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Aanwezig: Stemserechtiede leden lell4li
Els Ronsse - Joost Beel - Erwin De Meulemeester - Johan

Veys - An Cardon - PaulCardon - Beatrice Maes - Mia Van

Daele - Filip Van den Dorpe - Germain Blockeel

Niet stemgerechtigde leden [5/8];

PascalVan Merhaeghe - Koen Desloovere - Marleen Van

Houtte - Jimmy Santens - Dirk Moerman - Nicole Van Der

Straeten

Ambtshalve lid Christophe Poupaert - milieuambtenaar, secretaris

Willy Dhondt - schepen van leefmilieu

Verslagneming: Christophe Poupaert - milieuambtenaar, secretaris

Verontschuldigd: Marie-Christine Gottigny - Frans Vandenhende - Marc Van

De Populiere - Gert Van Driessche

Afwezig zonder verontschuldiging: Frank Meersman - Agnes Versmessen - Stijn Cremelie

DAGORDE: 1. Verslag vergadering dd 07.06.2018: bespreking aandachtspunten en goedkeuring

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen

3, Nieuw containerpark: stand van zaken

4. Overzicht uitbetaalde subsidies

5. Gemeentelijkebloemenvelden

6. Geveltuintjes

7. Milieubeurs 2018

8. 2" maaibeurt wegbermen: overdracht De Vreese naar Delgro

9. Landbouwschadedoordroogte: schattingscommissie

10, Varia

1. Verslag vergadering dd O7.O6.2O18: bespreking aandachtspunten en goedkeuring
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De voorzitter opent de zitting en vraagt de goedkeuring van het verslag van de milieuraad van 7

juni2O18.

Volgende opmerkingen worden meegedeeld:

'a. De heer Johan Veys merkt op dat hij aanwezig geweest moet zijn op de vorige zitting,

gezien hij bij de varia een punt heeft aangebracht omtrent de verkeersvrije schoolstraten.

Hij vraagt tevens dit variapunt op te nemen op één van de volgende milieuraden.

KORTE TOELICHTING:

Het doel van de campagne "Paraat voor de schoolstraat" is tweeërlei:

o De verkeerschaos zorgt voor vele ergernissen op vlak van verkeersveiligheid en gebruik

van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen

hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker

omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen...

. Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in

een chaotisch samenspel van auto's, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos tijdens

de ochtendspits aan de schoolpoort veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit

zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft

daar hangen voor de rest van de dag.

Dit initiatief gaat uit van de Vlaamse Overheid. Subsidies zijn voorzien maar moeten in detail

bekeken worden.

b. Canadese ganzen:

Het gemeentebestuur plande dit jaar (tijdens de ruiperiode) een grootschalige verdelging van de

Canadese ganzen op haar grondgebied, meer bepaald het gebied tussen de Golf en Countryclub en

het gemeentelijk domein de Ghellinck.

lnitieel werd gedacht aan een samenwerking met de Wildbeheerseenheden waarbij afschot van de

canadese ganzen als mogelijke oplossing werd aangereikt.

Na advies van de milieuraad werd beslist om te kiezen voor een alternatieve bestrijding met

groter maatschappelijk draagvlak, zijnde de afvangst van de Canadagans met verdelging dmv

vergassing.

Door een onregelmatig aantal aanwezige ganzen werd de aktie steeds verdaagd, waardoor

stilzwijgend de wettelijke deadline voor deze manier van verdelging voorbij is gegaan.
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Enige mogelijkheid - indien men nog dit jaar tot verdelging wenst over te gaan - is via de

bijzondere jacht.

Het college van Burgemeester en Schepenen zal de opties bekijken om zo snel mogelijk een

oplossing te bieden voor dit probleem.

Mevrouw Mia Van Daele heeft zich wel degelijk laten verontschuldigen en verwittigde

hiervoor ook haar plaatsvervanger de heer André Overdulve.

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen

De leden van de milieuraad ontvangen naar goede gewoonte de overzichtslijst van de ingediende

en vergu nde/geweigerde omgevi ngsvergu nn i ngen.

