
Verslag milieuraad 27 mei 2019 

 

Aanwezig: Wim Vandendriessche, Stijn Verbeke (milieuambtenaar), Hendrik Haers 

(notulist), Annie Cauwels, Wim Willems, Philip Henderick, Luc Heynssens, Daniël Cornelis, 

Paul Roegiers, Koen Buysse 

 

Verontschuldigd: Sara Stappers, ? (wat met zij die Doodle invulden maar die dag niet konden 

aanwezig zijn, beschouwen we die als 'verontschuldigd?) 

 

 

1. Verslag vorige milieuraad (20 februari 2019) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Enkele vragen/mededelingen/opmerkingen over 

1) Brug N49/ grindweg verlengde Rijkestraat: de bouwaanvraag voor de regularisatie van de 

verharding is lopende, de ontharding van het doodlopende stukje Rijkestraat werd hierin 

meegenomen. Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) heeft beloofd om de tractorsluis 

aan te leggen, de borden staan er alvast. Ze staan echter niet juist, ze komen best thv de 

Weststraat want nu rijdt iedereen te ver in de straat en zal moeten terugdraaien eens de 

tractorsluis er ligt. 

2) Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: wordt bekeken, staat op de planning. 

3) Mei Plasticvrij: hier hebben we niks mee gedaan wat jammer is. Volgend jaar beter, we 

verzamelen hier best al goede voorbeelden uit de praktijk waar we dan verder mee kunnen.  

4) Herbruikbare bekers: deze zullen dit jaar oa gebruikt worden door Girnaertfeesten, U13-

Cup, Nieuwburgkermis. Iets voor Landelijke Gilde Assenede (Oogstfeesten)? Na te vragen bij 

Tony de Bruyne. 

5) Carnavalsstoet Assenede: gigantische afvalberg na afloop op het parcours. Moet beter! 

 

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. Statuten + samenstelling 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en opnieuw installeren van de adviesraden, worden 

de statuten (vorige versie dateert van 2004) herbekeken. 

 

De milieuraad stelt volgende aanpassingen voor...: 

- Verwijderen van het aantal vertegenwoordigers per doelgroep. Iedere doelgroep moet wel 

minstens 1 vertegenwoordiger hebben. We streven naar maximum 21 leden. 

- Artikel 5 schrappen. De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de statuten. Het 

vaststellen van de samenstelling is de bevoegdheid van de adviesraden. 

 

...en volgende toevoegingen: 

§1 Ten hoogste twee derde van de leden van de milieuraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij 

gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken. 

§2 Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen 

stemgerechtigd lid zijn van de milieuraad 

 

De wijzigingen aan de statuten zullen voorgelegd worden op de volgende gemeenteraad van 

juni. Bovenstaande kan als advies worden meegenomen. 

 

3. Advass: prioriteitenlijst + afsprakennota 

In het kader van de meerjarenplanning (BBC) 2019-2024 werd de prioriteitenlijst op 7 mei 

2019 voorgesteld aan College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Ook de collega's van 

de andere adviesraden deden dit. De meerjarenplanning wordt in de komende maanden 

opgesteld, we volgen dit op vanaf september.  

Ook de afsprakennota moet nog goedgekeurd worden door CBS. Zij zijn principieel akkoord, 

en dit wordt binnenkort op CBS geagendeerd. 

Het is ook de bedoeling dat de adviesraden 1x per jaar samenkomen, de eerste keer bij 

voorkeur in september 2019, ivm de stand van zaken van de meerjarenplanning. 

Nu de Bewonersplatforms van Oosteeklo en Bassevelde erkend worden als adviesraad, rijst de 

vraag of de afsprakennota ook op hen van toepassing is. Zij zijn alvast vragende partij. 

 

4. Trage Wegenplan Bassevelde/Boekhoute 

Op 21 februari 2019 ging 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.  

Er werden (slechts) 3 ingevulde evaluatiebundels ingediend. Die worden nu bekeken door 

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). De timing is zeer onzeker, wordt zowiezo moeilijk 

voor de zomer. September zou wel handig zijn, voor de aanvang van de opmaak van een 

nieuw meerjarenplan... 

Een adviesnota is één ding, de praktische uitwerking ervan een ander. Hoe gaat het inmiddels 

in Assenede met de goedgekeurde adviesnota van verschillende jaren geleden? Op terrein 

lijken nog geen realisaties te zijn gebeurd. Na te vragen bij RLM... 

 

5. Bermbeheer 

Er waren bij de milieudienst enkele bedenkingen en verontwaardigde reacties binnengekomen 

omtrent te vroeg maaien van verschillende bermen, afwijkend van het Bermdecreet (vanaf 15 

juni en 15 september). In de Belleman komt een artikel om de verschillen in maaitijdstippen 

wat meer te duiden. 

Sinds dit jaar worden er geen bermen meer geklepeld zonder opvang. Alles wordt 

opgevangen, wat de verschraling ten goede zal komen. 

 

De lindes in de Vent zijn door de aannemer die de stamvoeten voormaait (voordat de 

loonwerker met de tractor passeert) verschillende stammen beschadigd. Dit zullen niet de 

enige bomen in Assenede zijn. Het staat nochtans in het bestek dat beschadigde bomen zullen 

moeten vergoed worden, wat hier ook zal gebeuren. 

 

6. Zwerfvuilactie 15/16/17 maart 2019 

Alle containers stonden in het dorpscentrum, ook in Bassevelde, wat de actie toch al iets 

minder anoniem maakte. In Boekhoute blijkt er een miscommunicatie gebeurd te zijn: er zat 

niks in de container. Daar zijn ze wellicht naar Assenede gegaan. 

