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VERSLAG MILIEURAAD 

ZITTING VAN 07/03/2019 

Aanwezig : Stemgerechtigde leden [10/14];  
Els Ronsse  - Joost Beel  - Erwin De Meulemeester – Johan 
Veys – An Cardon – Paul Cardon – Marie-Christine Gottigny 
– Beatrice Maes – Mia Van Daele – Filip Van den Dorpe 
Niet stemgerechtigde leden [6/8]; 
Pascal Van Merhaeghe – Koen Desloovere – Jimmy Santens 
– Dirk Moerman – Nicole Van Der Straeten – Marleen Van 
De Populiere 
 

Ambtshalve lid :   Christophe Poupaert – milieuambtenaar, secretaris 
   Luc Vander Meeren – schepen van leefmilieu 

Verslagneming:   Nicky Haerinck – Adm. medewerker milieudienst 

Verontschuldigd : Frank Meersman – Marleen Van Houtte 
 
Afwezig zonder verontschuldiging:  Frans Vandenhende – Marc Van De Populiere – Agnes 

Versmessen – Gert Van Driessche – Stijn Cremelie  
______________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: 1. Verslag vergadering dd 06.12.2018: bespreking aandachtspunten en goedkeuring 
2.  Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen 
3.  Groepsaankoop groene stroom en aardgas 
4.  Burgemeestersconvenant 
5. Week van de korte keten 
6. Zwerfvuilactie 31 maart 
7. Zwerfdieren: chiplezer en beleidsplan 
8.  Samenstelling nieuwe milieuraad 
9. Varia 

 

1. Verslag vergadering dd 06.12.2018: bespreking aandachtspunten en goedkeuring 

De voorzitter opent de zitting en vraagt de goedkeuring van het verslag van de milieuraad van 6 
december 2018. 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Kennisgeving omgevingsvergunningsaanvragen 

De leden van de milieuraad ontvangen naar goede gewoonte de overzichtslijst van de ingediende 
omgevingsvergunningsaanvragen tussen 6 december 2018 en 7 maart 2019.  

3. Groepsaankoop groene stroom en aardgas 

Zoals elk jaar organiseert de provincie Oost-Vlaanderen ook nu een groepsaankoop voor groene 
stroom en aardgas. De winnende leveranciers zijn intussen bekend. Voor de particulieren is dit 
MEGA. Voor de bedrijven heeft Engie het goedkoopste aanbod ingeleverd. De berekening geeft 
aan dat het aanbod van MEGA een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 367 betekent. 

Tegen 15 maart zal iedereen die zich heeft ingeschreven een persoonlijk aanbod ontvangen. Ze 
hebben dan tot 30 april de tijd om dit aanbod te accepteren.   
Tot die tijd kunnen ook degene die zich nog niet ingeschreven hadden toch nog deelnemen aan de 
groepsaankoop en op het aanbod ingaan. Dit kan via het online inschrijvingsformulier op 
www.samenaankoopenergie.be . 

4. Burgemeestersconvenant 

Het burgemeestersconvenant is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld en 
is ontsprongen vanuit de Europese Commissie. Bijna 8.000 steden en gemeenten hebben dit 
convenant intussen ondertekend, waaronder ook Wortegem-Petegem. Dit heeft een impact op 
230 miljoen inwoners. 

In Oost-Vlaanderen worden de klimaatdoelstellingen afzonderlijk bepaald per regio, waarbij de 
provincie is opgedeeld in drie regio’s. In onze regio sloten 13 steden en gemeenten zich aan bij het 
project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. De doelstelling is om tegen 2030 de CO2-uitstoot te 
doen dalen met 40%. Hierbij mag de gemeente zelf het referentiejaar kiezen. 

Binnen twee jaar na ondertekening van het convenant moeten de gemeenten gezamenlijk o.a. een 
CO2-nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatplan indienen. Het klimaatplan 
omvat een overzicht van de maatregelen die de gemeenten zullen treffen om de uitstoot op hun 
grondgebied te reduceren en de adaptatie-maatregelen (na risico- en kwetsbaarheidsanalyse). Een 
sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk.   

http://www.samenaankoopenergie.be/
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De provincie heeft ook een soort menukaart voorzien met allerhande initiatieven die het klimaat 
kunnen vooruit helpen. Daaruit kan de gemeente dan een aantal initiatieven gaan kiezen en 
uitvoeren, op maat van de gemeente. 

Er zal worden samengewerkt met SOLVA om het klimaatplan op te stellen. SOLVA is een 
intercommunale van 13 gemeenten en steden dat gegroeid is vanuit industriële ontwikkeling. Zo 
werden onder andere de ingenieurs voor het nieuwe recyclagepark aangeleverd door SOLVA. Ook 
voor het Energiehuis zullen ze ondersteuning bieden. De werking van SOLVA is vergelijkbaar met 
de intercommunale ‘Leidal’. 

