gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
installatievergadering

Vergadering van 11 februari 2019 in de vergaderzaal van het gemeentehuis.
Leden
 Biebouw Luc (Rode Kruis);
 Coucke Peter (Landelijke Gilde);
 De Marez Jean Paul (Okra);
 Van Nieuwenhuyse Lander (Natuurpunt De
Torenvalk);
 Vandeputte Katrien (KVLV);
 Vanluchene Katleen (Ginsteschool);
 Vanluchene Norbert (Gezinsbond);
 Els Denys (vervangt Vervaeck Ilse - VBS De
Mandelbloesem);
 Allemeersch Guido;
Verontschuldigd
 Deman Peter;
 Lambert Griet;
Afwezig












Coussens Michel;
Defoer Doortje;
Mulier M. Claire;
Notterdaeme Patricia;
Scherpereel Jan;
Vlaeminck Wim;
Castelein Koenraad (INSPRAAK.nu, waarnemend);
De Foer Hermien (milieuambtenaar, waarnemend);
De Marez Olivier (Oostrozebeke.nu, waarnemend);
Geldhof Carine (schepen milieu, waarnemend).



Vangroenweghe Guido.

Agendapunten
Agendapunt 1.:
Toast op het nieuwe jaar
Een toast op het nieuwe jaar.
Agendapunt 2.:
Ronde van de tafel
De aanwezigen stellen zichzelf voor.

Claire Mulier: is compostmeester en ontslagnemend voorzitter van de minaraad.

Patricia Notterdaeme: komt eens luisteren naar minaraad.

Luc Biebouw: Ginstenaar en lid van en afgevaardigd door het Rode Kruis, komt reeds jaren helpen op de
jaarlijkse opruimactie. Was reeds lid van de Minaraad.

Guido Allemeersch: nieuw, Ginstenaar en lid van het Rode Kruis.

Koen Castelein: waarnemend lid voor INSPRAAK.nu.

Els Denys: vervangt Ilse Vervaeck voor de centrumschool (VBS De Mandelbloesem).

Katleen Vanluchene: vertegenwoordigt de Ginsteschool.

Lander Van Nieuwenhuyse: is reeds 2 jaar lid van de minaraad en zou dit graag verderzetten (eventueel
actiever), wil veranderingen doorvoeren, vertegenwoordigt Natuurpunt De Torenvalk.

Jean Paul De Marez: komt eens luisteren in de Minaraad, afgevaardigd door Okra.

Michel Coussens: is reeds 16 jaar lid van de minaraad, is voormalig werknemer spano, kennis van discipline
lucht.

Doortje Defoer: reeds 6 jaar lid van de minaraad en lid van Natuurpunt De Torenvalk.

Norbert Vanluchene: vertegenwoordigt de gezinsbond.

Katrien Vandeputte: woont op Otteca en vertegenwoordigt de KVLV.

Jan Scherpereel: is reeds lange tijd lid minaraad.

Wim Vlaeminck: inwoner van de Papegaaistraat en betrokken bij het milieu.

Olivier De Marez: voormalig schepen milieu en nu schepen van onder andere parken en plantsoenen en
openbare werken. Waarnemend voor Oostrozebeke.nu.

Hermien De Foer: milieuambtenaar en aanspreekpunt voor de minaraad.
Personen die (bij de start van de vergadering) niet aanwezig zijn:

Peter Coucke: Ginstenaar, vertegenwoordigt de Landelijke Gilde en is landbouwer.

Carine Geldhof: schepen van milieu.

Peter Deman: lid van Natuurpunt De Torenvalk, kan niet aanwezig zijn op de vergadering wegens
gezondheidsredenen.

Griet Lambert: is naar eigen zeggen een groene Vlaming en wil streven naar meer bomen (kleine
landschapselementen) in de gemeente.
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Vangroenweghe Guido: reeds lange tijd lid van de Minaraad. Kan niet aanwezig zijn wegens Spaanse les.
Agendapunt 3.:
Aanstellen leden van de vergadering
Noot: volgens het decreet lokaal bestuur mag slechts 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht
zijn.
Er zijn 18 personen kandidaat voor de minaraad:



8 uit de verenigingen;
10 deskundigen om te coöpteren.

Er wordt geheim gestemd over het aanstellen van de gecoöpteerden (door leden aangesteld door verenigingen).
Resultaten:
Peter Coucke is afwezig tijdens de stemming. Er worden 7 biljetten uitgedeeld en ingevuld teruggegeven:











Allemeersch Guido: 7 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen;
Coussens Michel: 7 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen;
Defoer Doortje: 7 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen;
Deman Peter: 6 ja-stemmen, geen nee-stemmen, 1 onthouding;
Lambert Griet: 6 ja-stemmen, geen nee-stemmen, 1 onthouding;
Mulier M. Claire: 7 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen;
Notterdaeme Patricia: 6 ja-stemmen, geen nee-stemmen, 1 onthouding;
Scherpereel Jan: 7 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen;
Vangroenweghe Guido: 6 ja-stemmen, geen nee-stemmen, 1 onthouding;
Vlaeminck Wim: 6 ja-stemmen, geen nee-stemmen, 1 onthouding.

