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Coussens Michel
Van Nieuwenhuyse Lander

Agendapunten
Agendapunt 1.:
Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering op 12 februari 2018 wordt goedgekeurd zonder bemerking.
Agendapunt 2.:
Verslag werkgroep trage wegen
De werkgroep trage wegen brengt geen verslag uit wegens afwezigheid Lander.
Agendapunt 3.:
Resultaten netheidsbarometer
De metingen van de netheidsbarometer (gestart in september 2015) leverden tot nog toe volgende resultaten op:




Gehele periode: algemene netheidsscore in Oostrozebeke van 93,70 / 100 ten opzichte van een Vlaamse
netheidsscore van 85,30 / 100. rapport_netheidsbarometer_sinds2015.pdf
2016: algemene netheidsscore van 92,80 / 100 ten opzichte van Vlaamse netheidsscore van 85 / 100.
rapport_netheidsbarometer_2016.pdf
2017: algemene netheidsscore van 94,80 / 100 ten opzichte van Vlaamse netheidsscore van 87 / 100.
rapport_netheidsbarometer_2017.pdf

Algemene conclusie: de zone tussen bibliotheek en voetbalvelden en de zone rondom de glasbollen op het
Gemeenteplein zijn de grootste pijnpunten.
Agendapunt 4.:
Gemeentelijk natuuractieplan (Natuurpunt De Torenvalk)
Uit het voorgestelde natuuractieplan van Natuurpunt De Torenvalk werden volgende acties gekozen om in
Oostrozebeke verder op te werken:



Actie 1: een lokale natuurwandeling organiseren (gezamenlijk georganiseerde natuurwandeling).
Zie eerdere vergaderingen (i.s.m. Natuurpunt, Minaraad en Pasar). September? Bij natuurpunt wordt gezegd
dat een vroegmorgenwandeling geen zin heeft (weinig vogels).
 Actie 2: een portie natuur in het infoblad (in onderling overleg worden artikels bezorgd over plaatselijke natuur
voor het gemeentelijk infoblad).
 Actie 3: gevelgroen.
Wordt nog verder uitgewerkt. Natuurpunt levert politiereglement Wielsbeke aan.
 Actie 4: huiszwaluwen (bijkomende nestplaatsen aan de sporthal).
Er werd een technische tekening voorgesteld door Natuurpunt. College kan echter niet akkoord gaan met de
technische tekening, die voorziet in het boren in de wanden van de nieuwe sporthal. Er werd een nieuwe
tekening opgevraagd bij Natuurpunt.
 Actie 7: samenwerking met landbouwers (voor hangen nestkasten voor zwaluwen, torenvalken, kerkuilen,
steenuilen).
In infoblad van maart 2018 staat hierover een artikel. Men kan zich aanmelden bij milieudienst indien interesse.
Die verwijst door naar de Torenvalk.
 Actie 8: natuurbeheer in gemeentelijk groengebied.
Voorstel om oude Mandelarm in te richten voor zwaluwen). Natuurpunt bekijkt dit verder (ook in kader actie 4).
 Actie 10: doelsoorten om trots op te zijn.
In onze gemeente werd gekozen voor zwaluwen.
Agendapunt 5.:
Varia
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1000-soortendag: op zaterdag 16 juni 2018 om 14 u. gaat volgende activiteit door in Oostrozebeke: het vullen
van insectenhotels. Belangrijk: keuze locatie? (voorstel ofwel Mandelmeersen ofwel volkstuintjes WZC).
Verder nog volgende vraag vanuit stad-land-schap:
o samenwerking met Pasar voor fietstocht (e-mail).
o niet maaien Mandelmeersen voor 17 juni 2018.
http://www.westvlaamsehart.be/1000soortendag.htm

Campagne ‘zonder pesticides nogal wiedes’: http://www.westvlaamsehart.be/zonderpesticides.html en IVIO:
http://www.ivio.be/nl/nieuws/campagne-nogal-wiedes-zonder-pesticides-inzamelcampagne-infoavonden-71. In
de week van 21 tot 28 april 2018 kan je de restjes van je pesticiden binnen brengen in het recyclagepark. Zo
lang de voorraad strekt krijgt iedereen een voegenborstel.