Alles samen werd ongeveer 1500kg afval opgehaald. Dat is minder dan andere jaren. Reden 

kan zijn: minder afval wat een heuglijke conclusie zou zijn. Een domper op deze vreugde kan 

evenwel het succes zijn van de peters/meters die toch al veel afval opruimen en het feit dat de 

jeugdverenigingen al een weekje vroeger aan de opruim begonnen. Dit afval werd niet 

meegeteld... 

Dit jaar worden nog vergoedingen uitbetaald. Volgend jaar alleszins niet meer van ons 

werkingsgeld. We bekijken best eens bij Jeugdraad/Sportraad/... welke budgetten zij ter 

beschikking hebben. Zo is er naast werkingsgeld ook mogelijkheid om projectgeld te krijgen. 

Dit zou mogelijks een oplossing kunnen zijn... 

Wim volgt dit verder op. 

 

'Operatie Proper' (Mooimakers.be) is een beloningssysteem voor scholen, groepen en 

verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te 

pakken. Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan 

opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden 

inspanningen met een mooie financiële beloning!  

Voorlopig is er geen zicht op wie er een project indiende in Assenede. 

 

7. Klimaatplan 

Naast een Klimaatplan (mitigatie) is er nu ook Klimaatadaptatieplan in opmaak. De 

Conceptnota is klaar en wordt eind juni aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 



Werkgroep Klimaat: Wie o wie wil via zo'n werkgroep Lindsay ondersteunen in de praktische 

uitwerking van het klimaatplan? Praten is er namelijk al genoeg gedaan, tijd voor actie. Koen 

Buysse is kandidaat!  

Voorstel activiteit (organisatie milieuraad?): voorstelling klimaatbetoog door Nic Balthazar. 

Zouden we daar genoeg mensen bereiken die willen komen? 

 

Zonnepanelen op openbare gebouwen. Wordt bekeken. 

 

Autodelen. Autodelen.net gaf in april een toelichting. Er is reeds een groot gamma aan 

mogelijkheden beschikbaar. Met aangeboden of eigen auto, met of zonder contract,... Tijdens 

de infoavond werd het duidelijk dat er veel interesse is maar ook veel vragen (afstand te groot 

om auto op te halen?, wie? garagisten?,...) waardoor er vooral een afwachtende houding werd 

aangenomen. 

De gemeente zal dus de bal aan het rollen moeten brengen. Dat zullen ze ook doen. Zo wil de 

gemeente bvb eigen wagens (electrische wagen OCMW, Renault Kangoo) in Autodelen 

steken (via Cozycar).  

Er bestaat nu ook Fietsdelen, vooral voor electrische fietsen. (bvb Dégage). Ook een piste om 

verder te bekijken. https://www.degage.be/autodelen/fietsdelen/ 

 

Klimaatdag. Deze ging door op 18 mei. Er waren ongeveer 50 aanwezigen, 35 na de pauze. 

Het werd een nogal langdradige avond. De film was in mineur, en werd ook afgeblazen, want 

het geluid was heel slecht en amper verstaanbaar. Er was ook te weinig ondersteuning voor 

Lindsay. Wel chapeau dat onze klimaatambtenaar dit ongeveer op haar eentje op poten kon 

zetten! 

 

Voedselteams. De infovergadering ging door op 24 april. Er toonden 16 mensen interesse, wat 

geen slecht start is. Alvast voldoende om daar verder mee te gaan, dit zit nu dus in zijn opstart 

fase. Birgit de Bock gaat dit trekken. Je kan nu inschrijven, de eerste bestelling kan gedaan 

worden vanaf juni. 

 

Gevelgroen reglement. Een (subsidie)reglement werd door een oppositiepartij op de 

gemeenteraad voorgelegd. Zeer gelijkaardig aan hetgeen de milieuraad opstelde vele jaren 

geleden. We wachten af dit een succesvolle poging wordt. Gevelgroen kan alvast perfect 

geïntegreerd worden in een klimaat(adaptatie)plan. 

 

9. Varia 

- Wegenwerken/evenementen: omleidingsborden blijven vaak veel te lang staan. Dit kan niet 

volgens politiereglement en staan zelfs GAS-boetes op. Dit dient beter opgevolgd te worden 

door de gemeentelijke diensten. Dit mag doorgegeven worden aan technische dienst. 

- Werken Vrijestraat: het is een 'boeltje', een zeer verwarrende situatie. Aangezien Assenede 

de helft betaalt, zou ze dat ook mee mogen opvolgen. 

- Glasbakken: Veel glasscherven in de nabije (en verdere) omgeving, altijd een vuil 'boeltje'. 

Dit kan opgelost worden door de glasbakken in een kuip te plaatsen. In Bassevelde komen de 

nieuwe glasbakken (is opgemeten) aan Van Zele langs het fietspad op de oude 

spoorwegbedding. 



- Kastanjes Dorp Bassevelde: Deze zien er na de bloei ieder jaar triester en triester uit, door 

bodemverdichting, geringe bewortelbare ruimte en te weinig voeding. De boombanden en 

feromoonvallen tegen de kastanjemineermot werden opgehangen. De subsidies voor het 

beheerplan zijn goedgekeurd. De gesnoeide boom moet nog 'geploft' worden, de bestelbon 

werd goedgekeurd door CBS. De rest zal volgen nadat het beheerplan werd opgemaakt. Dit 

kan wel eens veel te laat zijn...  

 

- Windmolens: er is een aanvraag ingediend voor molens langs de noordzijde van de N49. 

- PMD: er komen nieuwe, blauwe, zakken. Er zal best een sensibiliseringsactie komen tegen 

juni, oa via Belleman. 

 

 

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 


