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VERSLAG MILIEURAAD 

ZITTING VAN 12 september 2019 

Aanwezig : Stemgerechtigde leden [12/15];  
Els Ronsse – Joost Beel (pnt 6) – Erwin De Meulemeester – 
Nausika Verhulst – Johan Veys – An Cardon – Paul Cardon – 
Kurt Devos – Geert Vanaerde – Dirk Moerman – Eddy 
Ghistelinck (pvv) – Marleen Dendauw (pvv) 
 
Niet stemgerechtigde leden [3/8]; 
Bart Beyaert - Pascal Van Merhaeghe (pvv) – Sven De Donder  
 

Ambtshalve lid :   Christophe Poupaert – milieuambtenaar, secretaris 

   Luc Vander Meeren – burgemeester / schepen van leefmilieu 

Verslagneming:   Christophe Poupaert – Milieuambtenaar, secretaris 

Verontschuldigd : Beatrice Maes – Mia Van Daele – Jimmy Santens – Marc Van 
De Populiere 

 
Afwezig zonder verontschuldiging:  Marc De Munster – Filip Van den Dorpe  
_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

DAGORDE: 1. Verslag vergadering 13.06.2019 

2. Werkgroep klimaatplan; 

3. Zwerfkattenbeleid: uitwerking beleidsplan; 
3.  Zonnepanelen (o.a. sporthal De Ruffel); 

4.  Elektrische laadpalen: stand van zaken; 
5. Wetgeving asbest; 

6. I.VL.A.: herbruikbare bekers / tarief Diftar / wekelijkse zomerophaling  
 huisvuil; 

7. Trage voetwegen Wortegem-Petegem: stand van zaken; 

8. Interactief natuurleerpad; 
9. Buurtbouwersproject “Groen bomenlint langs de Heerbaan”: alternatief; 

10. Moeskopperij: vraag tot instellen GAS-boete; 
11. Varia. 

 

  

1. Verslag vergadering 13.06.2019 

De voorzitter vraagt naar opmerkingen aangaande het verslag van de vergadering van 13.06.2019. Er 

zijn geen opmerkingen over het verslag.  

Provincie Oost-Vlaanderen 
Arrondissement Oudenaarde 

Gemeente Wortegem-Petegem 
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2. Werkgroep klimaat 

De milieuambtenaar licht kort toe welke acties en beslissingen tot hiertoe werden genomen inzake het 

op te stellen klimaatplan.  

Het klimaatplan zal worden opgemaakt in nauwe samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Dankzij 2 aangeduidde studiebureaus zullen mitigerende en adaptieve maatregelen en acties worden 

uitgewerkt voor onze gemeente. De milieudienst en het bestuur dienen erover te waken dat deze acties 

op maat van onze gemeente worden uitgewerkt.  

De doelstellingen zijn duidelijk, 40% CO2 reductie tegen 2030. Daarom wordt momenteel werk gemaakt 

van het opzoeken/opvragen van diverse informatiebronnen en vragenlijsten aan de diverse diensten.  

De acties dienen dus voldoende impact te hebben op de CO2-reductie en gedragen worden door onze 

inwoners, bedrijven en eigen interne diensten.  

Vandaar dat er voldoende overlegmomenten dienen voorbereid te worden.  

In het gemeentebestuur zullen, naast een startvergadering, diverse klimaatteams en 

projectvergaderingen worden gehouden, teneinde ook andere diensten mee te betrekken in het 

klimaatverhaal.  

Voor de inwoners wordt op 13/02/2020 een klimaattafel georganiseerd. Op deze avond is het de 

bedoeling dat we vanuit deze hoek ideeën en inspiratie opdoen, maar anderzijds opnieuw werken aan 

de broodnodige bewustwording rond dit belangrijke thema.  

Ook de milieuraad kan haar steentje bijdragen.  

In de milieuraad van 07.03.2019 deed de heer Johan Veys reeds de suggestie om vanuit de milieuraad 

ook een werkgroep klimaat op te richten.  

De oproep tot oprichting van de werkgroep klimaat wordt aanvaard. De heer Kurt Devos maakt zich de 

bedenking of het bestuur wel effectief rekening zal houden met de opmerkingen en suggesties die vanuit 

deze klimaat-werkgroep worden naar voren geschoven.  

De burgemeester maakt zich sterk dat, voor zover praktisch en financieel haalbaar, er zeker naar deze 

voorstellen zal worden geluisterd.  

Voor de werkgroep klimaat stellen volgende leden zich kandidaat: Johan Veys, Kurt Devos, Nausika 

Verhulst, Els Ronsse en Erwin De Meulemeester.  

