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Verslag vergadering 16/11/2021 

AANWEZIG: Filip Catelyn, Koen Buysse, Wim Vandendriessche, Wim Willems, Joachim De 

Pauw, Riet van de Velde, Annie Cauwels, Stijn Verbeke, Hilde Baetslé, Philip Herderick, 

Hendrik Haers, Josje Van Gemert, Luc Heynsens, Luc Van Ooteghem 

VERONTSCHULDIGD: Sara Stappers, Paul Roegiers, Daniel Cornelis 

VERSLAG: Wim Vandendriessche 

Bas’cul Bassevelde, 20u – 22u30 

 

 

 

Een terugblik naar het verleden: deze vergadering vindt plaats in de Bas’cul. Google maps 

toont de herinnering aan de voormalige gemeenteschool op deze locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Goedkeuring verslag 05/07/2021

 Klimaatplan: 

Er is vanalles op til op vlak van 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?

 aanplant fietsroute: 

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.

Opmerkingen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 2 vragen over het verslag van de vorige vergadering. De groenambtenaren 

verduidelijken: 

 

 Klimaatplan: 

  - groepsaankoop spouwmuurisolatie: (veneco) loopt sinds april 2021, werd 

gecommuniceerd via De Belleman. Inschrijven kan nog via het e-loket. 

  - groepsaankoop hoogrendementsglas: (veneco) er waren 2 info-sessies in 

oktober. Inschrijven kan nog via het e-loket. 

  - groepsaankoop zonnepanelen: (Provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan 

nog via www.oost-vlaanderen.be/zp, info op het e-loket. 

  - elektrische deelwagen: (gemeente) de administratie en regelgeving hiervoor 

is rond. De deelwagen wordt hopelijk in december aangeboden en gepromoot. 

  - laadpalen voor elektrische wagens: er staat intussen een laadpaal op parking 

in Oosteeklo, en aan gemeenteloods in Assenede.  

 

 Aanplant fietsroute: 

  - Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) heeft opmerkingen bij dit voorstel, 

gezien historisch gezien geen beplanting aanwezig was langs de spoorwegbedding.  

  - voorstel: Provincie Oost-Vlaanderen kan de vergroening van de fietsroute 

opnemen in een groter geheel, nl de inrichting van fietssnelwegen. Daartoe moeten de 

fietssluizen aangepast worden, en kan ook de groeninrichting functioneel worden ingezet. De 

groenambtenaren vragen dit na bij de Provincie Oost-Vlaanderen.  

 

 



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 ADVASS: genderevenwicht + statuten

+ afsprakennota + ledenlijst + bestuur + 

jaarvergadering 

In functie van genderevenwicht dienen de statuten licht aangepast (Art 5). Dit werd 

op de gezamenlijke Advass-vergadering beslist (28/9/2021)

Art 5: Ten hoogste twee derde van de leden van de milieuraad is van hetzelfde 

geslacht. Enkel bij gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken. Er 

wordt aangetoond dat de nodige inspanningen zijn gedaan om dit 

genderevenwicht te bereiken.

 

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 ADVASS: genderevenwicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 5 wordt aangepast in de statuten. De milieuraad verbindt er zich toe om ten allen tijde 

maximum 2/3 leden van hetzelfde geslacht te hebben op de ledenlijst. Jaarlijks wordt dit 

geëvalueerd. 

 

 

 

 

We overlopen de huidige ledenlijst. Wim past de wijzigingen/fouten aan: 

 - Luc Van Ooteghem: is voorzitter van en zetelt voor Bedrijfsgilde  

 - Annie Cauwels: zetelt niet langer als lid van de GECORO, wel als vertegenwoordiger 

voor Onderwijs 

 - Riet Van de Velde: is niet langer verbonden aan BS De Kameleon. Zetelt voortaan als 

vertegenwoordiger van Begijnakker, sector natuurvereniging. 

  

We verwelkomen Josje Van Gemert als nieuw milieuraadslid. Zij zetelt voor Natuurpunt en 

Partners Meetjesland, sector milieu- en natuurvereniging. 

 

De huidige verhouding man/vrouw bij de stemgerechtigde leden is op dit moment volgens de 

vereisten: 

 Man: 10 

 Vrouw: 4 

Hilde Baetslé stelt voor om haar dochter Birgit De Bock uit te nodigen tot kandideren voor de 

milieuraad. Wim stuurt haar een uitnodiging.  



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 ADVASS: bestuur + jaarvergadering 

1 jaarvergadering: januari

ledenlijst voorstellen

installeren bestuur

overzicht adviezen voorbije werkjaar

overzicht vergaderingen voorbije werkjaar

ambities + doelstellingen volgend werkjaar

voorstel: verslag van de vergadering agenderen op gemeenteraad, ter 

kennisname

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 ADVASS: afsprakennota

gestructureerde communicatie tussen gemeentebestuur en adviesraad: 

- via vast sjabloon: duidelijke vraag, duidelijk gekaderd

- adviesvraag: adviesvraag heeft 1 maand tijd voor antwoord

- adviesantwoord: gemeentebestuur heeft 1 maand tijd voor terugkoppeling

-> Moet door gemeenteraad bekrachtigd worden. Joke De Vos agendeert dit op 

gemeenteraad.

