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Aanwezig:

VERSLAG MILIEURAAD

ZITTING VAN 7 JUNI 2018.

Ste m q e re chtia de Ie de n [7 /1a] ;
Els Ronsse - Erwin De Meulemeester - An Cordon - Beatrice
Moes - Filip Von den Dorpe - Germain Blockeel - Johan Veys

Niet stemqerechtiade leden [5' ''
PascolVon Merhaeghe - Morleen Von Houtte - Nicole Van

Der Straeten - Jimmy Santens - Dirk Moerman

Ambtsholve lid Christophe Poupoert - milieuombtenoor, secretaris

Willy Dhondt - schepen van leefmilieu

Verslagneming:

Verontschuldigd

Nicky Hoerinck - odministrotief medewerker milieudienst

Paul Cordon - Marie-Christine Gottigny - Frans Vondenhende

- Morc Von De Populiere - Koen Desloovere - Mia Van Doele

Afwezi g zon de r ve rontsch u I di g i n g Joost Beel- Fronk Meersman- Gert Von Driessche - Stijn
Cremelie - Agnes Versmessen

1. Verslag vergadering dd 01.03.2018: bespreking aandachtspunten en
goedkeuring

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen met IIOA
3. Elektrische laadpalen voor voertuigen
4. Nieuw containerpark: stand van zaken + verhuis
5. Afualstoffenenquête 2017
6. Milieubeurs 2018
7. Deelname project Curieuzeneuzen
B. Varia

AGENDA
07.06,2018

1. Verslag vergadering dd. 01.03.2018

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

Het verslag wordt goedgekeurd

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen met IIOA

De leden ontvangen een overzicht van de milieu- en omgevingsvergunningsaanvragen tussen
0U 03 l20IB en 07 | 06 I 20t8.

3. Elektrische laadpalen voor voertuigen

De eerste laadpaal voor elektrische voertuigen werd reeds geplaatst op de parking van het
gemeentehuis in samenwerking met Eandis. Verspreid over Vlaanderen zullen in totaal ongeveer 2.500
laadpalen geplaatst worden. Voor de plaatsing van zo een laadpaal zijn er geen kosten voor de
gemeente. Enkel de signalisatie en het vrijgeven van de plaats is voor rekening van de gemeente.

Pagina 1 van 3



De tweede laadpaal zal op de parking van Domein de Ghellinck geplaatst worden. Het is voorzien dat
deze tegen eind juni in gebruik kan worden gesteld. De derde laadpaal zal ofiruel op de parking van de

sporthal komen ofwel in het Rozenhof.

In totaal zullen er 4 laadpalen geplaatst worden in Wortegem-Petegem. Het is nog niet beslist waar de

4d' laadpaal zal komen.

4. Nieuw containerpark: stand van zaken + verhuis

De milieuambtenaar bespreekt kort de voortgang van de werken aan het nieuwe containerpark.
Er waren nog bijkomende onvoorziene werken nodig vooraleer men kon beginnen met beton gieten.

Intussen is men daarmee wel begonnen. Voorlopig zit de aannemer wel nog min of meer op schema.

5. Afvalstoffenenquête 2017

De raadsleden ontvangen een overzicht met de aangeleverde gewichten per fractie van 2013 t.e.m.
2016. Ten opzichte van 2016 is er in 2OL7 in totaalongeveer evenveelafualverzameld, met een kleine

daling van I,25 o/o. Per fractie bekeken zijn er ook geen opvallende verschillen te zien met 2016.

6. Milieubeurs 2018

Op zaterdagnamiddag 6 oktober zal de milieubeurs doorgaan in de tent in Domein de Ghellinck. Het
thema dit jaar is een Repair café, Dit wordt reeds in verschÍllende gemeenten georganiseerd. De

bedoeling van een Repair café is dat mensen kunnen langskomen met iets dat defect is, zoals een
televisie, lamp, keukenrobot, enz.. en dit kosteloos kunnen laten herstellen. Voor de herstellingen
wordt beroep gedaan op vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen hierbij rekenen op een
vrijwilligersvergoeding van de gemeente.

Er werd reeds contact gelegd met Flying IT voor het herstellen van laptops en computers. Thomas
Huyghe, een ambachtelijk houtbewerker uit Wortegem, heeft reeds toegezegd om mee te werken. Zij
zullen ook iets organiseren voor de kinderen, waarbij ze zelf serviettenhouders kunnen uitzagen.

De milieudienst stelde aan de KVLV de vraag om mee te werken in het kader van het herstellen van
textielmaterialen. Zij gaven intussen ook hun akkoord.

De kringloopwinkel zal opnieuw een zithoek voorzien waarbij de zaken uit die zithoek kunnen gekocht
worden door de bezoekers. IVLA en Recupel zullen zoals op elke milieubeurs een promotiestand
hebben.

Tussen de tent en de brug zal een'weggeefplaats' komen. Mensen kunnen daar zaken plaatsen die ze

niet meer nodig hebben (zoals speelgoed, cd's,..) waarna anderen deze dan gratis kunnen meenemen
indien ze daar interesse voor hebben.

De milieudienst staat nog open voor voorstellen en vrijwilligers

7. Deelname project Curieuzeneuzen

De gemeente heeft deelgenomen aan het project Curieuzeneuzen, De bedoeling van het project is om

de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen in kaart te brengen.

Gedurende de maand mei werd een meetpunt aan het gemeentehuis gehangen, aan de kant van de

Waregemseweg. Intussen werden de meetbuisjes opgestuurd naar het labo voor analyse. In
september zullen de resultaten dan bekend gemaakt worden.
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8. Varia

A. Canadese ganzen in Domein de Ghellinck

De problematiek van de te grote populatie Canadese ganzen in Domein de Ghellinck werd reeds op de
vorige milieuraad besproken, na alarmerende signalen vanuit de landbouwsector, de golf en de
visserij.

De milÍeudienst besprak het voorstel van Paul Cardon om de ganzen tijdens de rui af te vangen met
Rato en de 2 wildbeheerseenheden. De ganzen zullen nu tijdens de rui door Rato afgevangen en
nadien vergast worden,

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 6 september 2018.

Namens de milieuraad,

De secretaris,

get, Christophe Poupaert

Voor eensluidend uittreksel.

De voorzitter,

get, Erwin De Meulemeester

De voorzitter.De secretaris.
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