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ZITTING VAN 1 maaft 2018.

Ste m a e re chti a d e I e d e n [6/1a] ;
Els Ronsse - Erwin De Meulemeester - An Cardon - Paul
Cordon - Marc Van De Populiere - Mia Van Doele

Niet stemaerechtiade leden [5/8|.:
PascolVan Merhaeghe - Dirk Moerman - Koen Desloovere -
Morleen Van Houtte - Nicole Von Der Straeten

Ambtshalve lid : Christophe Poupoert * milieuombtenddr, secretaris

Willy Dhondt - schepen van leefmilieu

Verslagneming:

Verontschuldigd

Nicky Haerinck - odministratief medewerker milieudienst

Joost Beel- Fronk Meersman - Johon Veys - Morie-Christine
Gottigny - Beotrice Moes - Filip Von den Dorpe - Gert Von

Driessche - Jimmy Santens

Afwezig zonder verontschuldiging: Stijn Cremelie - Frans Vondenhende - Agnes Versmessen

AGENDA
o1.03.2018

1, Verslag vergadering dd 07.12.2017: bespreking aandachtspunten en
goedkeuring

2. Kennisgeving milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen
3. Nieuw containerpark: stand van zaken + verhuis
4. Domein de Ghellinck: problematiek Canadese ganzen
5. Toetreding gemeente tot statiegeldalliantie
6. Mededeling: nieuwe huisstijl gemeentebestuur
7. Mededeling: burgerbegroting
B. Varia

1. Verslag vergadering dd. 07.09,2Ot7

Het verslag wordt voorgelegd ter goedkeuring en de ondervoorzitter peilt naar op- of aanmerkingen.

Punt 9. Thermografie in functie van woningisolatie: De milieuambtenaar geeft aan dat er voor de
aankoop van een thermografische camera vermoedelijk een subsidie kan bekomen worden via de
provincie. Zo wordt de kostprijs van de aankoop voor de gemeente teruggedrongen,
Het is de bedoeling een camera te kopen die het opgenomen beeld kan afdrukken of doorsturen,
zodat de burger nadien nog een beeld heeft van de aan te pakken zones.
De burgers zouden een aanvraag moeten indienen om hun woning te laten controleren met de
camera. Dit zou dan door de gemeentediensten zelf worden uitgevoerd. De milieudienst zal bekijken
of dit project in aanmerking komt voor de subsidie van de provincie.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen

De leden ontvangen een overzicht van de milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen tussen
07 I LZI 2017 en 01/03/2018.
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3. Nieuw containerpark: stand van zaken + verhuis

De milieuambtenaar bespreekt inhoudelijk de voortgang van de werken aan het nieuwe containerpark,

De werken zouden moeten afgerond zijn in de zomerperiode. Door het vriesweer lagen de werken

even stil, maar de aannemer zit nog steeds op schema.

Vooraleer het nieuwe containerpark in gebruik genomen wordt, zullen nog een heleboel zaken moeten

verhuisd worden van het oude naar het nieuwe containerpark (weegbruggen, slagbomen, ICT-

materiaal, containers,..). De milieuambtenaar vraagt de mening van de milieuraad betreffende de

overgangsperiode tijdens die verhuÍs. Er kan geopteerd worden om het huidige containerpark een

aantal dagen of weken te sluiten. Er kan ook voor gekozen worden om een regeling te voorzien

waarbij het oude containerpark kan open blijven tijdens de verhuis, echter wel zonder weegbruggen,

De milieuraad verkiest om het containerpark een periode volledig te sluiten, zodat de verhuis sneller

kan worden afgerond. Bij voorkeur vindt de verhuis plaats buiten het bouvwerlof.

Dit wordt opnieuw besproken op de milieuraad van 7 juni, wanneer er een beter zicht is op de datum

van aflevering.

4. Domein de Ghellinck: problematiek Canadese ganzen

De populatie Canadese ganzen in Domein de Ghellinck is te groot, ondanks dat Rato elk jaar eieren
gaat schudden om de populatie terug te dringen, De ganzen situeren zich voornamelijk ter hoogte van

de oude Scheldearm.

