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1. Verslag vorige milieuraad (26 juni 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. 

 

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 

22/11/2018: 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.  

De milieuraad diende volgend advies in: 

 
De milieuraad adviseert dat er nieuwe afspraken worden gemaakt rond  

 

1.Het uitreiken van de vergunning  



a. Met een gemeentelijke verordening kan de gemeente de perimeter rond de woning verkleinen tot 0 

meter, zodat er voor elke boom met een omtrek van minstens 1M op 1M hoogte een vergunning vereist 

is  

b. Het concept ‘overlast’ dient geobjectiveerd. Het is aan de milieu-ambtenaar om objectieve parameters 

te hanteren, en deze ook duidelijk te communiceren aan de aanvrager en het schepencollege.  

 

2.Het opvolgen van de vergunning  

c. De milieu-ambtenaar moet na de werken een terreincontrole doen, en met objectieve maatstaven 

beslissen of de voorwaarden correct werden nageleefd. Met duidelijke foto’s van vóór en na de werken 

moet de milieu-ambtenaar beslissen of aan de voorwaarden is voldaan. Deze foto’s worden bij de 

vergunning gearchiveerd, zodat het mogelijk is om op latere datum het verloop van de vergunning na te 

gaan.  

d. De gerooide boom moet worden vervangen in het eerstvolgende plantseizoen. De huidige plantmaat 

12/14 blijkt niet afdwingbaar (want zeer groot), dus moet het volstaan om plantmaat 8/10 of 10/12 te 

eisen.  

e. De gemeente moet eisen dat de nieuwe boom levensvatbaar is, en dit tot 2 jaar na de aanplant. Dit 

vereist ook de nodige terreincontroles in het groeiseizoen (meioktober).  

 

 

Oplaten van ballonnen bij evenementen:  

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? 

 

2. Assenede 'in the picture' 

Tony De Bruyne stelt Landelijke Gilde (LG) Assenede voor. We leren dat de LG ook hier een 

overvloed aan activiteiten organiseert (bvb sneukelroute, verlichte fietsroute, maandelijkse 

bolling, koken voor mannen, …). Er is ook groep die zich met meer groene thema’s 

bezighoudt. Dit is helaas een beetje verminderd sinds het overlijden van José de Buck. 

Wegens het 100-jarig bestaan zijn er in 2019 de Oogstfeesten. Allen daarheen! 

 

Paul Roegiers stelt de Wildbeheerseenheid (WBE) Twee Ambachten voor. Er zijn ongeveer 8 

WBE’s in Oost-Vlaanderen. Twee Ambachten situeert zich in Assenede, en aprtieel in 

Bassevelde, Boekhoute en Ertvelde. Jagers zijn niet verplicht om aan te sluiten, maar dan 

moeten ze zelf jachtplannen indienen. Een jachtgebied bestaat uit 40ha, er is geen overlap 

tussen de gebieden. Ieder jaar wordt in grote getale meegedaan aan de zwerfvuilactie. 

 

3. Evaluatie ‘Plannen voor plaats’. 

De filmvoorstelling ging door op vrijdag 7 september 2018, om 20u. Er kwamen ongeveer 30 

geïnteresseerden op af. Niet zoveel. Het was de bedoeling om al eens wat discussie en debat 

omtrent de ruimtelijke ordening van de toekomst los te weken. Moet zeker vervolgd worden! 

60-70 euro kosten om te organiseren. 

 

4. Klimaatplan: stand van zaken 

Het klimaatplan en bijgekoppelde actieplan werd deze zomer door de gemeenteraad 

goedgekeurd. De klimaatambtenaar (Lindsay de Decker) gaat helaas werken voor de 

Provincie, waar ze aan de gipsberg voltijds zou kunnen werken omtrent klimaat in het 

educatief centrum. 



Gezien de grote inspanningen – en het bijhorende werk - die dienen te gebeuren, is de 

milieuraad van mening om in een volgende sollicitatieronde een voltijdse vacature open te 

stellen. 

Zo staat door het harde werk van Lindsay al volgende initiatieven in de stijgers: 

- Overal stroomversnellers. 175 mensen stemden op hun favoriete energieproject via 

www.stroomversnellers.be. Ruim 10.000euro startbudget werd op die manier binnen 

gehaald. De 3 populairste projecten gaan daarmee gerealiseerd worden. 

- Lokale klimaatprojecten. Er werd een project ingediend voor de duurzame 

totaalrenovatie van de woning voor het Lokaal Opvanginitiatief in de Trieststraat. 

Maximum subsidiebedrag van 187.500 euro. 