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.2 RLM actie: “Behaag je tuin”

 11/12/2021

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.2 RLM actie: “Behaag je tuin”

 9 deelnemende gemeenten

 Assenede:

 Pakketten van 30 stuks bosgoed: 14x (totaal 151)

 Fruitbomen: 12x (totaal 167)

 Loofbomen: 22x (totaal 372)

 Klimplanten: 11x (totaal 84)

 11/12/2021: uitsorteren en bezorgen bij de aankopers.

 Interesse om mee te helpen? -> wim.sintension.vandendriessche@gmail.com

 Dijkstraat 7a, 9960 Assenede. Francies De Bock. 10u30.

 

Voorstel tot uniformiseren van alle adviesraden van Assenede: 

 - 1 startvergadering in januari, met als start deze vaste agendapunten: ledenlijst, 

bestuur, adviezen, vergaderingen, ambities 

 - het verslag van deze vergadering wordt geagendeerd op de gemeenteraad 

Algemeen akkoord. 

 

Afsprakennota nog niet formeel goedgekeurd. Joke De Vos agendeert deze op de 

gemeenteraad ter goedkeuring. Servaas Van Eynde wenst deze eerst op het schepencollege te 

bespreken. Mogelijks is de communicatie-termijn van 1 maand niet altijd haalbaar.  

De milieuraad dringt aan op een snelle goedkeuring en implementatie van deze 

afsprakennota. 

 

De actie “Behaag je tuin” zit in volgende fase: 

 - particuliere aankopen worden gebundeld en besteld bij groenleverancier door RLM 

 - Enkele dagen vóór 11/12/2021 levert de groenleverancier het plantgoed bij Francies 

De Bock te Assenede. Hij ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding. 

 - Op 11/12/2021 bezorgen de vrijwilligers van de milieuraad het plantgoed bij de 

particulieren. 

 

Hulp welkom op 11/12/2021 om 10u30, Dijkstraat 7a, 9960 Assenede.  

Het plantgoed wordt getransporteerd in gemeentelijke bestelwagen, en indien nodig in 

gehuurde extra bestelwagen. 

 



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.3 Adviesvraag: boomspiegels

 

 

 

 

 

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.4 Openbaar onderzoek: Trage wegen: 

verharding Meulewegel (en Hendekenswegel)

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.4 Openbaar onderzoek: Trage wegen: 

verharding Meulewegel (en Hendekenswegel)

Om de Meulewegel van een nieuwe bedekking te 

voorzien hoeven deze 4 bomen niet gerooid te 

worden. Ze liggen buiten de rooilijn. Op die plaats is 

de breedte van de Buurtweg volgens het Rooilijnplan 

ook 2m (ipv 1,5m op het grootste deel van het 

traject), dus met een wegbedekkingsbreedte van 

1,3m is er ruimte genoeg om deze bomen te 

behouden. Ook hier is een halfverharding nuttig 

aangezien de wortels ruimte krijgen om te zijn en te 

groeien.

De milieuraad concludeert dat het verheugd is dat er 

in navolging van de Adviesnota Trage wegen 

Bassevelde/Boekhoute een opwaardering komt van 

deze Meulewegel. Deze gebeurt wel best door middel 

van een halfverharding en het behoud van de enkele 

nog aanwezige bomen op deze locatie.

 

Natuurpunt en Partners Meetjesland biedt aan gemeentebestuur aan om in elke 

deelgemeente een boomspiegel natuurvriendelijk aan te planten. De milieuraad kiest 

volgende bomen uit: 

- Boekhoute: vredesboom op kerkhof 

- Oosteeklo: boom in Koning Albertstraat 

- Bassevelde: boom in Pastorijtuin. Hiervoor is goedkeuring nodig van cel Erfgoed. De 

groenamtenaren vragen deze goedkeuring.  

- Assenede: Linde aan het kerkhof. Hiervoor is echter een Visual Tree Assesment (VTA) 

nodig, gezien de lindes mogelijks last hebben van de verdichting door asfalt. De 

groenambtenaren organiseren een VTA.  

 

Indien deze actie positief wordt geëvalueerd, overweegt het gemeentebestuur om ook 

andere boomspiegels in de 4 deelgemeenten natuurvriendelijk aan te planten. Hierbij maakt 

het gemeentebestuur altijd een financiële overweging, en een praktische: is de boomspiegel 

op deze manier onderhoudsvriendelijk genoeg? 

