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1. Verslag vorige milieuraad (14 februari 2018) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

De hangende punten zullen met het Dagelijks bestuur (DB) verder uitgeklaard worden. 

Deze zijn: 

 

Op te volgen punten 

Subsidies zwerfvuilactie:  

De milieuraad heeft advies gegeven aan het College om de kosten van de zwerfvuilactie op 

zich te nemen, aangezien het succes van deze actie teveel begint te wegen op het 

werkingsbudget van de milieuraad. Wim volgt op. 

 

Verwerking GFT-afval scholen: 

Deze vraag dient gesteld te worden aan de compostmeesters. 

De compostmeesters hebben nog geen vraag gekregen. 

 

Stedenbouwkundige Verordening: 

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. 

14/11/2017: 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 

 

Zwerfvuil - Omgevingsvergunning: 

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. 

 

Richtlijn bij rooien bomen: 

Het schepencollege wil een richtlijn opstellen om te gebruiken bij beslissingen over het rooien 

van bomen. Het is niet evident om voorwaarden op te leggen. Ook over heraanplant worden 

best richtlijnen opgesteld. (Er bestaat nu al een heraanplant, plantmaat 12/14!: wordt in de 

praktijk vaak niet toegepast). De Kapelledijk te Assenede werd bvb recent heraangeplant met 

bosplantsoen. Ook op vele andere locaties loopt de heraangeplant niet zoals het moet.  

Milieuraad vraagt uitstel tot november 2018. 



 

2. Bassevelde 'in the picture' 

Filip Catelyn stelt Landelijke Gilde (LG) Bassevelde voor. We leren dat de LG een overvloed 

aan activiteiten organiseert (bvb tomatenkweek, ecologische gazon, kleinschalige 

waterzuivering, hoevefeest, opendeurdagen, jaarlijkse dagreis, fietstochten, zwerfvuilactie). 

Maar evengoed tentoonstellingen over landbouw-gerelateerde thema's. Hoewel het merendeel 

van de leden gene link met landbouw hebben, een vaak voorkomende misvatting. De LG 

speelt met het idee om een Repair-Café te organiseren!! 

 

Philippe Henderick stelt de Volkstuinvrienden Bassevelde voor. Was vroeger een bloeiende 

vereniging, is toen van de radar verdwenen om een paar jaar geleden terug op te staan. Er zijn 

65 steunende leden. In de Kaprijkestraat werden op een braakliggend stuk grond 8 

volkstuintjes opgericht. Hun hoofddoelstelling is om overal te helpen waar er nood is aan hulp 

voor natuur, en mensen warm te maken hiervoor. Ze willen zo dicht mogelijk bij de natuur 

groenten kweken, met speciale aandacht voor 'vergeten groenten', het stokpaardje van wijlen 

José de Buck (stichtend lid van de volkstuinvrienden, en ook zeer lang lid van de milieuraad). 

Ze proberen zoveel mogelijk scholen te betrekken. Geven voordrachten. Veel aandacht voor 

solitaire en andere bijen. Ieder jaar zijn er 1 of 2 opentuindagen, tijdens de kermis. 

 

3. Evaluatie zwerfvuilactie. 

Het was bar slecht weer. Minder volk was het resultaat. 8 verenigingen hebben meegedaan, er 

zijn nu 6 formulieren binnen, enkel nog NP en Scouts. Helaas, het aantal opgehaalde kilo's 

lijkt er niet op achteruit te gaan. 

Aangezien de uitbetaling van de subsidies zwaar begint te wegen op ons beschikbare budget, 

werd er aan het gemeentebestuur gevraagd om vanuit de gemeentekas uit te betalen. Dit 

leverde helaas een negatief antwoord op. 

Het lijkt aangewezen om de geldstromen die gepaard gaan met de actie te herbekijken. Moet 

er nog uitbetaald worden, waarom verenigingen wel, peters/meters niet? Moet het geld niet 

anders besteed worden door de verenigingen? Eén pot en die verdelen onder de verenigingen? 

Voorzien we midenr budget? Vragen waarop voorlopig nog geen definitief antwoord werd 

geformuleerd. 

Qua visualiteit (sensibilisering) komt het voorstel om het opgehaalde afval op zichtbare 

plaatsen te 'dumpen'. Annie heeft met het zwerfvuil dat ze in haar straat opruimt een 

'kunstwerk' gemaakt. Valt goed op, super actie! 

Er dient beter gecommuniceerd te worden wat wel en wat niet in de containers mag.  

 

4. Klimaatplan 

Het Dagelijks Bestuur (DB) kon, op de valreep wegens nipte deadline, de ontwerptekst 

inkijken vooraleer hij naar gemeentebestuur en gemeenteraad ging. Deze was duidelijk, 

overzichtelijk, en vrij volledig.  

Het DB maakte vooral nog enkele opmerkingen omtrent het ontbreken van acties om een 

breed draagvlak te creëeren, ontbreken budget voor sensibilisatie en ontbreken van een luik 

klimaatadaptatie. Deze opmerkingen worden meegenomen in het dossier. 

Nu wordt dit voorgelegd, eerst aan College van Burgemeester en schepenen (CBS), daarna 

aan de gemeenteraad (wellicht augustus). 

Annie en Hendrik waren op 12 juni aanwezig op de Workshop klimaatadaptatie. Daar werden 

de effecten van klimaatverandering op onze regio uit de doeken gedaan. Sumaqua, een spinoff 

van de universiteit Leuven, zal een regionaal adaptatieplan voor het Meetjesland uitwerken. 

