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Agendapunten
Agendapunt 1.:
Goedkeuren verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de algemene vergadering op 11 juni 2018 wordt goedgekeurd zonder bemerking.
Agendapunt 2.:
Werkgroep trage wegen: voorstelling visie
Lander heeft het visiedocument op donderdag 6 december 2018 overgemaakt aan de milieudienst.
Het document werd op vrijdag 7 december 2018 verstuurd naar de leden van de algemene vergadering, zodat zij dit
al konden inkijken voor de vergadering van heden.
Op maandag 10 december 2018 werd een licht aangepaste versie verstuurd naar de milieudienst. Dit document
wordt vandaag besproken.
De algemene reactie op het document is positief. Het document werd ‘met boerenverstand’ opgemaakt.
Er werd, aan de hand van enkele criteria (o.a. mobiliteit, recreatie, realiseerbaarheid, …) en met de handleiding van
de Boerenbond, gezocht naar een evenwicht (geven en nemen).
Er wordt nogmaals benadrukt dat dit een visietekst van de minaraad betreft. Het gaat niet verder in op de praktische
uitwerking (het al-dan-niet verharden van een pad en de onderhandelingen met de eigenaars/aanpalenden).
Het document wordt besproken aan de hand van de overzichtskaart (zie link in het document).
Opmerkingen:




Vlasstraat ter hoogte van Westorama: beek zal weer open worden gelegd door de provincie. Deze zal ten
westen van Westorama lopen in plaats van dwars over de gronden van het bedrijf. Dit biedt mogelijkheden naar
trage wegen toe (5-meterstrook).
Hove ter Wilgen (nieuwe wijk aan de Waterstraat): er werd een wandelpad aangelegd in grasdallen. Deze
verbinding loopt vanuit deze nieuwe wijk, onder de hoogspanning naar het bestaande betonpad tussen
Kouterstraat en Blijhofstraat. Gele lijn mag dus verwijnen.
Waar verharden? Rolstoeltoegankelijkheid? Er wordt benadrukt dat niet alle trage wegen zullen verhard worden.
Trage wegen zijn er in eerste instantie voor wandelaars (mobiel). Bestaande, verharde, trage wegen zijn
grotendeels toegankelijk voor zowel fietsers als mindervaliden. Bijkomende verharding aanleggen moet een
weloverwogen keuze zijn. Het gaan verharden van alle paden midden landerijen, midden het landschap is niet
mogelijk, noch wenselijk.

Lander deelt op het einde van de voorstelling van het document en plannen zijn voorkeur mee:





Nummer 57 (Sint-Amandstraat - Vinkstraat – Kallemoeistraat): plaatselijk inbuizen gracht, zodat doorgang
mogelijk wordt. Op die manier moet niet meer door de tuin van de eigenares, maar kan achter de garage
worden gewandeld.
Nummer 25 (Sentier nr 67): verbinding maken. Gezien reeds grotendeels verhard wordt hier voorgesteld om
bijkomende verharding aan te leggen, zodat deze verbinding ook goed toegankeljik is voor fietsers.
Punt 6.4. (Vlasstraat):
Tussen Tieltsteenweg (zijstraat) en Vijverstraat. Dit met oog op latere ontwikkeling (nabestemming) van de
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kleiputten Vijverstraat. (onduidelijk in visietekst welk nummer dit is).
Er wordt nog meegegeven dat er veel tijd en moeite in het document werd gestopt en het de bedoeling is hier
effectief ook mee aan de slag te gaan. Het is geven en nemen en onderhandelingen zullen nodig zijn. Het kan
niet de bedoeling zijn veel te gaan schrappen en weinig in ere te herstellen of te bestendigen.

Hoe gaat het nu verder?








Lander past het document nog lichtjes aan (legende wordt toegevoegd) en stuurt dit door naar de milieudienst.
Het aangepaste document wordt begin januari 2019 aan iedereen die dit wenst op papier ter beschikking
gesteld. Wanneer de documenten klaar liggen aan de dienst burgerzaken zal een mailtje worden verstuurd naar
de leden van de minaraad.
Iedereen neemt het document door en verzamelt zijn/haar bemerkingen (indien gewenst kan het document
worden voorgelegd aan de achterban).
Tijdens de installatievergadering van 11 februari 2019 (zie volgende agendapunt) wordt de visietekst heel kort
besproken, zodat eventuele nieuwe leden ook op de hoogte zijn van het project en de inhoud er van.
Tijdens de 2e vergadering van 2019 (datum wordt nog bekendgemaakt) wordt het document aan de hand van
de opmerkingen gefinaliseerd. Ten laatste 10 dagen voor deze vergadering worden alle opmerkingen verstuurd
naar de milieuambtenaar, zodat ze kunnen worden gebundeld (dit om de bespreking ordelijk en vlot te laten
verlopen).
Het gefinaliseerde visiedocument wordt aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd (advies op
eigen initiatief).

Belangrijke bemerking: niet alle trage wegen zijn buurtwegen.