De milieuambtenaar deelt tevens mee dat lopende omgevingsvergunningen - in openbaar

onderzoek- door iedere burger kunnen geraadpleegd worden op www.om gevi ngsloket.be

Over de omgevingsvergunning van de firma De Vreese Logistics wordt de vraag gesteld hoe het

nu uiteindelijk zit met de vergunde werktijden. Gezien er in de deelgemeente een petitie is

rondgegaan, groeide de onduidelijkheid over de vergunde werktijden.

De milieuambtenaar licht toe, aan de hand van de paragraaf uit de omgevingsvergunning dat:

- de exploitatietijden, dewelke normaliter bepaald zijn tussen 7u en 19u - behalve op zon- en

feestdagen, nu zijn uitgebreid met 1 uur. Er kan nu geëxploiteerd worden vanaf 6u 's morgens tot

19u 's avonds.

Bijkomend vroeg het bedrijf ook de mogelijkheid om vrachtwagens 24/24 en ld/ld te laten op- en

afrijden op de site, duidelijk stellende dat er geen laad- en losactiviteiten mogen plaatsvinden

buiten de normale exploitatietijden. Hiervoor zou een afzonderlijke - nog niet gerealiseerde - in-

en uitrit worden voorzien achteraan het bedrijf dewelke uitmondt in de Eekhoutstraat.

3. Containerpark wordt recyclagepark

De milieuambtenaar schetst de vooruitgang van de voorbije maanden.

Jammer genoeg wordt vastgesteld dat er nog maar weinig werd gerealiseerd, gezien de nakende

deadline.

c
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ln de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september, starten de eerste betonwerken. Hiervoor

werden de aangelanden per brief verwittigd. Sommige leden van de milieuraad kunnen dit

bevestigen.

Na de betonwerken kan gestart worden met de bouw van het centrale gebouw, bestaande uit 2

KGA-zones en de units.

Mevrouw Nicole Vander Straeten merkt op dat het een gemiste kans is dat de containers niet

werden ingewerkt in de grond, als comfort voor de bezoekers.

De milieuambtenaar verduidelijkt dat reeds van in het begin (conceptfase) werd gekozen voor een

vlakke laadvloer en niet voor ingewerkte containers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de

grote investeringskost, grondverzet, diepe afwateringen en weinig toekomstgerichte speelruimte

voor het jaarlijkse toenemende aantal fracties.

Op de vraag of er stabielere trappen kunnen komen, antwoordt de Schepen van Leefmilieu dat

deze zullen worden voorzien.

4. Overzicht uitbetaalde milieusubsidies

Op verzoek van de milieuraad, licht de milieuambtenaar een overzicht toe van de uitbetaalde

subsidies.
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5. Gemeentelijke bloemenvelden

Door de extreme droogte van de voorbije zomer was het een mager resultaat op sommige

plaatsen. De zone in het domein de Ghellinck (ommuurde tuin) deed het uitstekend met een

gevarieerd bloementapijt.

Een voorbeeld van een niet geslaagde bloemenweide was het RUP Wortegem

6. Zwerfkatten. (voorheen Geveltuintjes)
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De milieuambtenaar vraagt de stemgerechtigde leden van de milieuraad om agendapunt 6.

Geveltuintjes te wijzigen naar Zwerfkatten.

Het agendapunt geveltuintjes werd ons gevraagd te behandelen door een organisatie. Gezien de

problematiek van de zwerkatten redelijke actueel en accuut onder de aandacht komt de voorbije

weken, leek het de milieuambtenaar een opportunitiet dit a priori te behandelen.

De leden van de milieuraad gaan unaniem akkoord om dit agendapunt te wijzigen naar

"Zwerfkatten".

De milieuambtenaar verduidelijkt dat de milieudienst de laatste weken regelmatig oproepen krijgt

van inwoners, dewelke geplaagd zitten met zwerfkatten. De meeste van deze inwoners zorgen ook

voor eten en drinken voor deze katten, maar willen er verder ook geen kosten/problemen mee.

Gezien zwerfkatten, eenmaal ze voedsel vinden, in de buurt blijven, beginnen sommige inwoners

verschillende zwerfkatten over de vloer te krijgen, waardoor het aantal jongen systematisch stijgt.

