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1. Verslag vorige milieuraad (19 januari 2017) 

 

Het verslag was maar op het laatste moment doorgestuurd naar de milieuraadsleden waardoor 

niet iedereen dit deftig kunnen inkijken heeft. Het wordt doorgeschoven naar de volgende 

milieuraad en zal daar al dan niet goedgekeurd worden. De opmerking wordt gemaakt dat de 

verslagen beter zo kort mogelijk na de samenkomst van de milieuraad gemaakt en 

doorgestuurd worden. De notulist poogt daar verandering in te brengen. 

Op te volgen punten 

Burgemeestersconvenant (BC): update (zie varia) 

De vraag tot ondertekening van BC werd eveneens op de vorige gemeenteraad gesteld. Daar 

kon vernomen worden dat een energieactieplan zal worden opgesteld. Men heeft 2 jaar tijd 

om zo'n plan te ontwikkelen. De milieuraad zal daarbij betrokken worden. Met betrekking tot 

ondertekening is de doelstelling om in 2017 het BC te ondertekenen. Er zal gepoogd worden 

om tegen 2030 40% minder CO2 te produceren, door verminderde productie of verhoogde 

captatie.  

 

Verwerking GFT-afval scholen: 

Deze vraag dient gesteld te worden aan de compostmeesters. 

De compostmeesters hebben nog geen vraag gekregen. 

 

Stedenbouwkundige Verordening: update 

Wim heeft een mail naar de gemeentesecretaris gestuurd (Frederik Willems). Het voorstel tot 

antwoord werd in oktober in het schepencollege besproken. Het advies van de milieuraad zou 

als richtlijn bij verkavelingen meegegeven worden. Er dient nog besproken te worden met 

Dienst Stedenbouw wat wel, wat niet kan weerhouden worden. 

update: nog steeds geen antwoord ontvangen 

 

Milieuraad online: 

- website Assenede: Stijn heeft de grote sleutel in handen om dit te kunnen aanpassen 

- website Vlaamse Milieuraden: to do Wim 

 

Herbruikbare luiers: update 

Klein Spook uit Gent wil info daaromtrent komen geven, ze vragen 50 euro. Voor dit jaar was 

het voor de Gezinsbond praktisch niet echt haalbaar. We kunnen trachten om voor volgend 

jaar (wellicht februari 2018) samen met de Gezinsbond praktisch iets uit te werken. De vraag 

zal aan Sara gesteld worden of zij dit wil doen. 

update: Sara heeft hedentendage nogal weinig tijd om dit ietwat op te volgen. Wordt vervolgd 

als er zich wat meer tijd aandient. 

 

Geboortebos: nog steeds op zoek naar locatie.  

 

Mobiliteitsplan 2.0 (MP): 



De samenwerking met het studiebureau werd stopgezet. De dienst mobiliteit van de gemeente 

Assenede is nu aan zet om van dit MP het meest ambitieuze ooit te maken. Deze week is er 

een vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Het aangepast MP 

wordt dan verder besproken op 23 januari 2017 door GBC, waarna er een voorlopige 

vaststelling volgt door de gemeenteraad (GR). Het vervolg is een retourtje naar de regionale 

mobiliteitscommissie (RMC), die al dan niet zijn fiat geeft. Of zou er een audi(t) volgen? 

De milieuraad (MR) kan enkel hopen dat onze opmerkingen worden meegenomen, aangezien 

er blijkbaar geen gelegenheid wordt voorzien om het herwerkte exemplaar nog eens te 

evalueren. Desalniettemin blijft de MR vragende partij om van het MP een ambitieus plan te 

maken, en om dus het plan nog eens te kunnen inkijken vooraleer het naar de GR gaat. 

 

2. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag wordt overlopen.  

 

Lijst milieuraadsleden 

- Krist Hamerlinck is al een tijdje gestopt, en dient uit de lijst geschrapt te worden. 

- Patrick de Zutter heeft laten weten dat hij wenst te stoppen met de milieuraad, wat we allen 

betreuren. De lokale, korte-keten landbouw zal nu niet meer vertegenwoordigd zijn. Stijn zal 

de Landelijke Gilde van Assenede contacteren met de vraag om een vervanger voor Patrick 

voor te stellen. 

- de leden die een volledig jaar niet aanwezig waren op de vergaderingen zullen worden 

aangeschreven of er nog interesse is. Indien niet, kan hun plaats opengesteld worden voor een 

andere kandidaat. 