De milieuambtenaar stuurt binnenkort een vergaderverzoek uit. 

3. Zwerfkattenbeleid: uitwerking beleidsplan 

De milieuambtenaar licht het gemeentelijk zwerfkattenbeleid toe.  

Tot op heden beschikt het gemeentebestuur over 1 vangkooi en meerdere schuilhokken voor 

zwerfkatten.  

De bedoeling is dat diverse meldingen over zwerfkatten worden verzameld en er meerdere vangacties 

per jaar kunnen plaatsvinden. De gemeente zorgt voor duidelijke communicatie (facebook, flyer) 

zodoende dat er geen huiskatten verkeerdelijk worden afgevangen en opgesloten.  

Het opsluiten van zwerfkatten brengt stress mee voor deze dieren. Daarom zullen de acties met zorg 

worden voorbereid, zoals ook gestipuleerd in de gids “Diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid”.  
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Momenteel is het aantal meldingen beperkt in onze gemeente. Er wordt voorlopig ook nog niet over 

gecommuniceerd tot wanneer alles goed is voorbereid.  

De heer Paul Cardon merkt op, vanuit zijn professionele ervaring, dat de stad Deinze minder goede 

ervaringen had met het communiceren van zwerfkattenacties op kosten van het stadsbestuur. De 

milieudienst moet nauwlettend toezien op het aantal meldingen om zodoende eventuele misbruiken 

tijdig op te sporen.  

Zwerfkatten dienen niet gechipt te zijn, maar zullen wel na sterilisatie een oormerk meekrijgen (oorknip), 

zodat ze later geen 2x naar de dierenarts worden gebracht.  

4. Zonnepanelen (oa. sporthal De Ruffel) 

De milieuambtenaar licht toe dat, in het kader van de Burgemeestersconvenant, overleg zal plaatsvinden 

met een burgercoöperatie die in onze regio actief is. Dergelijke coöperatieve haalt financiële middelen 
op bij de bevolking of bedrijven om aldus gezamenlijk HE-projecten te realiseren. 

Voor windmolens is in onze gebieden alvast onvoldoende wetmatig draagvlak, maar zonnepanelen 
moeten haalbaar zijn.  

 

Aan de hand van de digitale zonnekaart is het mogelijk om vanaf een kleurenluchtfoto een prognose 
samen te stellen van de hoeveelheid zonnepanelen die mogelijk te plaatsen zijn op platte/schuine daken. 

Zodoende kan vrij snel bepaald worden welke daken wel of niet in aanmerking komen voor de plaatsing 
van photovoltaïsche panelen.  

 

De heer Eddy Ghistelinck meldt bovendien dat veel energie op het net wordt gestoken, dit terwijl het 
merendeel van de gezinnen aan het werk zijn (invoering terugdraaiende teller). 

5. Elektrische laadpalen 

Ondertussen zijn 4 locaties zo goed als voorzien van elektrische laadpalen: 

- Gemeentehuis 

- Domein de Ghellinck 

- Sporthal De Ruffel 

- Dorpsplein Ooike 

De investering werd gedragen door de federale overheid en de administratieve opvolging gebeurt door 
EANDIS (nu Fluvius). Na 20 jaar worden de installaties kosteloos overgedragen aan de 

gemeentebesturen.  
Alle informatie omtrent laadpalen is terug te vinden op www.paalvolgtwagen.be . 

6. Wetgeving asbest 

De Vlaamse Overheid stelt extra financiële middelen ter beschikking voor een versnelde afbouw van 

asbest. De gemeentebesturen krijgen hierin een stuk autonomie maar zullen hiervoor ook samenwerken 

met hun intercommunales. 
 

Er wordt gestreefd naar een volledig asbestvrij gebouwenbestand tegen 2040.  
https://www.ovam.be/naar-een-asbestveilig-vlaanderen 

 

http://www.paalvolgtwagen.be/
https://www.ovam.be/naar-een-asbestveilig-vlaanderen
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7. I.VL.A: herbruikbare bekers / tarief DIFTAR  

Onze intercommunale bekijkt momenteel enkele offertes om snel te kunnen starten met de regeling 

rond de herbruikbare bekers.  

De idee is om met 1 partner in zee te gaan die instaat voor de uitdeling, stockage, reiniging van de 
bekers, dit tegen een vermoedelijk tarief van € 0.08 / beker.  

https://www.ovam.be/herbruikbare-bekers 
 

Voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval heeft onze Intercommunale een 

herberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de doorvoering van een prijsstijging van € 0.25/kg naar € 
0.28/kg noodzakelijk is.  