Er werden in de gemeente reeds klimaatvriendelijke initiatieven genomen. Denk maar aan de 
plaatsing van zonnepanelen op overheidsgebouwen, de plaatsing van elektrische laadpalen, de 
aankoop van voertuigen op gas,… De burgemeester geeft aan dat de gemeente nu kan aansluiten 
bij het burgemeestersconvenant nadat de organisatie reeds 2 jaar initiatieven en plannen heeft 
opgemaakt. Zo kan ook veel geleerd worden uit de ervaringen van andere gemeenten die reeds 
initiatieven georganiseerd hebben.  
De milieudienst van de gemeente was ook aanwezig op het Klimaatcongres in Gent. Daarbij 
werden workshops gegeven met allerlei ideeën voor initiatieven die lokale besturen kunnen 
nemen. 

Johan Veys vermeldt ook nog de digitale tool ‘Future Proofed Cities’. Daarin kunnen alle 
gemeenten hun klimaatvriendelijke initiatieven delen en kan er een berekening gemaakt worden 
van de impact van elke actie.  

Johan Veys stelt voor om naast de vergaderingen van de milieuraad, met een beperkte groep 
vrijwilligers uit de milieuraad, mee na denken over initiatieven binnen dit verhaal. Zo kunnen er 
afzonderlijk nog vergaderingen gehouden worden over dit thema. 

An Cardon geeft aan dat er in het infoblad in Zwalm veel informatie en subsidies worden vermeld 
die betrekking hebben op klimaatgerelateerde onderwerpen en dat dit in onze gemeente ook wat 
meer in de schijnwerpers kan geplaatst worden. 

5. Week van de korte keten 

Ook in Wortegem-Petegem zal tussen 4 en 12 mei worden deelgenomen aan de “Week van de 
korte keten”. Verschillende organisaties en producenten verwelkomen tijdens deze week 
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bezoekers op hun activiteit (proeverij, opendeurdag, zelfpluk,…) waarbij ze lokale producten recht 
van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen. 

Gezien het in Wortegem-Petegem pas de eerste keer is, zal het dit jaar nog kleinschalig worden 
gehouden. Er werd door de organisatie een website ontwikkeld waarop landbouwers die meedoen 
aan de ‘Week van de korte keten’ zich kunnen registreren (www.weekvandekorteketen.be). Zo 
krijgen bezoekers snel een overzicht van de locaties waar ze terecht kunnen. 

6. Zwerfvuilactie 31 maart 

Op zondagvoormiddag 31 maart, tussen 9u00 en 12u00, wordt in Wortegem-Petegem zwerfvuil 
geruimd. We starten hierbij aan het gemeentelijk recyclagepark. De gemeente voorziet hierbij 
allerhande materiaal zoals grijpers, vuilniszakken, handschoenen, enz.. Nadien volgt er nog een 
traktatie voor de deelnemers. 

Ook inwoners kunnen afzonderlijk steeds beroep doen op materiaal van de gemeente om 
zwerfvuil te ruimen. Ze kunnen dan de locaties van de gevulde vuilniszakken doorgeven aan de 
gemeentediensten, waarna deze door de gemeente opgehaald worden. 

7. Zwerfdieren: chiplezer en beleidsplan 

Sinds 1998 moeten honden in Vlaanderen een ID-chip ingeplant krijgen. Voor katten geldt de 
verplichting sinds 2017. Omdat niet alle lokale besturen en politiediensten in het bezit zijn van een 
chiplezer, kunnen zij nu gratis een chiplezer bestellen bij de Vlaamse overheid. 

Dankzij die chip kunnen loslopende dieren snel geïdentificeerd en terug thuisgebracht worden. Zo 
hoeven de gemeentediensten niet meer helemaal naar het asiel te rijden met een verdwaald dier 
en worden de asielen zelf ook ontlast. 

8. Samenstelling nieuwe milieuraad 

Dit was de laatste milieuraad met de huidige samenstelling. Vanaf de volgende milieuraad in juni 
zal dit met de nieuwe samenstelling doorgaan.  
Kandidaturen voor de nieuwe milieuraad moeten vóór 1 april 2019 worden ingediend bij het colle-
ge van burgemeester en schepenen. 

http://www.weekvandekorteketen.be/
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9. Varia 

A) An Cardon vraagt of er extra vuilbakken komen aan Domein de Ghellinck, waarbij het PMD ook 
apart gehouden wordt. Zo zullen de gewone vuilnisbakken niet zo snel meer vol raken. Dit zal 
nog geëvalueerd worden door de gemeentediensten. 
 

B) Johan Veys haalt aan dat hij bij de renovatie van zijn woning in 2010 reeds zijn hemel- en 
afvalwater heeft gescheiden. Dit omdat er vanuit de gemeente werd aangegeven dat het 
rioleringsstelsel in de Muurstraat nog ging aangepast worden.  
Vanaf 2007 wordt in de gemeente een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van riolering. De 
heraanleg van de riolering voor de Muurstraat zal nog niet voor de eerstkomende jaren zijn, 
maar zal uiteindelijk wel uitgevoerd worden. De Muurstraat is gelegen in een ‘groene cluster’, 
wat een collectief te optimaliseren gebied is. 

De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 13/06/2019 om 19uur ten gemeentehuize 
(raadzaal). 

 

Namens de milieuraad, 

De secretaris,   De voorzitter, 

get. Christophe Poupaert  get. Erwin De Meulemeester 

 
 

Voor eensluidend uittreksel.  
 

  
De secretaris.  De voorzitter. 
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