor de handen', weet ze. De milieuschepen wijst er ook op dat de gemeente ook op andere
vlakken de weg van milieuverantwoord productgebruik is ingeslagen. 'Bij de bouw van jeugdcentrum De
Braak en bij grachtbetuiningen gebruikten we duurzaam geëxploiteerd hout. Voor de aanleg van pleinen en
wegen hanteren we COPRO-gekeurd puin. Parkeerpalen zijn gemaakt uit kringloopkunststof. De
administratieve diensten krijgen milieuvriendelijke kantoormaterialen, zoals navulbare lijmrollers, post-it uit
gerecycleerd papier, navulbare balpennen uit gerecycleerd plastic en omslagen met FSC-label. Voor de
catering kopen we bijvoorbeeld Max Havelaar-koffie en gebruiken we grote koffiefilters van de
Wereldwinkel, glazen flessen en biologische fruitsappen en suiker'.
, Jan Van de Velde