- Groen heeft nog steeds geen vervanger aangeduid 

 

De vraag wordt gesteld of een jaarverslag eigenlijk nog nodig is, nu de 

samenwerkingsovereenkomst niet meer in voege is. Het jaarverslag is nog nodig op 

gemeentelijk niveau, omdat de subsidies daarvan afhangen. De gemeente heeft al laten weten 

daar meer op te zullen toezien. De suggestie wordt gedaan om van het jaarverslag een lijviger 

document te maken waar op een professionele manier de aandachtspunten (of problematiek?) 

in de gemeente worden geschetst, hoe de milieuraad met hun werking daar een antwoord op 

trachten te bieden, en wat de plannen zijn in het volgend werkjaar. Vooral in het kader van het 

Interradenoverleg lijkt dit wel aangewezen. Het lijkt ook niet slecht om bij andere adviesraden 

eens te informeren hoe zij hun jaarverslag aanpakken.  

 

Nog toe te voegen bij acties: opstart van Werkgroep 'Bij-vriendelijke gemeente', ook wel 

'Bijenwerkgroep Assenede' genoemd.  

 

Budget: negatief saldo van 900€. Het jaarlijks werkingsgeld blijkt ontoereikend, zodat de 

milieuraad zelf moet bijpassen. Zie verder bij agendapunt 3. 

 

3. Zwerfvuilactie 2017 

Wim geeft een overzicht van de geleverde prestaties door de verenigingen en peters/meters. 

(zie bijlage 1). Het aantal kilogram opgehaald afval is wel geen 100% correct cijfer, aangezin 

sommige verenigingen op andere dagen hebben opgehaald, waardoor dit afval niet in de 

containers is beland. Ook komt de opmerking dat het afval (restfractie en PMD) gescheiden 

wordt opgeruimd, maar alles daarna toch samen in de container belandt. Blijkbaar wordt 

PMD-afval bij IVM wel degelijk gescheiden van de rest. Wat er met het 'vuile' PMD 

(geroest,...) gebeurt en of dit nog wel te recycleren valt , is geen duidelijkheid. 

 



IVM heeft online een kaart gemaakt waar zwerfvuilacties kunnen aangeduid worden 

(www.mooimakers.be). Dit lijkt evenwel niet zo gebruiksvriendelijk voor hetgeen wij als 

milieuraad beogen, dus voorlopig zal Wim dit dossier blijven opfleuren met mooie kleuren. 

Wat misschien nog wel beter kan, is het beter coördineren van de locaties, want sommige 

straten worden door meerdere verenigingen opgeruimd. dit kan dus efficiënter. 

 

Er hebben in 2017 welgeteld 18 verenigingen meegedaan, dat zijn er 7-8 meer dan in 2016. 

Groen vraagt dit jaar ook de subsidie aan, in tegenstelling tot vorige jaren. 

Dat wil dus ook zeggen dat de milieuraad 18x125 euro (2250 euro) zal moeten uitbetalen aan 

subsidies. Indien OVAM opnieuw een toelage toekent van 500 euro, betekent dit dat we in 

2017 - we krijgen 1500 euro werkingsmiddelen van de gemeente - sowieso al 250 euro in de 

min gaan met de zwerfvuilactie alleen! 

Aangezien de zwerfvuilactie voor een propere gemeente zorg, wat de publieke opinie nauw 

aan het hart ligt, en de gemeente Assenede de vrijwilligers een warm hart toedraagt door bvb 

organiseren van een samenkomst en receptie, rijst de vraag of deze subsidiekost niet kan 

gedragen worden door de gemeente. Op die manier zou de werking van de milieuraad niet in 

het gedrang komen, omdat we successen boeken met het organiseren en uitbreiden van de 

zwerfvuilactie. De milieuraad geeft dan ook de opdracht aan Stijn om deze vraag voor te 

leggen aan het gemeentebestuur. 

 

Landelijke Gilde Bassevelde meldt dat de Boerenbond 'anti-zwerfvuil' bordjes laten maken 

heeft voor landbouwers, om op te hangen aan akkers en weiden. Zwerfvuil in groenvoer leidt 

nogal vaak tot nefaste toestanden bij bvb. koeien. 50 stuks zullen alvast worden uitgedeeld 

aan de landbouwers van Bassevelde. Dit is ook iets wat in de Belleman zou kunnen 

verschijnen. Filip zal bekijken of daaromtrent iets kan gepubliceerd worden. 

Dit is alvast een nieuwe, welgekomen, insteek om de negatieve impact van zwerfvuil in onze 

omgeving aan de man te brengen. 

