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Agendapunten
Agendapunt 1.:
Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de bestuursvergadering op 10 september 2018 wordt goedgekeurd zonder bemerking.
Agendapunt 2.:
Terugblik op zwerfvuilactie 22 september 2018
Aantal deelnemers was beperkter dan vorige twee jaren (kleine 30-tal in plaats van >55 personen).
Er werd 260 kg zwerfvuil opgehaald.
Er zijn geen bijkomende opmerkingen of voorstellen.
Agendapunt 3.:
Voorstelling project ‘renovatiecoach’
In het kader van het burgemeestersconvenant ging de groep ‘Klimaatoverleg Midwest’ op zoek naar manieren om
senioren hun woningen te laten renoveren. Zij wonen vaak in verouderde woningen. Een renovatie is voor hen
interessant omwille van volgende redenen:




stijging woonkosten (schade/slijtage, toenemende onderhoudskosten, stijgende energiekosten);
daling wooncomfort (moeilijk te verwarmen, te warm in de zomer, condensatie en vochtproblemen,
verouderde technieken, …);
Vermindering van waarde van gebouw/appartement wanneer geen investeringen meer wordt gedaan. Ook
moeilijk te verhuren bij bijvoorbeeld verhuis naar een woonzorgcentrum (huurwoningen moeten bijvoorbeeld
verplicht dubbele beglazing hebben en dakisolatie).

De doelgroep werd echter uitgebreid naar iedereen die een energetische renovatie wenst uit te voeren aan
zijn/haar woning. Het aanbod is enkel geldig voor eigenaars, niet voor huurders.
De renovatiecoach (Jan Dekeerle) komt ter plaatse en maakt een huisscan van uw woning/appartement, zowel
gebruiksgebonden (wooncomfort, verbruik verwarming en elektriciteit) als gebouwgebonden (screening veiligheid
en gezondheid, gebouwenschil, technische installaties en bouwtechnische aspecten). Hij stelt daarna een rapport
op van zijn bevindingen. Wie hiermee voldoende weet, kan hierbij de samenwerking met de renovatiecoach
beëindigen. Je kan er ook voor kiezen om nog verder ontzorgd te worden, waarbij je de renovatiecoach offertes
laat opvragen bij verschillende aannemers. Hij begeleid u dan verder bij het maken van uw keuzes.
Het advies is volledig onafhankelijk, vrijblijvend en gratis.
Meer info en inschrijven via de gemeentelijke website: http://www.oostrozebeke.be/gemeente/58-www/249www/3579-www.html.
Dit project werd ook reeds voorgesteld aan de seniorenraad, sociaal huis en woonwinkel (HRI). Zij waren
enthousiast. Tijdens seniorenfeest worden hieromtrent ook flyers bedeeld.
Agendapunt 4.:
Compostmaterialen
De gemeente koopt de compostmaterialen via IVIO en verkoopt deze aan aankoopprijs (m.u.v. speciale
actiemaanden, waarbij sommige zaken 50 % goedkoper worden verkocht). Bij IVIO is een nieuwe prijsvraag
georganiseerd geweest hiervoor. Hierdoor zijn nieuwe prijzen van kracht. Deze staan op de website:
http://www.oostrozebeke.be/gemeente/58-www/252-www/591-www/661-www.html.
Aantal verkocht in 2018 (stand van zaken op 25 oktober 2018):
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aanbouwmodules: 4 stuks;

compostbak: 6 stuks;

keukenemmer: 1 stuk;

stok: 2 stuks;

compostvat: 10 stuks.
Agendapunt 5.:
Varia

Punten Griet:
o verbranding van afval: aanbrengen als werkpunt voor minaraad tijdens volgende legislatuur?
o zwerfvuilproblematiek en dumping van afval.
o plastic zakjes bij handelaars: werkpunt minaraad tijdens volgende legislatuur? (Ter info: gratis
plastic zakjes zijn al verboden bij grootwarenhuizen, elders nog geen verbod).

Unilin: korte samenvatting buurtvergadering 25 oktober 2018: de presentatie die werd getoond op 25
oktober 2018 wordt overlopen. Wie wenst kan het verslag opvragen.

Kost van zwerfvuil: in Vlaanderen ligt de kost voor het opruimen van zwerfvuil rond 164 miljoen euro. Alle
maatschappelijke kosten in acht genomen kost het ons jaarlijks 1 miljard euro. Meer hierover via deze link:
https://interafval.be/actueel/kost-zwerfvuil-vlaanderen-ligt-de-grootteorde-van-een-miljard

Milieudata: interessante website waarop je zelf grafieken en dergelijke over verschillende thema’s (water,
energieverbruik, afval en luchtemissies) kunt samenstellen: https://www.milieurapport.be/milieudata.

Luchtkwaliteit: de nieuwste studie van VMM betreffende luchtkwaliteit in Vlaanderen is beschikbaar via hun
website: https://www.vmm.be/publicaties. Heel sumiere samenvatting voor Oostrozebeke:
o Jaargemiddelde PM10-concentraties in 2017 was het hoogst in Oostrozebeke (zie pg. 119);
o Jaargemiddelde PM2,5-concentraties in 2017 was het hoogst in Oostrozebeke (zie pg. 125);
o Voor zowel PM10 als PM2,5 worden Europese grenswaarden gerespecteerd (zowel dag- als
jaargrenswaarde). De WGO-advieswaarde voor dagwaarden worden op geen enkele meetplaats
gehaald (jaargemiddelde slechts op 5 plaatsen gehaald) (pg. 133).

Data op website VMM: verschillende data raadpleegbaar. Bijvoorbeeld aantal dagen grenswaarden fijn stof
overschreden via http://www.vmm.be/data/fijn-stof

GRUP Orotex: er zou een GRUP zijn voor orotex (BFS Europe) in de Ingelmunstersteenweg, daterende uit
2007. Is dit al dan niet verworpen? Na te gaan.

Geurproblemen Tack Truckcleaning: er is een buurtvergadering geweest, samen met het bedrijf, olfascan
(studiebureau gespecialiseerd in geurstudies), wiels&partners (milieuconsulent), intergemeentelijke
handhaver (Tine Taillieu), milieu-inspectie en politieke vertegenwoordiging. Daarin werden de reeds
uitgevoerde acties besproken. Echter nog steeds geen sluitende oplossing gevonden. Zoektocht gaat verder.
Op heden kunnen meldingen nog worden ingediend via e-mail naar het bedrijf. In de nabije toekomst zal dit
via een meldingsformulier op hun website kunnen. Op dezelfde pagina zal bijgehouden worden welke
stappen er wanneer werden ondernomen inzake de geurproblematiek.

Spoorwegbedding: wordt eind deze maand verder aangeplant. Toegankelijkheid met gewone fietsen blijft
een heikel punt. Wordt nagegaan bij de aannemer die het pad heeft aangelegd.
Agendapunt 6.:
Mededelingen

Infoavond houtverbranding (Natuurpunt De Torenvalk) op vrijdag 16 november 2018 in O.C.
Hernieuwenburg, Rijksweg 314 te Wielsbeke. (meer info via https://www.detorenvalk.be/kalender/)

Extra info over fijn stof: van alle fijn stof in Vlaanderen is op heden 57 % afkomstig van huishoudens
(waarbij verwarming, voornamelijk met houtkachels de grootste vervuilende bron is), 15 % afkomstig van
industrie en 21 % van het verkeer. Sinds 2000 is het algemeen totaal aan fijn stof gedaald, echter het fijn stof
afkomstig van de huishoudens is niet mee gedaald in diezelfde curve, waardoor het nu de grootste oorzaak
van het probleem is.
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