gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
algemene vergadering

Algemene vergadering
Vergadering van 11 juni 2018 in de vergaderzaal van het gemeentehuis.
Leden
 De Marez Olivier (schepen leefmilieu)
 Vandeputte Katrien (KVLV)
 Mulier M. Claire (voorzitter)
Verontschuldigd
 Coussens Michel
 Denturck Kim
 Lambert Griet (ondervoorzitter)
 Coucke Peter (Landelijke Gilde)
 Scherpereel Jan (Velt)
Afwezig
 Van Hamme Herwig (KWB)





Biebouw Luc (Rode Kruis)
De Foer Hermien (milieuambtenaar)
Vanluchene Norbert (Gezinsbond)






Van Nieuwenhuyse Lander
De Pourcq Guy (algemeen directeur)
Defoer Doortje (Natuurpunt De Torenvalk)
Vangroenweghe Guido (secretaris Minaraad)

Agendapunten
Agendapunt 1.:
Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de algemene vergadering op 11 december 2017 wordt goedgekeurd zonder bemerking.
Agendapunt 2.:
Verslag werkgroep trage wegen
Alle trage wegen en buurtwegen zijn geïnventariseerd. Er wordt nog gewacht op de visietekst.
Er wordt gevraagd om de visietekst te bespreken in de eerstvolgende vergadering (bestuursvergadering van 10
september 2018). Graag minimaal één week op voorhand de visietekst (en inventaris) naar alle leden doorsturen,
zodat iedereen deze al eens kan bekijken.
Ter informatie: het is niet de bedoeling om de buurtwegen en trage wegen te gaan verharden. Het is ook niet de
bedoeling om alle trage wegen toegankelijk te maken voor fietsers. Voor voorbeelden, zie website trage wegen:
www.tragewegen.be.
Stand van zaken in andere werkgroepen:


Groen: Jan Scherpereel, Griet Lambert, Guido Vangroenweghe, Claire Mulier, Michel Coussens.
Is niet meer samen gekomen.

Volkstuinen: Jan Scherpereel, Guido Vangroenweghe.
Geen nieuws beschikbaar.

Zwaluwgemeente: Claire Mulier, Michel Coussens.
Tellingen door Walter. Geen stand van zaken gekend.

Afval/zwerfvuil: Guido Vangroenweghe, Jan Scherpereel, Claire Mulier, Griet Lambert, Kim Denturck.
Volgend jaar wensen de scholen opnieuw deel te nemen. Vanuit de Ginsteschool worden compostlessen
gevraagd en is het jaarthema zwerfvuil en afval. Er wordt een nieuwe samenkomst georganiseerd in
september 2018 om de nieuwe data af te spreken.

Luchtkwaliteit: Kim Denturck, Michel Coussens, Griet Lambert.
Geen nieuws. Actie curieuzeneuzen is afgelopen. In september worden meetresultaten bekend gemaakt.
Agendapunt 3.:
Betaling compostbakken op het recyclagepark
Er werd afgesproken met de financieel beheerder dat compostbakken en –vaten tijdens de actie (juni-juliaugustus) zullen mogen besteld en betaald worden bij de compostmeesters.
Compostmeesters ontvangen het geld, noteren naam, adres en contactgegevens van de aanvrager.
Het geld wordt minimaal één maal per week bij het gemeentebestuur binnengebracht (dit is aan de dienst
burgerzaken). Daar worden ook de naam, adres en contactgegevens van de aanvrager doorgegeven.
Ploegbaas groen kan op die manier contact opnemen om de levering af te spreken.
Agendapunt 4.:
Zwerfvuilactie 22 september 2018
De zwerfvuilactie gaat door op zaterdag 22 september 2018.
Er zal reclame gemaakt worden in/op:



facebook;
website;
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infoblad september;
digitale infoborden;
extra reclame via affiches in (lokale) handelszaken?

Gezien het groot aantal deelnemers vorig jaar (> 55 personen) zou het handig zijn enkele begeleiders te hebben
die de streek kennen.
Claire blijft zoals vorig jaar in het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos” om alles klaar te zetten tegen ’s
middags. Hermien rijdt rond om vuilniszakken op te halen en extra materialen te leveren indien nodig (zakken,
stokken, …). Peter heeft telefonisch aangegeven ook opnieuw zakken te willen ophalen in De Ginste.
De inschrijvingsmodule zal online worden gezet vanaf maandag 27 augustus 2018 tot en met maandag 17
september 2018. Inschrijven is verplicht om verzekerd te zijn.
Gadgets: handschoenen en restjes gadgets scholen.
Agendapunt 5.:
Varia

Evaluatie kippenactie (kringloopweekend): 70 kippen verkocht aan 35 gezinnen. In de volgende
vergadering wordt besproken of we dit volgend jaar opnieuw organiseren.

1 000-soortendag: aanstaande weekend. Het volledige programma op
http://www.westvlaamsehart.be/1000soortendag (op zaterdag 14 u.: vullen insectenhotel aan WZC
Rozenberg)

Voorstel natuurpunt De Torenvalk: “lezing” over huiszwaluwen in Oostrozebeke, voorjaar 2019.

Wandeling Pasar i.s.m. De Torenvalk (en minaraad): vrijdag 21 september 2018, ’s avonds. Gaat niet door
in De Ginste, maar in centrum gemeente (Vinkhoek, Gemeenteplein en eventueel Visscherie). Er dient nog
een aanvraag te worden gericht naar het college van burgemeester en schepenen indien men een
tussenkomst wenst. Praktische regeling!?
Agendapunt 6.:
Mededelingen

Statiegeldalliantie: in zitting van de gemeenteraad van 3 mei 2018 werd beslist toe te treden tot de
statiegeldalliantie.

Lezing Dirk Draulans: Op donderdagavond 18 oktober 2018 komt Dirk Draulans een lezing geven in de bib
met als thema milieu en duurzaamheid. Voor meer info zie:
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/drummen-op-aarde-een-lezing-door-dirk-draulans/de64cc83-6d2848c6-9be7-83dd7792e277. De lezing is gratis, inschrijven is wel verplicht.

Nieuwe tarieven compostrecipiënten: na een nieuwe aanbesteding heeft IVIO beslist om de tarieven van
de compostrecipiënten aan te passen. Vooral de “grote stukken” zijn duurder geworden. Reserveonderdelen
en mengstok zijn iets goedkoper.

Actie 1.
Actie 2.
Actie 3.
Actie 4.
Actie 5.
Actie 6.

Acties in opvolging van de vergadering
Doorgeven aan stad-land-schap: geen magazine in
Otteca bedeeld
Doorsturen routes en affiche zwerfvuilactie naar Luc
Opmaken ‘aanvraagbrief’ voor tussenkomst
natuurwandeling Pasar/Natuurpunt/Minaraad
Doorsturen visietekst en inventaris naar leden
minaraad
Voorstellen visietekst en inventaris in minaraad

Eigenaar
Hermien

Deadline
asap

Hermien
Jan

asap
31 juli 2018

Lander

Opmaken doodle voor bespreking opruimacties met
scholen in september

Hermien

3 september
2018
10 september
2018
asap

Eerstvolgende vergadering
Bestuursvergadering
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Vergaderzaal 1 verdieping gemeentehuis
Verslag: Hermien De Foer