- Lokale klimaatprojecten, ingediend via Veneco: Groepsaankoop 

hoogrendementsketels; Energiecoaching bij bedrijven 

- Pilootproject circulaire economie (Veneco en Prov O-Vl): Gemeente als 

klimaatgezonde organisatie (nuttige tips om energie te besparen + introduceren van 

een duurzaam aankoopbeleid): Mobiliteitsproject rond deelwagens (in opstart) 

- Groepsaankoop stookolietanksanering (+ voordelig omschakelen van mazout naar gas 

via Veneco) 

- Uitrollen laadinfrastructuur voor electrische wagens en fietsen: parking ’t Groentjen 

(Oosteeklo) en parking De Zwelthoek (Assenede) / openbare oplaadpunten voor 

fietsen in opstart 

- Verduurzamen wagenpark: 2 electrische voertuigen (2012) en 3 CNG-voertuigen 

(2018) 

- Ver-LED-ing van de openbare verlichting 

- Leasen van electrische fietsen voor het personeel: in opstart 

- Voedselteams in Assenede via vrijwilligers: verkenningsfase 

 

Het klimaatactieplan moet bij Europa ingediend worden in april 2019. 

 

5. Interradenoverleg: stand van zaken. 

De vorige vergadering was op 2/10/2018. Vanuit het schepencollege kwamen enkele kleinere 

aanpassingen op de Afsprakennota. Termijn voor advies wordt nu 1 maand, termijn voor 

terugkoppeling eveneens 1 maand. Deze nota wordt ondertekend op 8 februari 2019. 

Prioriteitenlijst beleidsplanning 2019-2024. Ons Verkiezingsmemorandum ‘Geef ons heden 

ons dagelijks groen’, met gelijkaardige inhoud als de prioriteitenlijst werd al ruim voor de 

verkiezingen doorgestuurd naar alle politieke partijen. De samengestelde prioriteitenlijst, van 

alle adviesraden, zal ingediend worden in december. Gebeurd?? 

 

6. Evaluatie bloembollenactie: Dodendraad 

Langsheen de grens met Nederland werd in oktober over een totale lengte van 3 km 6000 

witte krokussen geplant in de wegberm. Zij symboliseren de 'Dodendraad', het Ijzeren Gordijn 

dat België en Nederland tijdens de 1ste Wereldoorlog scheidde. Dit gebeurde samen met 

scholen van Assenede en Sas van Gent. 

Ook in andere buurgemeenten (Sint-Laureins, Zelzate) en elders in België werden krokussen 

geplant langs deze grens. 

 

7. Windturbines Sas van Gent: stand van zaken 

In oktober was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. 85-90% van de aanwezigen 

gaven veel tegen’wind’ voor de plannen van Zeeuwind en Eneco voor 6 windmolens in de 

Oude Papeschorpolder ten noorden van Sas van Gent. De gemeente Terneuzen gaat dan ook 

http://www.stroomversnellers.be/


negatief adviseren. Bijgevolg, door gebrek aan draagvlak, lijkt de komst van deze windmolens 

op die plaats een onmogelijke missie. 

 

8. Participatie-traject RUP ECA Leegstraat 

De oude ECA-site tussen Leegstraat en Kapellestraat is heden een zone voor ambachtelijke 

bedrijven en KMO's. De gemeente wenst dit niet te bestendigen en wil daarom deze zone 

herbestemmen. Op 26/09/2018 werd een eerste participatiemoment georganiseerd. Deze bleek 

echter ongeldig wegens een procedurefout. Op 11/12/2018 (17-19u) wordt een nieuw 

participatiemoment georganiseerd. 

De milieuraad wenst van dit participatie-traject gebruik te maken om de 'Geef ons heden ons 

dagelijks groen'- slogan van het Verkiezingsmemorandum kracht bij te zetten en niet in de 

theorie te blijven hangen maar volop te gaan voor een praktische invulling ervan. 

Deze herbestemming is namelijk een perfecte springplank om structureel meer en robuust 

groen te voorzien in Assenede, in de vorm van een parkzone, waar er plaats kan zijn voor 

speelelementen (speelbos, natuurlijke speeltuigen), volkstuinen, wandelpaden, waterpartijen, 

bomen, houtkanten,... Dit in de nabijheid van scholen, sportinfrastructuur en 

seniorenflats/rusthuis. 

De milieuraad adviseert dan ook om deze zone te herbestemmen tot groene zone. Met 

uitzondering van de bebouwde delen, deze kunnen omgezet worden naar woonzone. 

 

9. Zwerfvuilactie 2019: verbeterpunten 

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

plaatsen te 'dumpen'. Dit gebeurt trouwens al in andere gemeenten zoals bvb Ertvelde, waar 

dit een groot ‘show-effect’ heeft, en derhalve een krachtig signaal. 

Assenede kan niet achterblijven. Daarom werd aan het gemeentebestuur goedkeuring 

gevraagd om ‘dump’-plaatsen te voorzien op drukbezochte plaatsen in dorpskernen waar het 

afval bvb een weekje mag liggen. Dit als alternatief voor de anonieme containers.  

