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Aanwezig: Stemgerechtigde leden [9 I 141;

Els Ronsse - Joost Beel - Erwin De Meulemeester - Johan

Veys - An Cardon - Paul Cardon - Beatrice Maes - Marc Van

de Populiere - Mia Van Daele

Niet stemserechtisde leden [t/81;

PascalVan Merhaeghe

Ambtshalve lid Christophe Poupaert - milieuambtenaar, secretaris

Willy Dhondt - schepen van leefmilieu

Verslagneming: Nicky Haerinck - Adm. medewerker milieudienst

Verontschuldigd: Frank Meersman - Marie-Christine Gottigny - Koen

Desloovere

Afwezig zonder verontschuldiging: Frans Vandenhende - Agnes Versmessen - Filip Van den

Dorpe - Gert Van Driessche - Stijn Cremelie - Marleen Van

Houtte - Jimmy Santens - Dirk Moerman

DAGORDE: 1. Verslag vergadering dd 06.09.2018: bespreking aandachtspunten en goedkeuring

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen

3. Recyclagepark opening nieuwe site

4. Milieubeurs: evaluatie

5. Evaluatie werking milieuraad

6. Bevragingtoekomstigeagendapunten milieuraad

7. Vastlegging data milieuraden 2019

8. Varia

Enkele leden van de milieuraad ontvingen geen uitnodiging voor de milieuraad van 06.12.2018.

Bijgevolg is het dus mogelijk dat bepaalde leden zich niet konden verontschuldigen, gezien zij niet

op de hoogte waren van de milieuraad. De reden waarom enkele uitnodigingsbrieven niet

ontvangen werden is vooralsnog onduidelijk.
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1. Verslag vergadering dd 06.09.2O18: bespreking aandachtspunten en goedkeuring

De voorzitter opent de zitting en vraagt de goedkeuring van het verslag van de milieuraad van 6

september 2018.

Germain Blockeel en Nicole Van Der Straeten waren aanwezig op de milieuraad van 6 september

2018. Hun namen worden toegevoegd aan het verslag.

Paul Cardon informeert naar het resultaat van de meting voor'Curieuzeneuzen'. Uit de meting

blijkt dat de NOrconcentratie langs de Waregemseweg ter hoogte van het gemeentehuis 25,6

microgram per kubieke meter bedraagt. Dit is een "gewoon" resultaat en meteen het minst goede

resultaat in Wortegem-Petegem. Er waren een 25-tal meetpunten verspreid over de gemeente.

Hierbijscoort 87 %oeen "goed" resultaat (15-20 pg/m3) en9%io"vrijgoed" (20-25 pg/m3).

Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 22,8 microgram per kubieke meter.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen

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

en vergunde/geweigerde omgevingsvergunningen tussen 6 september en 6 december 2018.

3. Recyclagepark: opening nieuwe site

De milieuambtenaar schetst de vooruitgang van de voorbije maanden. Het recyclagepark werd op

woensdag 21 november opengesteld voor het publiek. Er dienen nog een aantal tekortkomingen

worden opgelost door de aannemer, waardoor er voorlopig nog geen definitieve oplevering is.

De opstelling van de containers is momenteel nog een voorlopige indeling. Later kunnen er nog

aanpassingen gebeuren, rekening houdend met eventuele opmerkingen van de bezoekers.

Voorlopig kan het achterste gedeelte van het recyclagepark nog niet gebruikt worden wegens

problemen met het beton van de keermuur achteraan. De oorzaak wordt momenteel onderzocht.

Paul Cardon stelt voor om een plan van het recyclagepark te verspreiden wanneer de opstelling

van de fracties definitief is.

Pascal Van Merhaeghe merkt op dat zout strooien op de toegangsweg tot het recyclagepark bij

vriesweer niet bevorderlijk is voor de staat van de nieuwe weg.
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4. Milieubeurs: evaluatie

De milieubeurs was een succes met een groot aantal bezoekers en prachtig weer. Het repair café

heeft verschillende spullen kunnen herstellen en informatie meegegeven aan de bezoekers.

Er was een fruitpers voorzien, maar dit is niet kunnen doorgaan. Het meeste fruit was namelijk

reeds geruime tijd voor de milieubeurs gevallen, waardoor er te weinig inschrijvingen waren. De

eigenaar van de fruitpers heeft wel een informatieve stand opgezet.

Ook de snoeidemonstratie aan de fruitbomen in het Domein kon op veel interesse rekenen.

De kringloopwinkel leverde twee zithoeken en een speelhoek voor de kinderen. Er werden ook

enkele spullen van de kringloopwinkel verkocht.

