gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
bestuursvergadering

Algemene vergadering
Vergadering van 10 september 2018 in de vergaderzaal van het gemeentehuis.
Leden
 De Marez Olivier (schepen leefmilieu)
 Coucke Peter (Landelijke Gilde)
 Mulier M. Claire (voorzitter)
 Vangroenweghe Guido (secretaris Minaraad)
Verontschuldigd
 Coussens Michel
Afwezig
 Scherpereel Jan (Velt)






Biebouw Luc (Rode Kruis)
De Foer Hermien (milieuambtenaar)
Defoer Doortje (Natuurpunt De Torenvalk)
Vandeputte Katrien (KVLV)



De Pourcq Guy (algemeen directeur)



Lambert Griet (ondervoorzitter)

Agendapunten
Agendapunt 1.:
Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering op 9 april 2018 wordt goedgekeurd zonder bemerking.
Agendapunt 2.:
Korte samenvatting uitstap provincie 1 juni 2018
Op 1 juni 2018 werd door de provinciale minaraad een uitstap georganiseerd. Claire, Doortje en Michel gingen
mee en brachten een bezoek aan Grande Synthe en Stene (Oostende).
De presentaties worden overlopen.
Wat betreft Grande Synthe: de regio kampt met hoge werkloosheidscijfers sinds het vertrek van Arcelor Mittal.
Om jobs te creëren en samenhorigheid te creëren tussen de bewoners werden verschillende projecten uitgewerkt
(zwaar gesubsidieerd door de Franse overheid). Zo is er een kringloopwinkel opgezet en zijn er volkstuintjes
gestart. De tuintjes zelf worden door particulieren gebruikt, maar het grootste deel van de oppervlakte wordt door
de groendienst onderhouden (creatie werkgelegenheid).
In Stene was op heden weinig te zien. Men wenst op deze site onder andere een co-housing project te starten en
een biopluktuin te voorzien. De functie van dit gebied moet veelledig worden.
Agendapunt 3.:
1 000-soortendag: verslag
De presentatie van de afsluitende conferentie wordt overlopen. De kaap van 1 000 soorten werd niet gehaald (21
soorten te kort). Er zijn namelijk enkele experten niet gekomen of zijn niet lang genoeg aanwezig geweest om een
groot aantal dieren of planten te inventariseren. Toch besluit men dat de 1 000-soortendag geslaagd is. Er is
namelijk veel respons geweest op de 5 activiteiten en mensen werden warm gemaakt voor het beleven van
natuur in hun eigen buurt.
Agendapunt 4.:
Natuurwandeling 21 september 2018
De natuurwandeling van vrijdag 21 september 2018 gaat niet door.
De kunstnesten voor de zwaluwen zouden namelijk niet op tijd klaar zijn, de gids (zwaluwen) kon niet aanwezig
zijn en er waren nog wat problemen met de promotie van het evenement/promomateriaal.
Men zou de wandeling graag in het voorjaar van 2019 houden, wanneer de zwaluwen terugkeren uit warmere
oorden.
Indien men opnieuw een samenwerking wil aangaan met de Minaraad (en dus tussenkomst wenst), zal men
hiervoor opnieuw een aanvraag moeten indienen. Hierin moet vermelding staan van: naam en datum evenement,
wie hier aan mee werkt, wat de rol is van elke partner, wat de link is met de doelstellingen van de minaraad en
hoeveel deelnemers men verwacht. Er dient eveneens een berekening van de kosten en inkomsten te worden
opgemaakt (verdeeld per partner).
Graag nog aandacht voor het volgende:
Aanvraag tussenkomst gemeente: moet in naam van de minaraad gebeuren. Nu werd dit ingediend op naam van
Pasar, wat eigenlijk niet toegelaten is (de tussenkomst kan enkel worden toegestaan aan de minaraad zelf).
Agendapunt 5.:
Zwerfvuilactie 22 september 2018
Er werd reclame gemaakt via infokanalen, infoborden en via flyers en posters.
Op heden zijn zo’n 25-tal personen ingeschreven (incl. reeds bevestigde geocachers).
Volgnummer: 1/2

De routes worden overlopen. Zouden zelfde zijn als vorig jaar.
Opruimmateriaal wordt op voorhand al klaar gelegd voor groepjes van 4 personen.
Volgende zaken zijn nog nodig:





Vrijwilligers voor begeleiding groepen (mensen die weg en/of werkwijze kennen). Guido, Willy en Evelyn
zullen sowieso opnieuw een groepje begeleiden.
Hulp voor ophalen zakken:
o gelieve de zakken te verzamelen op kruispunten, zodat ze goed zichtbaar en gemakkelijk op te
halen zijn.
o Zakken worden vanaf 11 u. ongeveer opgehaald door Hermien (centrum en Otteca) en Peter
(Ginste).
Catering: Claire blijft in het O.C. om de catering voor ’s middags te voorzien.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt afgesproken om 8.45 u., zodat effectief gestart kan worden om 9 u.
Agendapunt 6.:
Varia

Publiekscampagne ‘Overal stroomversnellers’: je kan tot en met 7 oktober 2018 je stem uitbrengen. Bij 63
stemmen in Oostrozebeke kunnen we rekenen op ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Stemmen kan
via https://www.stroomversneller.be/theme/303/posts. Bij deze een oproep om massaal te stemmen op je
favoriete project. Delen met familie en vrienden mag uiteraard.

Zwerfvuilacties met de scholen: er werd op vrijdag 7 september 2018 opnieuw samen gezeten met de
scholen. De leerlingen, leerkrachten en directie zijn nog steeds enthousiast en wensen ook dit schooljaar
opnieuw opruimacties uit te voeren. Data:
o Ginsteschool: 16 november 2018, 15 februari 2019 en 5 april 2019;
o Centrumschool: 12 oktober 2018, 29 maart 2019 en 17 mei 2019.

Kleiputten: omschakeling naar natuurgebied: na ontginning.

Maaibeheer bermen: niet kort genoeg gemaaid. Rondgang (controle) moet nog gebeuren. Bij vaststelling van
schade moet de gemeente zo snel mogelijk verwittigd worden.

Wakkensteenweg: er wordt maaisel gedumpt in Wakkensteenweg (net over carwash). Is een gewestweg
werd er dus vermoedelijk niet door de aannemer van Oostrozebeke gelegd (voor hen is hiervoor plaats
voorzien achter de gemeentelijke werkplaats). Na te gaan.

Werkgroep trage wegen: in de algemene vergadering van december 2018 zal de visietekst worden
voorgesteld. Dit zou een mooie afsluiter zijn, gezien dit een vooropgestelde doelstelling was van de minaraad
bij het begin van de huidige legislatuur.
Agendapunt 7.:
Mededelingen
Ginsteschool doet het hele schooljaar mee met ‘Mooimakers’. Op 1 september 2018 was de grote startactiviteit.
Men zal er het hele jaar door werken rond de thema’s zwerfvuil en afval.

Actie 1.
Actie 2.

Acties in opvolging van de vergadering
Nagaan maaisel Wakkensteenweg
Voorstellen visietekst trage wegen
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