De gemeente heeft toestemming gegeven, maar alleen voor Assenede. Daar mag het afval 

tussen nadars op dorpsplein verzameld worden. Jammer dat dit niet in de andere 

buurgemeenten zou mogen. De milieuraad blijft dan ook vragende partij om deze actie overal 

toe te passen. 

De straten goed indelen onder de verenigingen, zodanig dat er een betere covering is van alle 

straten, en geen overlap tussen verenigingen. Op voorhand beter navragen, inventariseren en 

communiceren naar verenigingen welke straten zij verwacht worden te ruimen. 

Duidelijk communiceren naar de verenigingen wanneer de geruimde materialen worden 

opgehaald door de bevoegde diensten. Op die manier vermijden we zakken afval die op 

openbaar domein blijven staan. 

Kosten van de zwerfvuilactie, vnl de subsidies, blijft een heikel punt in de milieuraad. Moet 

dit alles blijven bekostigd worden van het werkingsbudget, wat daardoor bijna volledig 

opgesoupeerd wordt? Is het niet de taak van een gemeente om de kosten van het schoonmaken 

van hun openbaar domein op zich te nemen? Zie ook vorige verslagen. 

 

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.  

To do (eens er tijd is, Hendrik trekt maar poogt werk te verdelen): 

een advies formuleren richting gemeentebestuur. 

brochure maken 

koppelen aan reglement 

promoten (belleman, wedstrijd,…) 

voorkeur-plantenlijst opstellen 

... 

 

11. Mei Plasticvrij: voorstellen? 

In 2018 was er de oproep om veel minder plastic te gebruiken. https://info.meiplasticvrij.be/ 

Daar is in Assenede toen niet zoveel mee gebeurd. Tijd voor meer actie dus in 2019. 

Hoe pakken we aan? Ideëen, voorstellen? 

Alleszins in Belleman laten verschijnen. 

Adviesraad voor Lokale Economie (ALEA) contacteren (Tom Robersccheuten?) om te 

bekijken hoe lokale handelaars kunnen bijdragen? Bvb zelf recipiënten meebrengen,… 

 

12. Week van de Mobiliteit: 22/09/2019: voorstellen? 

Idem als 11. Deze week gaat al jaren voorbij zonder dat er in Assenede over gekraaid wordt. 

Tijd voor verandering! 

Waarom geen autoloze zondag invoeren? De laatste dateert al van 1973. We kunnen die dag 

bvb de dorskenen autovrij maken en acties organiseren, waarbij verenigingen kunnen 

betrokken worden. Kan ook aan de klimaatkapstok opgehangen worden. 

11. Varia 

- Mooimakers.be: 10 asbakken zijn beschikbaar voor uitleen op evenementen 

- Meer zebrapaden bvb aan de scholen in Assenede. In zone 30 wordt echter geen zebrapad 

voorzien omdat de zachte weggebruikers geacht worden daar de snelheid te bepalen. 

- Herinrichting Vrijestraat. Dit wordt uitgevoerd april-juni 2019. Sommige inwoners werden 

door Waterschap Terneuzen helemaal niet op de hoogte gebracht. Men ook moeilijk spreken 

van burgerparticipatie, want op de vergadering werd aan de toehoorders gewoon meegedeeld 

wat reeds beslist werd. De verkeersstromen zullen daar drastisch wijzigen. België betaalt 50% 

van de werken, maar heeft verder geen inspraak. 

- Brug Stroomstraat: verharden geelgors-grindweg Rijkestraat. De roddel gaat de ronde dat 

het gemeentebestuur de grindweg zou willen laten verharden. Dat zou heel straf zijn, 

aangezien de gemeente zelf in de Vergunningsvoorwaarden (mede door milieuraad) heeft 

opgenomen om NIET te verharden. Dit zou dan ook een zware inbreuk zijn op de zelf 

opgestelde voorwaarden. De milieuraad zal dit bij monde van Stijn navragen bij Stefan 

Steyaert van dienst Stedenbouw. 

- Toegang naar milieupark is heel gevaarlijk bij file aldaar. Door te geven aan Marleen Gerres 

(wegens gebrek aan mobiliteitsambtenaar). 

- geboortedreef Kapelledijk: vele boompjes dood door droogte en overgroeid. Daar komen 

nieuwe, grotere bomen. Ook het onderhoud wordt bekeken. 

https://info.meiplasticvrij.be/


- Gazon-maaibeheer. Deze zomer werd vooral stof gemaaid. De bestekken dienen aangepast 

te worden qua maaifrequentie. Dit zou veel flexibeler moeten kunnen. Ook het aantal 

maaibeurten kunnen drastisch verlaagd worden. Vele gazons zijn zo schaars dat ze amper nog 

moeten gemaaid worden. 

- glasbakken Bassevelde: deze zullen verhuizen van rozemarijnstraat naar Dorp (G. Van Zele, 

langs de oude spoorwegbedding) 

 

 

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 