Om aan de vragen van deze inwoners een antwoord te kunnen bieden, heeft de milieuambtenaar,

na overleg met een plaatselijke dierenarts, een regeling afgesproken waarbij gevangen

zwerfkatten na controle, vaccinatie en sterilisatie terug kunnen uitgezet worden. ln samenwerking

met een goede communicatie naar de burger, die zich kan afvragen waarom die gevangen kat na

enkele dagen weer rondloopt, kan dit project slagen.

Momenteel is een minimaal budget voor dit project voorzien dat wellicht ontoereikend is voor het

aantal aangevragen op jaarbasis. (€ aOO)

lndien dit project goed uit de startblokken schiet kan mogelijks een zwerfkattenbeleid worden

uitgewerkt. (werkingsjaar 2019)

7. Gemeentelijke milieubeurs

Binnen enkele maanden vindt de 3" editie van de milieubeurs plaats.

Ook het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen toont interesse in een eventuele gelijktijdige

aktie met hun 2-jaarlijkse fruithappening. Dit wordt nog verder uitgewerkt, maar het RLVA neemt

hierin het voortouw.

Voorts wordt gemeld dat voor het repair-café, slechts 2 vrijwilligers werden aangemeld, wat

voorlopig onvoldoende lijkt.
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Bezoekers die minstens 70kg fruit meebrengen naar de milieubeurs kunnen een beroep doen op

de mobiele fruitpers.

Voor de kinderen worden gegidste rondleidingen in het domein voorzien (gemeentelijk

natuurleerpad) en zalThomas Huyge - ambachtelijke houtbewerking - de kinderen inwijden in het

handmatig figuu rzagen.

De schepen voor leefmilieu voegt eraan toe dat hem de vraag werd gesteld of er

mogelijkheid/ruimte is tot het tentoonstellen van een energiezuinige (cfr. elektrische) wagen van

de garage Toyota V.Dorpe.

8. Maaien van wegbermen

De opdracht is niet uitgevoerd zoals voorzien in het bestek.

De zittende aannemer, via openbare aanbesteding aangeduid door het college van Burgemeester

en Schepenen, voerde de werken niet uit conform te bepalingen van het bestek.

Na het opstellen van een Proces Verbaal van ingebrekestelling, werd de lopende opdracht

verbroken.

De op één na gunstigste in prijs werd gecontacteerd en kreeg de opdracht toegewezen na

handhaving van de ingediende offerte.

9. Landbouwschade door droogte: schattingscommissie

De milieuambtenaar licht toe dat er wellicht rond de 7OO percelen zullen worden aangegeven als

schadeperceel bij de Landbouw en Visserij.

De gemeente kreeg de opdracht tot het aanstellen van een gemeentelijke schadecommissie en

het verwerken van de aanvragen.

Gezien de plaatsbezoeken een behoorlijke impact hebben op de werking van de milieudienst,

mede door de grote aantallen percelen, werd geopteerd om te werken met forfaitaire

schadepercentages.

Zo werd bepaalde dat voor gras 5Oo/o, ma'is 4oo/o en peulvruchten 70% schadeverlies kon worden

aangerekend. Voor de meeste andere gewassen is het nog té vroeg om een finaal oordeel te

vellen. (aardappelen, bieten,...) Al is de kans klein dat deze gewassen nog voldoende tijd hebben

om zich te'herpakken'.
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De milieudienst is belast met de verdere opvolging en uitvoering van de landbouwcommissie en

stelt alles in het werk om de dossiers nauwgezet af te werken, zodat de uiterste termijn van

indiening (zijnde vrijdag 30.11.2018) gehaald wordt.

1O. Varia

De voorzitter vraagt de leden van de milieuraad na te denken over de algemene werking van deze

adviesraad.

De volgende milieuraad, tevens laatste editie van de huidige legislatuur, zullen eventuele

opmerkingen aangekaart worden.

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderd ag O6/12/2018 om l9uur ten gemeentehuize

(raadzaal).

Namens de milieuraad,

De secretaris,

get. Christophe Poupaert

De secretaris.

Voor eensluidend uittreksel

De voorzÍtter,

get. Erwin De Meulemeester

De voorzitter.
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