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1. Verslag vorige milieuraad (22 november 2018) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Enkele vragen over 

1) Mooimakers.be: wat is daar de stand van zaken? Volgende week is daaromtrent een 

vergadering gepland. Verschillende projecten werden inmiddels afgerond, bvb verwijderen 

blikvangers, verplicht gebruik van netten over aanhangwagens, vuilbakkenplan, ... De Scouts 

van Oosteeklo dienden een dossier in voor het bekomen van herbruikbare bekers. Dit is in 

samenwerking met Ecocup. Belangrijk is nu wat verdere acties zijn, daarover is nog niks 

geweten. 

2) Windmolens Sas-van-Gent: normaal ging er een beslissing hieromtrent zijn eind februari. 

De beslissing wordt echter uitgesteld. De huidige plannen werden bijgesteld, het aantal werd 

gereduceerd tot 2 of 3 windmolens. 

 

3) Vrijestraat Assenede: de opmerking wordt gemaakt dat de aangelanden aan Belgische zijde 

onvoldoende op de hoogte worden/werden gehouden door de gemeente Assenede. Verder is 

er ook het gevoel dat de gemeente amper iets in de pap te brokken had over de plannen, 

terwijl ze wel 50% van de prijs betalen. 

 

Enkele 'long-term' 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. 

 

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. Nieuwe legislatuur: samenstelling 

- we zijn steeds op zoek naar nieuwe leden! 

- deze hoeven niet persé voorgesteld te worden door een vereniging,... Zij kunnen ook 

individueel zetelen in de milieuraad. 

 

Interessant om weten: zetelverdeling na de verkiezingen, die een link hebben met de 

milieuraad: 

- Hilde Baetslé: Milieu 

- David Vercauteren: Landbouw 

- Chantal Bobelyn: Dierenwelzijn 

- Servaas Vaneynde: Klimaat 

- Alex Meulebroeck: Ruimtelijke Ordening 

 

Stan de Laere lijkt interesse te hebben. Riet van de Velde wil liefst individueel zetelen en niet 

langer voor de scholen. 

 

Er zal een oproep gelanceerd worden via Belleman en andere kanalen. 

 

3. Advass: prioriteitenlijst + afsprakennota 

Wim tracht beide documenten te agenderen, eerst op College, daarna mogelijks op de 

gemeenteraad (laatste donderdag van maart). 

 

4. Brug N49: compensatievoorstel verharding grindweg 

Op de vorige milieuraad (22 november 2018) kwam de opmerking dat er in de wandelstraten 

van Oosteeklo geruchten waren over mogelijks verharding van de grindweg aan de 

Rijkestraat. Daar wordt momenteel de brug afgewerkt over de N49.  

De grindweg is op die plaats van groot belang voor de laatste populatie geelgorzen van het 

Meetjesland. De milieuraad, samen met Natuurpunt en Regionaal Landschap Meetjesland 

toonden zich bezorgd. Dit resulteerde in een aantal adviezen dewelke door de gemeente 

meegenomen werden als vergunningsvoorwaarden gekoppeld aan de bouwvergunning. Deze 

waren: het voorzien van doornstruweel, het inzaaien van vogelvriendelijke akkermengsels op 

braakliggende stukken, het voorzien van een tractorsluis om sluikverkeer tegen te gaan, en het 

zoveel mogelijk behouden van de grindweg. 

Enkele dagen na de vergadering van de milieuraad werd er reeds overgegaan tot aanbrengen 

van een brede asfaltlaag, een zware inbreuk op de vergunningsvoorwaarden. 



De milieuraad begrijpt dat deze weg handig kan ingezet worden als ontsluiting voor het dorp 

van Oosteeklo, indien dit afgesloten is. De milieuraad maakt zich als gemeentelijke 

adviesraad wel zorgen over de gevolgde gang van zaken. Een gebrek aan overleg over 

dergelijke belangrijke kwesties komt de onderlinge relaties niet ten goede. Bovendien is dit 

een precedent voor toekomstige vergunningen waaraan voorwaarden gekoppeld zijn. 

Zelfs als ontsluitingsweg was een ondoorlatende asfaltverharding niet nodig geweest. Om ons 

aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering zullen we minder ondoorlaatbare 

verharding moeten aanbrengen, en zelfs ontharden waar mogelijk. De milieuraad stelt dan ook 

voor om, als compensatie, het deel van de Rijkestraat dwars op de grindweg en nu afgesloten 

door de nieuwe brug, te ontharden. 