Alle personen die niet vertegenwoordigd worden door verenigingen worden door deze stemming gecoöpteerd.
Volgende niet-stemgerechtigde, waarnemende leden, zullen zetelen in de minaraad:




De Foer Hermien, milieuambtenaar;
Geldhof Carine, schepen van onder andere milieu;
De Marez Olivier, schepen van onder andere groen en plantsoenen en aangesteld als waarnemer voor
Oostrozebeke.nu;

Castelein Koenraad, gemeenteraadslid en aangesteld als waarnemer voor INSPRAAK.nu.
Agendapunt 4.:
Verkiezing voorzitter
Één persoon heeft zich aangemeld om voorzitter te worden, zijnde M. Claire Mulier.
Er zijn geen andere kandidaten.
Peter Coucke is niet aanwezig tijdens de stemmingsronde. Claire Mulier stemt zelf niet mee.
Er worden 13 stembiljetten verdeeld.
Er wordt door de stemgerechtigde leden geheim gestemd over het aanstellen van de voorzitter. Resultaten:
aanstellen van M. Claire Mulier als voorzitter: 13 ja-stemmen, geen nee-stemmen, geen onthoudingen.
Agendapunt 5.:
Huishoudelijk reglement (HHR)
de
2/3 van de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn om HHR te kunnen wijzigen = minimum 12 leden.
Er zijn 14 stemgerechtigde leden aanwezig tijdens de stemming. Er kan dus geldig gestemd worden.
Het reglement wordt overlopen.
de
2/3 meerderheid van de aanwezigen moet wijzigingen goedkeuren = er zijn 14 ja-stemmen, geen nee-stemmen
en geen onthoudingen. Het reglement wordt goedgekeurd.
Agendapunt 6.:
Reglement inwendige orde
Peter Coucke vervoegt de vergadering.
Het reglement van inwendige orde wordt overlopen.
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Er zijn 15 stemgerechtigde leden aanwezig tijdens de stemming. Er zijn 15 ja-stemmen, geen nee-stemmen en
geen onthoudingen. Het reglement wordt goedgekeurd.
Agendapunt 7.:
Memorandum
Wenst de minaraad een memorandum op te stellen naar het gemeentebestuur toe? (Opsomming van wat
minaraad belangrijk vindt en welke werkpunten, aandachtspunten, ... mee wil geven aan het bestuur voor de
komende beleidsperiode.)
Ja, de minaraad wenst dit op te stellen. Er wordt hiervoor een werkgroep opgericht. Zij komen in maart 2019
samen (milieuambtenaar maakt doodle op). De vergadering moet ’s avonds doorgaan om alle leden de kans te
geven om zich bij de werkgroep te voegen. Iedereen van de minaraad wordt op de hoogte gesteld van de datum
van de vergadering.
Volgende personen geven zich op voor de werkgroep: Wim, Claire, Lander, Michel, Jean Paul, Jan en Doortje.
Indien er nog suggesties zijn voor het memorandum kunnen deze opgestuurd worden naar ofwel de
milieuambtenaar of naar de voorzitter (Claire). Dit voor de werkgroep samenkomt.
Minimaal 2 weken voor de volgende vergadering wordt het memorandum overgemaakt aan de milieuambtenaar,
zodat het document kan meegestuurd worden met de agenda voor de vergadering.
In de volgende minaraad wordt het memorandum dan voorgesteld en wordt er over gestemd.
Er worden reeds enkele suggesties gedaan: hoeveel bomen worden er gerooid en hoeveel aangeplant per jaar,
aanleg toegankelijke paden op openbaar domein, zaken betreffende luchtvervuiling, …
Agendapunt 8.:
Zwerfvuilactie
Voor de gemeentelijke zwerfvuilactie moet opnieuw een brief komen vanuit de minaraad met vraag tot logistieke
en financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Deze brief moet zowel door de voorzitter als door een ander
stemgerechtigd lid van de minaraad ondertekend worden.
De milieuambtenaar stuurt nodige info door naar de voorzitter, zodat de brief kan opgemaakt worden.
Agendapunt 9.:
Trage wegen
Project trage wegen wordt kort voorgesteld.
Bedoeling is dat iedereen het opgemaakte document bekijkt en eventuele opmerkingen noteert en doorstuurt
(twee weken) voor de vergadering van juni. Alle opmerkingen worden dan besproken. Definitieve goedkeuring van
het document gebeurt in de vergadering van september.
Lander vraagt om bij opmerkingen/vraag naar aanpassingen rekening te houden met het evenwicht tussen te
behouden, te heraanleggen, te verleggen en af te schaffen wegen.
Het digitale document wordt aan alle leden bezorgd, samen met dit verslag.
Wie het document analoog wenst te ontvangen dient dit aan te vragen via de milieuambtenaar. Jean Paul vraagt
een papieren exemplaar.
Er wordt navraag gedaan naar het traject Mandelmeersen-Baliekouter. Dit ligt op heden wat stil, maar het is nog
steeds de bedoeling hier een verbinding te maken. De provincie wenst dit eveneens te realiseren, echter de
grootste input moet vanuit de gemeente komen.
Er is nog geen nazicht gedaan naar het traject stroomopwaarts van de Mandelmeersen.
Agendapunt 10.:
Varia

Agenda en verslagen worden in principe enkel via e-mail verstuurd. Dit om zo milieubewust mogelijk te
werken. Toch nog mensen die de verslagen per post wensen te ontvangen? Jan wenst zowel de agenda als
verslagen per post te ontvangen.