Vanuit de landbouwsector, de golf en de visserij komen alarmerende signalen. Er zitten bijvoorbeeld

normoverschrijdingen op de waterstalen, wat de vissers niet ten goede komt. De wildbeheereenheid

Wulfsberg-Hollendries nam contact op met ANB, die op hun beurt de milieudienst contacteerden,

Er werd voorgesteld om het probleem via jacht aan te pakken, Er werd door de milieudienst naar

alternatieven gevraagd, de effectiviteit wordt echter in vraag gesteld,

Er zou een samenwerking gevormd worden vanuit de verschillende wildbeheereenheden. Indien er
effectief voor jacht gekozen wordt dient dit goed te worden voorbereid, gezien er in het domein

verschillende activiteiten zijn en veel mensen rondwandelen,

Paul Cardon merkt op dat de Canadese gans in de rui (eind juni, begin juli) niet kan vliegen. Er kan

dus geopteerd worden om in 1 dag veel ganzen af te vangen door ze op te jagen in fuiken.

De milieudienst bespreekt het voorstel van Paul Cardon met Rato.

5. Toetreding gemeente tot statiegeldalliantie

De statiegeldalliantie verscheen reeds een aantal keren in de media, Het gaat om een samensmelting

tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten en bedrijven, waarbij aan de overheid gevraagd wordt
aandacht te schenken aan het zwerfuuilprobleem. Naar het voorbeeld van enkele andere landen (zoals

Duitsland) stelt de alliantie voor om statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen.

Gemeente Wortegem-Petegem heeft zich aangesloten bij deze alliantie. De bedoeling is vooral om een

signaal te sturen naar de Vlaamse overheid dat het zwerfuuilprobleem te groot is. Dit kan eventueel

via het statiegeld, maar ook andere manieren kunnen hieruoor gezocht worden.

6. Mededeling: nieuwe huisstijl gemeentebestuur

Gemeente Wortegem-Petegem heeft sinds kort een nieuwe huisstijl. Er werd hiervoor een nieuw logo
ontworpen, Het oude wapenschild van de gemeente zal dus niet meer te zien zijn op de communicatie
van de gemeente. Sinds 1 maaft is ook de nieuwe website actief die is aangepast aan de nieuwe
huisstUl.
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7. Mededeling: burgerbegroting

Op 28 februari vond een infoavond plaats in het Rozenhof waarbij het project 'Buurtbouwers'
toegelicht werd. Het gemeentebestuur voorziet een budget van 100.000 euro voor kleine maar nuttige
veranderingen. Burgers kunnen tot 1 mei een voorstel indienen dat gefinancierd kan worden door de
gemeente. Er zal door de inwoners kunnen gestemd worden op de verschillende voorstellen.

Per deelgemeente wordt hoe dan ook een project uitgevoerd. De rest wordt dan volgens het aantal
stemmen eventueel uitgevoerd. Per project wordt maximaal€ 5.000 gesubsidieerd door de gemeente.

8. Varia

A. Groepsaankoop 100o/o groene stroom:

Op 8 februari ging de veiling door van de groepsaankoop L00% groene stroom, georganiseerd door de

Provincies Oost- en West-Vlaanderen. 104.000 gezinnen en bedrijven schreven zich hiervoor in.

Engie Electrabel bood de laagste prijs, zowel voor de mensen die enkel elektriciteit willen, als voor de

combinatie van elektriciteit en aardgas. Wie enkel elektriciteit neemt bespaart gemiddeld € L74 per

jaar. Wie zowel elektriciteit als aardgas heeft, bespaart gemiddeld € 347 per jaar.

ln maart zal iedereen zijn persoonlijk aanbod ontvangen. Tot 30 april kan men dan ingaan op het

aanbod. Wie nog niet was ingeschreven, kan zich vanaf B maart nog online inschrijven. Je krijgt dan

meteen uw persoonl'rjk aanbod.

B. Snoeiafval in de Meersstraat

Schepen Willy Dhondt heeft een opmerking betreffende het groenonderhoud van de Langemeersen.

Lava verzorgt daar het onderhoud van het groen in de Meersstraat. De gemeente haalt het snoeiafual

dan op en voert het af.

Er werd beslist in het Schepencollege dat al het snoeÍafval afkomstig uit het gebied Langemeersen kan

worden opgehaald door de gemeente, Ook voor snoeiafual afkomstig van private eigendommen in dit
natuurgebied kan dit dus gedaan worden, Er was met Natuurpunt in het verleden reeds een afspraak
gemaakt dat de gemeente hun snoeiafual zou ophalen,

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 7 juni 2018.

Namens de milieuraad,

De secretaris,

get. Christophe Poupaert

De voorzitter,

get. Envin De Meulemeester

I írVoor eensluidend uittreksel.

De voorzitter,De secretaris.
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