Verder adviseert de milieuraad om de overige vergunningsvoorwaarden strikt na te (laten) 

leven. Vooral de aanwezigheid van een (mobiele) tractorsluis is belangrijk om het 

sluipverkeer en het gegenereerde verstorende karakter ervan op de geelgorzen te 

minimaliseren. Er dient ook maximaal te worden ingezet op habitatverrijking zoals 

doornstruweel langs de (voormalige) grindweg, het (hier voorgestelde) ontharde deel van de 

Rijkestraat, en op gronden die onteigend werden door AWV. Op deze laatste kunnen ook 

meer hoogstammige bosjes geplant worden. 

 

5. Trage Wegenplan Bassevelde/Boekhoute 

Op 21 februari 2019, gaat een infovergadering door ivm de opmaak van een adviesnota voor 

de Trage wegen in Bassevelde en Boekhoute. Jaren geleden werd er al een inventarisatie 

gedaan, die wordt nu ge(her)evalueerd. Daaruit zal een Adviesnota voortkomen, die we 

uiteraard graag zien passeren langs de milieuraad vooraleer deze aan het College wordt 

overgemaakt.  

Iedereen kan een bundel verkrijgen bij de milieudienst (ook op website) of Regionaal 

Landschap Meetjesland (RLM), en de noden voor zichzelf of hun organisatie doorgeven. In 

de bundel staan alle kaartjes, foto's en invulbladen. 

 

6. Zwerfvuilactie 15/16/17 maart 2019 

Ons voorstel om het opgehaalde afval publiek tentoon te spreiden in de verschillende 

deelgemeenten werd deels weerhouden. Er werd enkel toestemming gegeven om dit in 

Assenede te doen.  

Belangrijk is om achteraf foto's te hebben van alle acties. 

De wederkerende vraag om de subsidies niet langer van ons werkingsbudget te moeten 

betalen weerklinkt steeds luider. Ons volledig werkingsbudget wordt daar namelijk door 

opgesoupeerd.  

 

7. Klimaatplan 

Klimaatadaptatieplan. Er wordt door Sumaqua een klimaatadaptatieplan opgesteld voor de 

gemeente Assenede. Zo'n plan dient om allerhande maatregelen uit te werken om de effecten 

van klimaatverandering zoals droogte, hitte, overvloedige neerslag,... op te vangen. Deze data 

zijn wo 20/3 (9u30-12u30) en do 11/04 (13-16u). 

Er komt ook een oproep om, vanuit de schoot van de milieuraad, een Werkgroep Klimaat op 

te richten. Deze zal, samen met de oproep voor nieuwe leden, verschijnen in de Belleman. 

 

Zonnepanelen op openbare gebouwen. Kuurne is sinds een paar jaar bezig met een 

pioniersproject omtrent zonnepanelen op openbare gebouwen. Op een 16-tal locaties van de 

gemeente en het OCMW werden niet minder dan 1693 zonnepanelen geplaatst. Dit zonder dat 

de gemeente zelf hoeft te investeren, de investering wordt gedragen door de 

energiecoöperatieve BeauVent. Kuurne geniet op die manier van een financieel voordeel door 



de aankoop van goedkopere lokale zonnestroom. Inwoners kregen de mogelijkheid om 

financieel mee te participeren in de geplaatste zonnepanelen en daarvoor een mooi financieel 

rendement te krijgen.  

Dit is een mooi voorbeeld voor bvb gemeentelijke gebouwen in Assenede zoals Ter Walle, 

Bass'Cul,... en de haalbaarheid ervan wordt dan ook onderzocht. 

In 2019 is er ook een overleg met Ecopower als mogelijks derde partij. Wordt vervolgd. 

 

Autodelen. De gemeente wil inzetten op autodelen. Ergens in april wil Autodelen.net een 

toelichting komen geven daaromtrent. Daarvoor kunnen we mogelijks een open milieuraad 

organiseren. Er zijn grosso modo 2 systemen: een 'Cambio'-systeem waar zij de auto's ter 

beschikking stellen (willen wel minimum afname van 600 euro per maand) of auto's van 

particulieren. Veel meer info kan verkregen worden op deze infoavond. Datum en locatie zal 

nog gecommuniceerd worden eens dit geweten is. 

 

Klimaatdag. Deze zal ergens in de maand mei doorgaan. Aan de invulling ervan wordt nu 

volop gewerkt. 

 

8. Mei Plasticvrij 

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,… 

- logo maken voor winkels die hun klanten uitnodigen om een 'potje' mee te brengen en 

zodoende mensen over de schreef te trekken 

 

9. Varia 

- Voedselteams: in het kader van het Klimaatplan zal een Voedselteam opgestart worden in 

Assenede. De infovergadering gaat door op 24 april, om 20 in de Bijenkorf.  

 

 

 

 

 

 

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. 

https://info.meiplasticvrij.be/
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