Op vraag van de steden/gemeenten kan ook een lokaal adaptatieplan uitgewerkt worden. In 



november 2018 zal een tweede workshop plaatsvinden. Meer info: 

www.meetjeslandklimaatbestendig.be 

 

5. Filmvoorstelling 'Plannen voor plaats'. 

Deze zal doorgaan op vrijdag 7 september 2018, om 20u. In de Bijenkorf te Assenede. 

Filmvoorstelling + nabespreking. Hiervoor kregen we toestemming en medewerking van 

CBS, op voorwaarde dat het geen verkiezingsdebat wordt. 

Mogelijke gesprekspartners zijn GECORO, milieuraad, schepen ruimtelijke ordening, 

Veneco, klimaatambtenaar, stedenbouwkundige ambtenaar, jeugdraad. Mogelijke moderator 

is Luc de Witte (bewonersplatform Oosteeklo).  

Zoveel mogelijk mensen zouden deze film moeten zien. Promo kan via Belleman, 

verenigingen aanschrijven, evenementenborden, Facebook, mailing. 

 

6. Mail 'Gina de Cap' 

- opsturen brieven voor subsidieaanvraag huiszwaluwen. Werd inmiddels uitgevoerd. 
- "Een aantal mensen uit mijn omgeving doet pogingen om hun gemeente te sensabiliseren rond de 
vervuiling door ballonnen en vooral hun gevaar voor dieren. Zij proberen hun gemeente’ ballonvrij’ te 
maken zoals in Nederland al gebeurt. Op Koningsdag zijn in een aantal gemeenten geen ballonnen 
opgelaten en een aantal winkelketens bant ze ook als gadget. Rusthuis St. Jozef ontving vorig jaar een 
mail na hun ballonactie door de bewoners (weet niet van wie) en schrapt die activiteit nu ook. 
Mag ik vragen om dit op de agenda van de milieuraad te plaatsen om te zien wat in Assenede rond 
die problematiek kan gedaan worden?"  

Iedereen kent inmiddels wel de foto's en nieuwsberichten over gestorven walvissen, dolfijnen, 

vogels waarvan hun maag stampvol zit met plastic zakken en dus ook deze ballonnen. Deze 

beelden zouden moeten leiden tot voorschrijdend inzicht, en dergelijke acties zouden dan ook 

sterk moeten afgeraden worden en liefst verboden. Mogelijk alternatief zou bvb zeepbellen 

blazen kunnen zijn. Maar met wat creativiteit kunnen zeker nog andere acties verzonnen 

worden. Kunnen we daar geen advies over schrijven richting gemeentebestuur? 

 

7. Verzekeringspolis 

De polis burgerlijke aansprakelijkheid werd opgevraagd en kan ingekeken worden. 

 

8. Interradenoverleg 

Er werd een afsprakennota en prioriteitenlijst opgesteld. De prioriteitenlijst van de milieuraad 

is gebaseerd op ons Verkiezingsmemorandum 'Geef ons heden ons dagelijks groen'. Helaas 

werd de vergadering van 16 april jl geannuleerd en lijkt er nog weinig beweging te zijn. 

Wordt zeker vervolgd! 

 

9. Bloembollenactie: Dodendraad 

Langsheen de grens met Nederland zal over een totale lengte van 3 km witte krokussen 

geplant worden in de wegberm. Zij symboliseren de 'Dodendraad', het Ijzeren Gordijn dat 

België en Nederland tijdens de 1ste Wereldoorlog scheidde. Alle bermen zijn nu 

geïnventariseerd. de gemeente zal financieel bijdragen aan het project. 

 

10. Gevelgroen: doorstart? 

In 2016 maakte de milieuraad een 'reglement gevelgroen' op, enkele richtlijnen waaraan moet 

voldaan worden als je uw voorgevel van het broodnodige groen wil voorzien. Vanuit CBS 

kwam toen een negatieve respons.  

Nu lijkt er wel een gedoogbeleid te zijn voor mensen die hun voorgevel van wat groen 

voorzien. 



In het klimaatplan staat deze actie nu wel heel duidelijk vermeld. Indien dit plan wordt 

goedgekeurd, betekent dit een comeback van deze fijne actie. Waar wel nog eens moet over 

nagedacht worden is een plantenlijst. 

Hoe promoten? Door het oprichten van een heuse 'gevelbrigade', die (de eerste 10) 

geïnteresseerden meehelpen bij de aanleg ervan. En natuurlijk door dit toe te passen op 

openbare gebouwen, daar kan de gemeente een mooie voorbeeldfunctie uitoefenen. De tijd 

lijkt rijp om opnieuw een advies daaromtrent te formuleren richting gemeentebestuur. 

 

11. Varia 

- Campagne Mei Plastic Vrij. Oproep om veel minder plastic te gebruiken. 

https://info.meiplasticvrij.be/ 

- open milieuraad: onderwerp Permacultuur, op 11 oktober 2018. 

 

Volgende milieuraad: Er wordt een Doodle opgemaakt.  

We zullen in de toekomst vergaderen op verschillende locaties in de 4 deelgemeenten. We 

zouden mensen uit die gemeente met interesse voor de milieuraad kunnen uitnodigen. Ook 

kunnen we verenigingen de kans geven zichzelf te komen voorstellen op de milieuraad. 

 

Voorzitter    Ondervoorzitter   Secretaris 

 

 

Wim Vandendriessche  Annie Cauwels   Hendrik Haers 