Data volgende vergaderingen:
o 8 april 2019 (voorstelling memorandum);
o 17 juni 2019 (voorstelling trage wegen + opmerkingen op trage wegen dossier door te geven);
o 16 september 2019 (stemmen over visietekst trage wegen);
o 9 december 2019.

Bijen: Gezien de slechte toestand van het bijenbestand in Vlaanderen, zal de gemeente een kolonie (laten)
plaatsen op het openbaar domein. Peter geeft aan dat dit bij bepaalde landbouwers reeds wordt gedaan.
Daarnaast: campagne ‘laat het zoemen met bloemen’ van de provincie gaat van start op 15 maart 2019.
Vanaf dan kunnen zakjes bloemenzaad worden besteld via https://www.west-vlaanderen.be/bijen.

Burgemeestersconvenant: na het ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2020, werd nu recent
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opnieuw ingetekend in burgemeestersconvenant (CoM 2030) en het project Pentahelix. Nieuw is dat alle
actoren zullen betrokken worden. (Vermoedelijk) in mei 2019 zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden met
burgers, mensen uit het werkveld, …. die hierin geïnteresseerd zijn. Later hierover meer info. Er wordt een
opmerking gemaakt betreffende de zonnepanelen op het woonzorgcentrum. Deze zouden verkeerd gelegen
zijn (helft dag in de schaduw).

Wijzigingen in het VLAREMA: evenementen en plastic zakjes:
Cateringmateriaal bij lokale besturen
o Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en
door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in cateringmateriaal voor
eenmalig gebruik.
o Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide
voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
Cateringmateriaal op evenementen
o Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij
evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat
minstens 90 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
o Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij
evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat
minstens 95 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Plastic draagtassen
Het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik is verboden bij
aankoop in de detailhandel. De bijdrage per draagtas moet zichtbaar worden gemaakt aan de consument.
Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten,
al dan niet overdekt. Lichte plastic draagtassen worden gedefinieerd als “plastic draagtassen met een
wanddikte van minder dan 50 micron en maar dan of gelijk aan 15 micron”. Dit verbod is in principe van
kracht zodra de wijziging definitief is goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eventuele
voorraden die er nog zijn bij inwerkingtreding kunnen nog 6 maanden gratis ter beschikking worden
gesteld.

Persoonsgegevens: er wordt nagegaan bij de leden of iemand er problemen mee heeft dat zijn/haar naam
op de website verschijnt (ledenlijst minaraad). Niemand heeft hier problemen mee.
Agendapunt 11.:
Mededelingen

Dioxines en PCB’s: studie VMM: na te lezen via https://www.vmm.be/publicaties/dioxine-en-pcbdepositiemetingen-in-de-periode-juni-2017-2013-april-2018

Kaarten leefkwaliteit: https://leefkwaliteitvlaanderen.be/lagen

luchtvervuiling door wegverkeer in kaart gebracht:
https://www.vmm.be/lucht/infografieken/vmm_verkeer_2018.jpg

Publicatie West-Vlaamse Milieufederatie i.v.m. houtverbranding:
http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/wp-content/uploads/2018/10/Brochure-houtverbranding.pdf

Nieuwsbrieven Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart: inschrijven kan via https://www.westvlaanderen.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-stad-land-schap-t-west-vlaamse-hart

Vormingen en activiteiten stad-land-schap ’t West-Vlaamse Hart:
http://www.westvlaamsehart.be/genietenvandenatuur.html

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

Acties in opvolging van de vergadering
Opmaken doodle voor werkgroep memorandum
Reserveren zaal voor overleg werkgroep
memorandum
Doorsturen memorandum naar milieuambtenaar
Versturen memorandum samen met agenda
vergadering april
Doorsturen nodige info zwerfvuilactie naar voorzitter
Verzamelen opmerkingen op trage wegen document

Eerstvolgende vergadering
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Datum
8 april 2019

Eigenaar
milieuambtenaar
milieuambtenaar

Deadline
asap
19 februari 2019

werkgroep
milieuambtenaar

25 maart 2019
29 maart 2019

milieuambtenaar
milieuambtenaar

asap
17 juni 2019

Plaats
e
Vergaderzaal 1 verdieping gemeentehuis
Verslag: Hermien De Foer