 

Werfzones: er wordt geopperd om bij de Omgevingsvergunning een info-blad toe te voegen 

met richtlijnen betreffende het proper achterlaten, bvb het niet sorten van bouwafval, van de 

werfzone en de buurt van de werf. Deze suggestie zal overgemaakt worden aan het 

gemeentebestuur. 

 

4. Dossiertaks Omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 juni 2017 de milieu- en de bouwvergunning. 

Professionelen zullen die enkel nog digitaal kunnen indienen, particulieren kunnen dit wel 

nog analoog doen. 

In de huidige toestand dient er voor de stedenbouwkundige vergunning geen dossiertaks 

betaald te worden, voor de milieuvergunning is dit wel nodig. 

Vanaf 1 juni zal er voor de omgevingsvergunning altijd dossiertaks moeten betaald worden, 

ongeacht of het een milieu- of stedenbouwkundig gerelateerde aanvraag is. De bedragen 

worden overlopen. 

De milieuraad neemt akte van deze verandering. 

 

5. Verkiezingsmemorandum 

Dit memorandum moet afgewerkt zijn na de zomer. Er werden reeds enkele 

voorbeeldmemoranda opgevraagd en ontvangen van andere gemeenten. Daar kunnen we 

alvast mee aan de slag. Het Bewonersplatform van Oosteeklo organiseert in het najaar een 

debatavond met de voorzitters van de verschillende politieke partijen. Daniël tracht nog meer 

info te bemachtigen. 



 

Het Dagelijks Bestuur (DB) zal dit verder voorbereiden. 

 

6. Interraden-overleg 

 (zie bijlage 2) In september kunnen de adviesraden hun beleidsprioriteiten voor BBC 

(Beleids- en beheerscyclus) naar voren schuiven. Wellicht zal dit ongeveer overeen komen 

met de punten die zullen worden aangehaald in het Verkiezingsmemorandum. Het nieuwe 

Meerjarenplan moet in voege gaan op 1 januari 2020, het huidige loopt immers tot eind 2019. 

 

Het DB zal dit verder voorbereiden. Zo zouden we bvb een interactieve open milieuraad 

kunnen organiseren ergens in het najaar... 

 

7. Varia 

- Op de vorige gemeenteraad werd beslist om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. 

De milieuraad is verbaasd dit te moeten vernemen als variapunt en niet als agendapunt, 

aangezien we al lange tijd aandringen op de ondertekening daarvan (zie ‘op te volgen punten’ 

van dit en vorige verslagen). De milieuraad wil dan ook nauw betrokken worden bij de 

ontwikkeling van het convenant, van bij de opstart van de procedure. Met het Mobiliteitsplan 

2.0 werden we niet of amper (enkel op eigen vraag) betrokken, en dit willen we nu vermijden. 

Er wordt ons meegedeeld dat er 3 werkgroepen zullen worden opgericht die zich zullen 

focussen op verminderde productie van CO2. 

Een eerste advies naar CBS en gemeenteraad toe is om niet enkel in te zetten op verminderde 

productie maar zeker ook op CO2-captatie. Zo krijg je een dubbel effect, en veel sneller 

resultaat. In een landbouwgemeente zijn daar ook zeker mogelijkheden. De milieuraad stelt 

dan ook voor om een 4de werkgroep op te richten die zich zal buigen over de mogelijkheden 

die er zijn tot CO2-captatie.  

- De Landelijke Gilde van Bassevelde zal een artikeltje schrijven over het gebruik van 

groenbemesters in de landbouw, en hun belang voor onze bestuivers. Het zou leuk zijn een 

foto toe te voegen van zo'n bloeiend veld, geflankeerd door een infobord. 

- Er komt een Openbaar onderzoek aan betreffende de bescherming van Kwetsbare bossen in 

Vlaanderen. In Assenede zijn dit bossen (of zijn het bomen?) die nu onder agrarisch gebied 

geklasseerd staan en dus best bescherming genieten. In praktijk is dit, surprise!, quasi niks. 

Andersom is het ook mogelijk dat er bossen (of zijn het bomen?) zijn die niet op de kaart 

aangeduid zijn ('vergeten'?), maar toch zouden mogen beschermd worden. We denken hierbij 

bvb. aan de Begijnenakker in Oosteeklo... 

 

 

Volgende milieuraad: Er werd een Doodle opgemaakt. Volgende vergadering is ?, in ? in 

Assenede, 20u00 

 

Voorzitter    Ondervoorzitter   Secretaris 

 

 

Wim Vandendriessche  Annie Cauwels   Hendrik Haers 