Een trage weg is een pad of weg die niet bestemd is voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd
landbouwverkeer). De ligging in platteland of stad of … is geen parameter om te bepalen of een weg een trage
weg is of niet. Het onderhoud van de trage weg gebeurt door de eigenaar. Bijvoorbeeld een “slag” naar enkele
akkers. Op trage wegen zit geen bescherming.

Een buurtweg is een soort trage weg waar er een recht verworven is dat er over mag gegaan worden (de weg
wordt reeds minimaal 30 jaar publiekelijk gebruikt, werd overgedragen aan gemeente, is in bezit van gemeente,
staat in de atlas der buurtwegen, …). Wanneer een buurtweg op de atlas der buurtwegen staat is er steeds
recht van doorgang en moet ze ten allen tijde opengesteld worden voor het publiek. Op buurtwegen zit, in
tegenstelling tot een gewone trage weg, wel een bescherming. Een buurtweg is van openbaar nut. Indien een
eigendom bezwaard is met een buurtweg geldt een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang. Dit
betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek.

Een feitelijke buurtweg is een trage weg die al meer dan 30 jaar ononderbroken, niet dubbelzinnig, openbaar
gebruikt wordt (moet kunnen aangetoond worden).
Agendapunt 3.:
Minaraad in de volgende legislatuur
Vanaf volgend jaar zullen veel adviesraden een nieuwe structuur krijgen waarbij belangrijkste wijziging zijn: het
afschaffen van de opsplitsing algemene vergadering en bestuursvergadering.
Hiervoor zal het huishoudelijk reglement (HHR) moeten worden aangepast. Het nieuwe HHR wordt besproken op
de installatievergadering. Voorstel om deze vergadering op 11 februari 2019 te houden.
Ten laatste in mei 2019 wordt het HHR in de gemeenteraad gebracht.
Ten laatste in juni 2019 dient de minaraad een advies op te stellen voor het meerjarenplan (wordt goedgekeurd in
GR begin juli 2019). Er zal tussen februari en juni dus nog een vergadering moeten gehouden worden.
Leden van de adviesraad blijven niet automatisch lid. Iedereen moet zich opnieuw kandidaat stellen. De link naar het
inschrijvingsformulier wordt verstuurd per e-mail.
De minaraad wenst nog een memorandum te bezorgen aan het gemeentebestuur in kader van de opmaak van het
meerjarenplan. In het memorandum kan bijvoorbeeld aangehaald worden rond welke thema’s de minaraad wenst te
werken (en hiervoor steun van de gemeente nodig heeft), kunnen er suggesties worden gedaan naar het
gemeentebvestuur toe (uitwerken van bepaalde projecten, campagnes, …), ...
De vraag wordt gesteld of dit niet te laat is, of dit niet voor de verkiezingen moest gebeurd zijn. Dit kon eventueel
voor de verkiezingen al gebeurd zijn. Dit sluit echter niet uit dat de minaraad ook nu nog suggesties kan doen naar
het schepencollege of de gemeenteraad toe.
Nieuwe kandidaten: worden gezocht via mailing, website, infoblad, …
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Graag ook achterban of andere verenigingen warm maken voor de minaraad.
Er wordt aangegeven dat men liever 4 vergaderingen per jaar zou houden in plaats van 6. Dit wordt meegenomen in
werkgroep adviesraden (intern).
Agendapunt 4.:
Varia

Zelf aan de slag met luchtmetingen: website voor diegene die zelf aan luchtmetingen willen doen:
https://hoemeetiklucht.eu/

Nieuwe app ‘BelAir’: real time opvolgen luchtkwaliteit op jouw locatie
(https://play.google.com/store/apps/details?id=be.irceline.aqmobile)

P+MD: het systeem P+MD wordt stapsgewijs ingevoerd in Vlaanderen. Veel verwerkers moeten hun installatie
nog aanpassen zodat ook de nieuwe fracties kunnen uitgesorteerd worden. In het IVIO-gebied zal dit ten
vroegste in 2020 worden opgestart.

Uitbreiding textielinzameling: naast herbruikbare kledij mag men nu in textielcontainers ook bijvoorbeeld
gescheurde kledij stoppen. Ook deze kunnen worden gerecycleerd. Wat herbruikbaar is wordt uitgesorteerd en
kan worden hergebruikt. Meer info via https://www.ovam.be/niet-herbruikbaar-textiel-wordt-voortaan-ookselectief-ingezameld. Dit werd al medegedeeld in de IVIO-afvalkrant. In maart 2019 zal dit nogmaals worden
herhaald in het gemeentelijk infoblad. De stickers op de textielcontainers worden nog aangepast (moet door de
organisator inzameling gebeuren).
Wat kan allemaal: kledij en schoenen (dames, heren en kinderen), beddengoed (lakens, dekens, slaapzakken
en hoofdkussens), woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), keuken en badkamertextiel (handdoeken
en washandjes, schorten), riemen, handtassen en schoenen per paar (veters aan elkaar knopen),
speelgoedknuffels, propere lappen textiel. Textiel met klein defect. Steeds aanbieden in een afgesloten zak in
de textielcontainer, enkel zo behoudt textiel zijn waarde!
Wat kan zeker NIET: Matrassen, zetelkussens, tapijten/vast tapijt, elektrische dekens, nat, besmeurd en/of
totaal versleten textiel.