De toegang was zoals steeds gratis

5. Evaluatie werking milieuraad

Er wordt gepolst naar feedback van de milieuraad over wat beter kan bij de werking van de raad.

De milieuraad oppert dat er strenger moet op toegezien worden dat, wanneer iemand 3 keer na

elkaar afwezig is zonder verontschuldiging, deze dan ook automatisch uit de milieuraad stapt. Paul

Cardon merkt op dat deze personen plaatsen innemen op de ledenlijst, terwijl deze door meer

actieve leden kunnen ingenomen worden. Hierbij kan de milieudienst die personen reeds

verwittigen na twee afwezigheden.

De leden vragen om in de toekomst de aanwezigheidslijst te laten rondgaan bij de leden, zodat

deze zelf kunnen aftekenen voor aanwezigheid. Ook de reeds verontschuldigde leden moeten

h ierbij vermeld worden.

Er wordt gevraagd om een afwijking toe te staan voor de mensen die het onderwijs

vertegenwoordigen, in die mate dat ze niet woonachtig hoeven te zijn in de gemeente. De leden

van de milieuraad stemmen hiermee in.

De milieuambtenaar vraagt de toestemming om de uitnodigingen en het verslag' van de

milieuraad in de toekomst via e-mail door te sturen. Het verslag kan hierbij sneller na de

betreffende milieuraad opgestuurd worden. De leden kunnen hierbij binnen een vooropgestelde

termijn eventuele opmerkingen bezorgen aan de milieudienst. Dit zorgt ervoor dat het verslag

sneller goedgekeurd wordt en aldus sneller op het Schepencollege kan voorgelegd worden.

De leden van de milieuraad gaan hiermee akkoord.
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ln de toekomst zal de milieuraad plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand, in plaats

van de eerste donderdag. Dit met uitzondering van de milieuraad in maart 2019.

6. Bevraging toekomstige agendapunten milieuraad

De milieuambtenaar oppert het idee om af en toe een infoavond te organiseren voor de inwoners

van de gemeente. Dit kan over verschillende thema's gaan die milieu-of landbouwgerelateerd zijn.

Ook voor de milieuraad zelf kan er eens een deskundige uitgenodigd worden om een bepaald

thema toe te lichten.

PascalVan Merhaeghe verlaat de vergadering.

Er wordt voorgesteld aan de milieuraad om ook zelf agendapunten aan te brengen. Zoals:

-informatieve avonden voor breed publiek;

-u itnodigen van deskundigen;

-aansnijden van nieuwe thema's;

-regelmatige rapportering over bepaalde beleidsthema's;

-inspiratienota voor nieuwe beleidsmakers;

-punten algemeen bestuur: kennisgeving;

-belangrijke nieuwe/wijzigingen milieuwetgeving.

7. Vastlegging data milieuraden 2O19

De milieuraden in 2019 worden vastgelegd op volgende data:

-Donderdag 7 maart 2019

-Donderdag 13 juni 2019

-Donderdag 12 september 2019

-Donderdag 12 december 20"19

Burgemeester Luc Vander Meeren is vanaf 1 januari 2019 bevoegd voor het luik milieu binnen de

gemeente en zal de milieuraad in de toekomst bijwonen.

8. Varia

A) Erwin Demeulemeester vermeldt dat er heel veel duiven aanwezig zijn in de kerktoren van

Wortegem. ln bepaalde steden wordt een slechtvalk gebruikt om de duiven te verdrijven. Er

bestaat echter twijfel over de mogelijkheid om dit toe te passen in Wortegem-Petegem.
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B) Paul Cardon haalt aan dat één van de beleidspunten van schepen Willy Dhondt het groener

maken van het wagenpark was en vraagt of hier iets werd voor gerealiseerd.

De milieuambtenaar licht dit toe. Naast de nieuwe elektrische laadpalen voor voertuigen werd

voor het OCMW een wagen op gas aangekocht. Ook voor het gemeentepersoneel zal een CNG

voertuig worden aangekocht. Tenslotte werd ook voor de technische dienst een bestelling

geplaatst voor twee voertuigen op gas.

Enkele leden van de milieuraad merken op dat het opportuun was geweest om elektrische wagens

aan te kopen, gelet op de laadpalen die reeds in de gemeente geplaatst werden.

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderd agOT /O3/2O19 om 19uur ten gemeentehuize

(raadzaal).

Namens de milieuraad,

De secretaris, De voorzitter,

get. Christophe Poupaert get. Erwin De Meulemeester

(: Voor eenslu idend u ittreksel
...)

De secretaris. De voorzitter
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