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1. Verslag vorige milieuraad (9 september 2020) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Enkele opmerkingen/bedenkingen/opvolgingen uit vorig verslag: 

1) Brug E34 Oosteeklo: aanplant geelgors + ontharding Rijkestraat 

Aanplant werd uitgevoerd, bijna 1800 stuks op taluds en enkele bermen langs verharde 

grindweg. Nog niet gebeurd langs afgesloten deel Rijkestraat. Wachten op ontharding. 

Ontharding lijkt geen prioriteit voor gemeente, nog geen idee over kostprijs, nog geen 

sloopopvolgingsplan,... Stond nochtans in regularisatievergunning die reeds of binnenkort zal 

verlopen, na de flagrante overtreding van de vergunningsvoorwaarden. 

Veneco heeft subsidies aangevraagd / gaat subsidies aanvragen voor onthardingsstrategie. 

Assenede heeft ingetekend. 

2) Groenscherm fietsroute: aanplant 

Stukje aangeplant tussen speelplein Assenede richting Kloosterstraat. De volledige fietsroute 

wordt best in kaart gebracht. Waar bomen, waar houtkant? Ideaal project voor bvb 

Klimaatbestendig Landschap voor RLM. Zeker met nieuw stuk fietspad Bassevelde-Kaprijke, 

goede kapstok. Duurzame aanplant bomen, bvb wortelgeleiding zodanig dat geen opdruk van 

fietspad. 

3) Velt-lezing 15/10/2020, van haag tot speelbosje. 

Veel opkomst, goede lezing. 

4) Hangkorf bijen Bass'Cul: verzekering 
Kan niet verzekerd worden via milieuraad. Hangkorf is nochtans eigendom van milieuraad 

want Bijenwerkgroep iw een milieuraad-werkgroep. Kan Burgerlijke Aansprakelijkheid van 

activiteiten niet uitgebreid worden? 

5) Bomencharter + toekomstbomen 
Bomencharter: wordt aan gewerkt. Bekijken aanplant klimaatbomen in enkele wijken in 

Assenede. Mogelijks via Leader-project in Bassevelde. In buurt Oosteeklose bossen, aan 

geboortebos, zijn er eventueel mogelijkheden tot aanplant (OCMW Gent). Eventueel achter 

Ter Walle (kerkfabriek). Enkel Oosteeklo helaas. 

 

 

Enkele 'long-term' hangende punten zullen met het Dagelijks bestuur (DB) verder uitgeklaard 

worden. 

Deze zijn: 

 

Op te volgen punten 

 



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 

23/10/2019: witte rook! Er zit schot in de zaak, een recurrent puntje dat reeds meegaat vanaf 

2016. Er zal een Verordening uitgewerkt worden met Evergem als voorbeeld. Goede dingen 

houden, slechte niet. O.m. kavels vergroenen, parking bekijken,... In progress... 

 

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur 

 

2a. Advass: afsprakennota 

Komt ter goedkeuring op gemeenteraad september. Domeinnaam is verlopen (advass.be),  dus 

de mailadressen werken niet meer. Dient opnieuw in leven gebracht te worden. 

 

2b. ondergrondse afvalinzameling 

Vraag van IVM, om niet overal met huisvuilwagen tot in de straat te moeten rijden. IVM 

werkt aan project, een aankoopcentrale voor die containers. IVM wil organiseren bij 

gemeentes. Sommige fracties zullen betalend zijn. Voorstel werd reeds voorgelegd aan 

college, zij hadden graag ons advies. 

Er zijn vooral veel vragen. Welke locaties, verkaveling of hoogbouw, welke fracties (rest 

(betalend), glas, pmd, papierkarton, gft(betalend)). Zal het minder vuil worden in de straat of 

misschien net meer aan de inzamelpunten? Het mag ook geen een milieupark midden in uw 

centrum worden. Misschien beter bij appartementen in de dorpskern dus. 

Theoretisch klinkt het voorstel goed, maar zitten plattelandsgemeenten en hun inwoners hier 

op te wachten? Kan ingevoerd worden indien er voldoende interesse is bij de bewoners van 

appartementen, of invoeren bij bij toekomstige nieuwe projecten (bvb begin verkaveling 

Kloosteraprilstraat?) bvb als nutsvoorziening die opgenomen wordt bij aanleg verkaveling. 

 

2c. RLM actie: Behaag je tuin 

RLM organiseert een groepsaankoop volgende winter. Schepencollege had graag dat 

milieuraad dit organiseert voor de gemeente. Milieuraad bestuur heeft toegestemd om te 

helpen bij levering, sorteren, laten ophalen, verdelen. Er is een locatie, voertuig en 

vrijwilligers nodig. Bestelling kunnen vanaf 1 september. Verdeling op 10 & 11 december, 

levering plantgoed week ervoor.  

Vragen Boelens/Roegiers/... of loods mag gebruikt worden? 

Luc vraagt na bij leden. Stijn vraagt bij Roegiers, Hendrik bij Boelens. Vergoeding mogelijk 

voor gebruik accommodatie. Liefst uiterlijk 5 augustus weten waar we terecht kunnen. 

Stijn zorgt voor communicatie over bestellen ed. 