Klimaatportaal Vlaanderen: dit portaal toont klimaatverandering tot op gemeenteniveau. Meer info via
https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-1

Geplande dossiers: inrichten speelzone Wiemkes en aanpak groen Ettingen.

Houtkachels: vervangingspremie oude kachels goedgekeurd (zie
https://emis.vito.be/nl/artikel/vervangingspremie-oude-kachelsgoedgekeurd?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=updates&utm_campaign=emis_20181
206)

Premies: vanaf 2019 nieuwe premie voor warmtepompboiler. (zie https://emis.vito.be/nl/artikel/vanaf-2019nieuwe-premie-voor-warmtepompboiler-premie-voor-zonneboiler-hoger-daneerst?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=updates&utm_campaign=emis_20181206)

Stroomvoorspeller: op deze website kan je in realtime zien hoeveel energie onze zonnepanelen en
windmolens (op land) produceren en hoeveel ze morgen zullen opbrengen: www.stroomvoorspeller.be

Unilin: Michel vraagt of er meldingen werden binnengebracht betreffende problemen met de persafzuiging van
lijn 4. Slechts de helft van de pers zou afgezogen worden, andere dampen zouden richting Nijverheidstraat
waaien/gewaaid zijn. Bij de gemeente zijn geen klachten gekend hieromtrent. Er wordt aangeraden om bij
problemen zo snel mogelijk Unilin (Henk Vanwymelbeke) te verwittigen, zodat zij de nodige acties kunnen
ondernemen om in eerste instantie de oorzaak te achterhalen en ten tweede de oorzaak aan te pakken.

Tack: zijn er nog nieuwe klachten binnen gekomen? Vorige week niet, sinds de vergadering enkele klachten
binnen gekregen. Ter info: het bedrijf werkt zelf aan de meldingssyteem via hun website.

Inzameling kurk: op de radio werd op 10 december 2018 gesproken over de inzameling van kurk. Er werd
gevraagd dit meer gekend te maken bij de bevolking. Jan vraagt of er eventueel een bijkomend inzamelpunt kan
worden geplaatst in een gemeentelijk gebouw (buiten recyclagepark). Er wordt gestart met het promoten van de
inzameling van kurk.

Apart inzamelen plastic: Jan geeft aan dat in de gemeentelijke gebouwen de folies niet apart worden
ingezameld. Dit is jammer, gezien deze kunnen gerecycleerd worden. Hier moet misschien wat meer aandacht
aan besteed worden. Hermien geeft dit intern door naar het overleg van de gebouwenbeheerders.
Volgende plastics worden verzameld op het containerpark: (info afkomstig van
http://www.ivio.be/nl/sorteerwijzer/folie):
Wat mag wel en wat niet?
Toegelaten
o Niet vervuilde zuivere doorzichtige (naturel) en gekleurde folie;
o Folie vrij van alle vreemde bestanddelen (allerlei ander soort afval);
o Baksteenfolie (zonder stenen);
o Zuivere verpakkingsfolie;
o Zakjes van warenhuizen (zonder papier);
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Verzamelverpakking (folies);
Krimpfolie;
Zuivere folie met een (kleine) sticker;
Bubbelfolie;
Plastic mapjes (bureau);
Plastic rond sigarettenpakjes;
Niet toegelaten
Hard plastic ;
Landbouwfolie, tuinbouwfolie;
Folie van (verse) groenten;
Diepvrieszakken;
Plastic zakken van aardappelen;
Vijverfolie;
Niet-recycleerbare folie, bv. folie van verfwerken, folie vervuild met bloed, folie van vleeswaren, folie van
zuivelproducten, folie met karton, chipszakken, folie van gevogelte, hard plastic,...
Agendapunt 5.:
Mededelingen

Ventilatie in woningen: Michel deelt mee dat er voor ventilatie van woningen een nieuw systeem werd
voorgesteld waarbij de ‘uitgestoten’ lucht opnieuw gerecupereerd wordt voor verwarming binnen.

Actie 1.
Actie 2.
Actie 3.

Actie 4.
Actie 5.
Actie 6.
Actie 7.

Acties in opvolging van de vergadering
Aanpassen document (legende toevoegen) en
doorsturen naar milieudienst
Versturen aangepaste visietekst naar leden minaraad
Doornemen visietekst en eventueel meenemen naar
achterban

Eigenaar
Lander

Deadline
2 januari 2019

Hermien
Allen

Opmaak memorandum
Doorgeven aan werkgroep adviesraden dat minaraad
4 vergaderingen wenst per jaar (in plaats van 6)
Inzameling kurk promoten
Inzamelen plastic folies in gemeentelijke gebouwen:
polsen bij gebouwenverantwoordelijken

Allen
Hermien

12 januari 2019
2e vergadering
2019 (datum nog
vast te leggen)
11 februari 2019
asap

Hermien
Hermien

asap
asap

Eerstvolgende vergadering
Installatievergadering
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