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1. Verslag vorige milieuraad (21 april 2015) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Op te volgen punten 

Stedenbouwkundige Verordening: 

Stijn brengt de wijzigingen aan en stuurt dit door naar de leden van de Werkgroep ter 

goedkeuring. 

 

Zwerfvuilactie: 

- het invulformulier van de Vrije Basisschool in Bassevelde en Scouts Oosteeklo werd nog 

niet doorgestuurd. Annie vraagt na voor Bassevelde, Riet voor Oosteeklo. Dit is belangrijk 

aangezien dit een voorwaarde geworden is om de subsidie te krijgen. 

- Riet lanceert het lumineuze idee om een kaartje in de Belleman te laten verschijnen dat 

aangeeft welke straten al 'bemeterd' en/of 'bepeterd' worden. Zelf wordt ze meter van Dorp en 

Begijnenakker te Oosteeklo. 

- de gemeente gaat een bedanking organiseren voor alle Asscheneedse vrijwilligers. De 

ridders en ridderessen der zwerfvuil moeten wel beloven hun handschoenen thuis te laten en 

nog eens hun handen te wassen ook. 

 

Burgemeesterconvenant (BC): 

Geen evolutie. De nulmeting kan in principe wel al uitgevoerd worden, Stijn kan dit doen. De 

Provincie zal acties voorstellen, maar dat zal wellicht voor volgend jaar zijn. Het College van 

Burgemeester en Schepenen (CBS) wenst nog niet over te gaan tot ondertekening van het 

volledige BC, maar is wel bereid mee te werken aan individuele acties. 

 

Verwerking GFT-afval scholen: 

Deze vraag dient gesteld te worden aan de compostmeesters. 

De compostmeesters hebben nog geen vraag gekregen. 

 

2. Charter 'Bij-vriendelijke gemeente': evaluatie + oprichten werkgroep 

Naar aanleiding van de 'Week van de Bij' werd op 6 juni het Charter Bij-vriendelijke 

gemeente ondertekend door de gemeente Assenede. Wim, Hendrik en Stijn waren de 

tovenaars van dienst en uit hun hoge hoed kwam een waar bijenhotel en bloemenweide 

tevoorschijn aan de evenementenweide achter het gemeentehuis. Op de dag zelf bewees 

Annie dat er ook tovenaressen met boormachines bestaan. 

Er was een behoorlijke opkomst van zowel politiek als pers. Minpuntje was een schaars aantal 

milieuraadsleden, maar het tijdstip van gebeuren werd nogal laat beslist. Geen billenklets dus. 

 

Met de ondertekening van dit Charter gaat de gemeente het engagement aan om van Assenede 

een bijvriendelijke gemeente te maken. Daarvoor gaat de milieuraad een Werkgroep 

samenstellen die bij voorkeur samengesteld is uit zoveel mogelijk actoren uit de samenleving. 

Bedoeling is om een breed draagvlak te verkrijgen om zodoende finaal tot een heus Bijenplan 



voor de gemeente Assenede te komen. Wim zal Luc Braekman contacteren om de Werkgroep 

te trekken en om reeds initiatief te nemen met betrekking tot het contacteren van mogelijks 

geïnteresseerden. Een oproep in de Belleman kan daarbij al een voorzet zijn. 

 

3. Bloembollenplantactie 2015 

Wegens het succes van vorig jaar in Bassevelde met als resultaat een kleur- en stuifmeelrijke 

Dorps-dreef zal de milieuraad ook dit jaar een bloembollenplantactie organiseren. 

'Place to be' zal een andere gemeente worden, bijvoorbeeld Oosteeklo. Riet zal een geschikte 

locatie zoeken, maar rond de kerk en serviceflats kunnen gerust terug enkele duizenden 

krokussen met de puntmuts rechtop aan het zwarte goud toevertrouwd worden (voor de 

minder romantische leden: ze worden in de grond gepoeft). 

De scholen kunnen terug gemobiliseerd worden. Wim zal een Doodle opstellen om een gepast 

tijdstip te vinden, ergens in oktober. 

 

4. Uitstap milieuraad 2015 

Er zijn meerdere opties, bvb: 

- verbrandingsoven Balgerhoeke 

- rondleiding ecologsiche initiatieven Eeklo met etentje bij Pro Natura 

Bij voorkeur in september, bvb zaterdag 19 of 26 september. Ook hier stelt Wim een Doodle 

op. 

 

5. Evaluatie pesticidenvrij onderhoud openbaar domein 

Officieel werden er tot heden geen pesticiden gebruikt op openbaar domein. Officieus is dan 

weer niet duidelijk maar wellicht ook niet, aangezien de reserves aan vergif blijkbaar op zijn. 

'God zij geprezen met ontzag'-samenzang werd net vermeden. 

 

7. Varia 

- Langs de oude spoorwegbedding tussen Boekhoute en Assenede tiert de Japanse 

duizendknoop weliger en weliger. Ook op andere plaatsen in Assenede. Is het geen tijd om 

actie te ondernemen om deze verspreiding een halt toe te roepen? 

- Op 15 oktober is er een open milieuraad met als onderwerp 'Een tuin om van te smullen'. 

- De werken aan de kerk van Assenede zijn opgeschort wegens aanwezigheid van nesten van 

gierzwaluwen. RLM is van plan na de werkn kunstnesten te plaatsen. Op hoop van zege. 

 

 

Volgende milieuraad: Om het zo democratisch mogelijk te beslissen, zal Wim een Doodle 

opmaken. Resultaat: 12 november 2015, in GC Bijenkorf, 20u00 
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