Nieuwe studie VMM betreffende watergebruik Vlaanderen: https://www.vmm.be/nieuwsbrief/maart2018/vlaming-verbruikt-114-liter-water-per-dag. Hieruit blijkt dat men gemiddeld 114 liter water/persoon/dag
gebruikt, waarvan het meeste verbruikt wordt in de douche, op het toilet en met de wasmachine.

Statiegeldalliantie: het schepencollege heeft het advies behandeld op 5 april 2018 en heeft de gemeenteraad
gevraagd beslissing te nemen (eerstvolgende GR is op 3 mei 2018).

Evaluatie infoavond verwarming: 14 mensen ingeschreven, slechts 8 mensen zijn opgedaagd. Uitgebreide
en duidelijke informatie. Info over brandstofcel was miniem, maar

Aanbod energiefit-sessies 2018: nieuwigheid = avond rond duurzame mobiliteit
(https://www.eandis.be/sites/eandis/files/energiefit_2018__inhoud_en_het_beoogde_doelpubliek.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=mailinggemeentenaanbodenergiefit2018&utm_content=inhoud+en+het+beoogde+doelpu
bliek)

Online aankopen compostvaten: werd bekeken door de financiële dienst en softwareleverancier. Zal nog niet
voor meteen zijn, gezien er softwarematig nog zaken niet mogelijk zijn. Mensen moeten nog even
doorverwezen worden naar het ‘front office’ in het gemeentehuis of loket in het gemeenschapscentrum ‘O.C.
Mandelroos’, en dit tijdens openingsuren. Wordt nog eens besproken met financiële dienst.

Stadsmonitor: https://www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/. Cijfers Oostrozebeke:
https://www.gemeente-enstadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_oostrozebeke_0.pdf

KGA-sorteerwijzer is gewijzigd. Volgende kan nu bij het KGA (Klein Gevaarlijk Afval):
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/A4_KGA-2018-fiche-6.pdf
Agendapunt 6.:
Mededelingen

Voorstelling niet-technisch jaarrapport A&S Energie (uitnodiging verstuurd op 29 maart 2018): bevestigen
aanwezigheid voor 10 april 2018 op info@a-s-energie.be of telefonisch op het nummer 056 67 17 50.

Kippenactie is verschenen in het infoblad. De kippen kunnen aan een prijs van 9,00 euro (per 2 kippen)
worden aangekocht. Bestellen kan enkel in O.C. Mandelroos. De kopers krijgen een brief met info over houden
van kippen mee. Aantal inschrijvingen op 9 april 2018: 23 gezinnen hebben zich ingeschreven.
De actie werd geregistreerd voor het kringloopweekend (Vlaco) en we krijgen daarbij volgend materiaal:
o Drieluikfolder 'Thuiscomposteren in het compostvat' (50x);
o Drieluikfolder 'Thuiscomposteren in compostbakken' (50x);
o Drieluikfolder 'Compost brengt leven in de kringlooptuin' (50x);
o Drieluikfolder 'Voedselverlies? Lekker niet!' (50x);
o Scheurkaarten receptjes Vlaco-Restjeskookboek (50x);
o Een paar tuinhandschoenen 'Ik draag compost op handen' (50x);
o Brochure 'Thuiscomposteren in de kringlooptuin' (10x);
o Brochure 'Vlaco-compost brengt leven in de tuin' (10x);
o Brochure 'Voedselverlies... en wat u er zelf aan kunt doen' (10x);
o Het Restjeskookboek (1x).

Info avond Natuurpunt De Torenvalk betreffende houtverbranding zal alsnog doorgaan in Wielsbeke. Dit
op vrijdag 16 november 2018 om 20 u. in het ontmoetingscentrum van Wielsbeke.

“Smoestuinier” voorstelling op 19 mei 2018 gaat niet door.

Actie 1.
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Acties in opvolging van de vergadering
Navragen betaling compostbakken
Werkgroep trage wegen: verslag uitbrengen
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Algemene vergadering
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