8. Trage wegen 

De milieuambtenaar licht toe dat dit dossier sinds enkele jaren wordt opgevolgd door de dienst Toerisme 

van onze gemeente en dat de milieudienst weinig inbreng heeft in het planmatig gedeelte.  
Enkel bij eventuele onderhoud(-sproblemen) worden wij op de hoogte gebracht.  

9. Interactief natuurleerpark Domein de Ghellinck 

Dit agendapunt wordt verdaagd naar één van de volgende milieuraden.  

10. VODKA-actie  

Op donderdagvoormiddag 12.09.2019 werd de milieudienst ingelicht over de start van de VODKA-actie, 

georganiseerd door de VLM.   
Hierbij worden alle landbouwers, met bedrijfszetel op onze gemeente, stuk voor stuk bezocht door 

enkele controleurs. Hierbij wordt vooral de mestopslag, uitrijregeling, stalling dieren, … van dichtbij 

bekeken.  
Mogelijks kunnen aanmaningen of processen verbaal worden opgesteld.  

11. Buurtbouwersproject: ‘Groen bomenlint langs de Heerbaan’ 

Dit project werd ingediend door de heer Paul Cardon en is voor uitvoering weerhouden.  

Na grondig onderzoek en enkele tegenkantingen werd duidelijk dat niet alle partijen zich achter dit idee 
konden scharen.   

Het CBS is van mening dat er op zoek moet gegaan worden naar een waardig alternatief. Dit blijkt 
echter niet zo makkelijk te vinden, gezien de schaarse ruimte in eigendom van de gemeente.  

 

De heer Johan Veys oppert het voorstel, waarvoor in Wallonië reeds een principesakkoord werd bereikt, 
om werk te maken van (lange) hagenrijen. 

 
De heer Geert Vanaerde doet het voorstel om (ter hoogte van de hoeve van Lieven Michels) de taluds 

te beplanten met struiken en/of bomen.  Mogelijks kan deze zone een alternatief zijn.  

 

12. Moeskopperij 

De voorzitter brengt dit agendapunt aan.  

Definitie moeskopperij: Moeskoppen of moeskopperij is de diefstal van groenten, fruit, gewassen of een 
(deel van de) oogst. Het veronderstelt het plukken, afrukken, afsnijden of uitgraven van de vruchten. 

https://www.ovam.be/herbruikbare-bekers
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De Belgische strafwetgever heeft geoordeeld dat het wegnemen van groenten van het veld, het plukken 
van appels of druiven, niet moet bestraft worden als een wanbedrijf maar als een overtreding. Artikel 
557 Sw. heeft het over: Zij die veldvruchten of andere nuttige voortbrengsels van de bodem die nog 
niet los van de grond zijn, roven. 

Alle andere vormen van diefstal, eventueel ook het wegnemen van een appel uit de winkel, worden wel 
beschouwd als een wanbedrijf, met zwaardere straffen. Als de veldvruchten in groep geroofd worden 
of 's nachts, dan is het ook diefstal. Ook het oprapen van een gevallen appel is geen moeskopperij, 
maar een gewone diefstal. 

Met ingang van 1 april 2005 is moeskoppen uit het strafwetboek gehaald en dus gedecriminaliseerd. 

Steden en gemeenten die dit wensen kunnen moeskoppen opnemen in hun politiereglement en zo 

opnieuw bestraffen via een gemeentelijke administratieve sanctie. 

De burgemeester lanceert het voorstel dat hij dit mee zal nemen naar één van de volgende politieraden 

wanneer eventuele aanpassingen aan het intergemeentelijk GAS-reglement aan de orde zijn.  

 

13. Varia: 

- De milieuambtenaar licht nog even kort de stavaza toe van de lopende dossiers inzake de 
droogteschade, gezien deze belangrijk kunnen zijn voor staalnames van de VLM en de fiscale 

aftrek. 

- Canadese ganzen: in totaal werden +/- 50 Canada ganzen afgevangen. De brandganzen vielen 
buiten de afvangst, gezien hun beschermd statuut. Deze zijn nog steeds massaal aanwezig op 

de Golfterreinen en aanpalende landbouwpercelen.  

 

 
 
De volgende milieuraad wordt vastgelegd op donderdag 12.12.2019. 

 

Namens de milieuraad, 

De secretaris,   De voorzitter, 

get. Christophe Poupaert  get. Erwin De Meulemeester 

 
 

Voor eensluidend uittreksel. 
 

  

De secretaris.  De voorzitter. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Strafwetboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wanbedrijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overtreding_(strafrecht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wanbedrijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_administratieve_sanctie