 

 

 

3. Punten vanuit milieuraad 

 

3a. Integraal Waterbeleid: Vol van water 

https://www.volvanwater.be/ 

https://www.volvanwater.be/


IBA's (individuele behandeling afvalwater): zoneringsplannen aangepast: meer IBA’s zullen 

moeten geplaatst worden. Prioriteiten liggen vast, gemeenten hebben iedereen aangeschreven. 

Nu wordt het dwingend, met handhavingsmaatregelen. Rood op kaart: IBA's die moeten 

komen; groen: er komt riolering, ooit. Indien gearceerd op plan: in orde.  

Eerste reeks moet geplaatst zijn tegen volgend jaar, de rest 2-3 jaar later. Indien je zelf 

plaatste, kan je subsidie (1500 euro) aanvragen. Minstens 1x per jaar zal er opgevolgd worden 

hoeveel er waar geplaatst werden... 

Gemeente gaat infovergadering geven, afkoppelingsambtenaar komt kijken welke kostprijs...  

Kan opgevolgd worden via milieuraad, via technische dienst (Stefan). Polders en gemeenten 

hebben al samengezeten.  

 

3b. Burgemeestersconvenant: precedent 

Het Burgemeestersconvenant is voortaan ook juridisch afdwingbaar. Zie deze link: 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/burgemeestersconvenant-voortaan-ook-juridisch-

afdwingbaar 

 

3c. zwerfvuilactie 2021 

Deze mocht niet doorgaan in groep, maar ieder mocht dit invullen naar eigen kunnen. 

Landelijke Gilde Bassevelde organiseerde bvb iets.Wie nog? Werd iedere deelnemende 

organisatie uitbetaald? Stijn volgt op.  

 

3d. klimaatplan: stand van zaken 

Er is vanalles op til, vooral wat betreft mitigatie, bvb groepsaankoop spouwmuurisolatie, 

hoogrendementsglas via Veneco, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Brieven worden 

verstuurd, artikels in Belleman geschreven,... Er komt een stap-in elektrische gemeentelijke 

deelwagen. Er komen laadpalen: 3 locaties in Assenede, alle openbare parkings en bvb Aldi: 

Mogelijks fietslaadpalen ism horeca? 

Er zijn nog stappen nodig op vlak van industrie, landbouw, (korte keten),... 

 

Om de 2 jaar is er een rapportage naar Europa (september 2022 volgende keer).  

Het zou goed zijn indien jaarlijks een Voortgangsrapport aan de milieuraad zou kunnen 

voorgelegd worden. 

 

 

4. Varia 

- Er komt een regionaal mobiliteitsplan, in plaats van het lokale mobiliteitsplan. er zullen 

verschillende vervoersregio’s komen. Voor onze streken is dat niet zo positief, er wordt flink 

gesnoeid in openbaar vervoer. 

- Zwerfvuil blijft een groot probleem, en heeft blijvende aandacht nodig. 

- Voor de heraanleg E34/R4 in Zelzate loopt er een openbaar onderzoek. Mogelijks komt er 

een fietssnelweg thv Zelzate, hoe (tunnel, brug?) Wim doet voorstel ifv openbaar onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

De verschrikkelijke 'to do'-lijst: 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/burgemeestersconvenant-voortaan-ook-juridisch-afdwingbaar
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/burgemeestersconvenant-voortaan-ook-juridisch-afdwingbaar


 

Hendrik 

Verslagen - op tijd maken - dag na de vergadering 

 

Adviesnota's Trage wegen - navragen RLM ivm Oosteeklo - asap 

 

Aanplant oude spoorwegbedding - navragen RLM - asap 

 

Fietsroute Bassevelde-Kaprijke - uitpluizen mogelijkheid aanplant in 

vergunningsvoorwaarden - asap 

 

 

Stijn 

Jaarverslag 2019 - bekijken financiën - asap 

 

Bermbeheer - artikel Belleman (met zeker ook maaidata en afwijkingen daarop) - voorjaar 

2021 

 

Gevelgroen reglement - navragen gemeentesecretaris of dit ondertekend werd - asap 

 

Plastic en andere stoofverbranding, wat wel, wat niet - artikel Belleman - najaar 2020 

 

Hangkorf Bass'Cul - nakijken polis milieuraad - asap 

 

 

Wim 

Omgevingsvergunning - toevoegen richtlijnen mbt zwerfvuil bij werkzaamheden, advies 

richting CBS - asap 

 

Lichtplan (doven, dimmen, bewegingsdetectie,...) ikv klimaatplan - navragen svz bij CBS - 

asap 

 

Afsprakennota advass - overleg plannen met CBS - asap 

 

Zwerfvuilactie 2020 - verenigingen aanschrijven - asap 

 

Verslagen op website - contacteren communicatieambtenaar - asap 

 

 

 

 

 

We zullen vanaf nu kleine vragen/adviezen opmaken voor CBS, dat werkt efficiënter dan 

volledige verslagen doorsturen. 

 

 

Volgende milieuraad: Er wordt een Doodle opgemaakt.  

 

 



 

Voorzitter    Ondervoorzitter   Secretaris 

 

 

Wim Vandendriessche  Annie Cauwels   Hendrik Haers 

 

--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