 

In het openbaar onderzoek inzake “verharding Meulewegel” diende de milieuraad een advies 

in:  

 - beter een halfverharding 

 - geen bomen rooien 

 

Op deze manier is de inrichting goedkoper, en hoeven geen bomen te sneuvelen. Mogelijks 

kan met het uitgespaarde geld nog een 2e trage weg worden half-verhard. 

Het gemeentebestuur neemt het advies in overweging. Probleem met halfverharding is 

mogelijks dat aanpalende landbouwers het pad beschadigen met de akkerwerktuigen. 

Mogelijks kan een afpaling of afsluiting hier een oplossing in bieden. 

 

 



Quiz: Welke trage weg?

1

 

Quiz: Welke trage weg?
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Quiz: Welke trage weg?
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Quiz: Welke trage weg?

4

 

Hendekenswegel, Bassevelde. Verbindt de Papendreef (foto) met Hendeken.  

 

 

 

 

 

Kapellewegel, Assenede. Verbindt Knotwilgenstraat (foto) met Wildestraat. 

Opmerking: deze trage weg staat niet in de Atlas der Buurtwegen. Het is niet duidelijk wiens 

eigendom deze is. De groenambtenaren zoeken dit uit.  

 

 

Oosthoekwegel, Bassevelde. Verbindt de Oude Boekhoutestraat met de Hooghofstraat. Foto 

halverwege. 

 

 

 

 

Ter Eekense voetweg, Oosteeklo. Verbindt de Vlasgaardstraat met Ter Eeken. Foto 

halverwege. 

 

 

 



Quiz: Welke trage weg?

5

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

Wim Willems: 

“Tijdens mijn vele looptochten in de buurt maak ik mij zeer dikwijls de 

bedenking:  Tiens, hier stond (vroeger) toch een boom , dat meen ik mij toch te 

herinneren?”

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

 

Muikemwegel, Oosteeklo. Verbindt de Vlasgaardstraat met de Muikemstraat. Foto 

halverwege. 

 

 

 

 

Wim Willems stelt de vraag of de kapvergunningsvoorwaarden worden nageleefd? Wordt dit 

tijdig gecontroleerd door de gemeente? 

Een van de voorwaarden is verplichting tot heraanplant. De groenambtenaren volgen dit 

nauwgezet op, en voeren controles uit op het moment dat de kapvergunning verloopt. Op dat 

moment moet de heraanplant zijn uitgevoerd, met levensvatbare bomen met een 

stamomtrek van 12 a 14 cm.  

 

Noorddijk: De heraanplant moet hier nog gebeuren door het Polderbestuur. Dit zit nog binnen 

de wettelijke termijn. 

 

 

 

Schare: Deze heraanplant zit in gerechtelijke procedure. De eigendomsrechten worden 

betwist. De groenambtenaren volgen dit op.  

 

 

 



3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

 

 

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1 bomenplan: bezorgdheid

 

 

Deze eiken werden intussen heraangeplant. 

Echter: altijd dreigt een heraanplant te mislukken. Dit door verschillende factoren: 

- Opzettelijk vandalisme 

- Verkeersongelukken 

- Uitdroging 

- Ingegroeide boomband 

 

Hoe dit te voorkomen? Een goede opvolging vanuit de administratie, en een 

beheersovereenkomst met landbouwers om in tijden van aanhoudende droogte de bomen te 

begieten. De groenambtenaren onderzoeken deze mogelijkheid voor zomer 2022. De 

gemeente engageert zich om bij nieuwe aanplanten gietrand en/of drainagebuizen te 

voorzien, om het irrigeren te vergemakkelijken. 

 

De heraanplant moet hier nog gebeuren. Deze heraanplant zit nog binnen de wettelijke 

termijn. 

 

 

 

Mogelijks betreft dit een erfdienstbaarheidszone naar Waterwegen en Zeekanalen. De 

groenambtenaren vragen dit na.  

 

Algemeen: RLM stelde voor Assenede een bomenplan op. Wim nodigt RLM uit op een 

volgende milieuraad om dit bomenplan van onder het stof te halen.  

 

 



3. Punten vanuit milieuraad

3.2 Project "klimaatambiance op 

wijkniveau"

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.3. landschapswedstrijd RLM "zoemende 

fietszzzsnelweg" - bijenwerkgroep 

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.4 Ontharding: cijfers beschikbaar van 

huidige toestand van verharding? 

 

 

 

Dit project-idee betreft een wijk in Bassevelde. Het ambieert ontharding en sensibiliseren 

over het nut van bomen. De komende weken wordt duidelijk of dit idee ontvankelijk verklaard 

wordt, en of een concrete project-aanvraag kan ingediend worden. 

 

Wim agendeert dit punt op de volgende vergadering van de milieuraad, ter opvolging. 

 

 

Dit project betreft de fietsroute ter hoogte van de Grote Tiende-wijk. Dit project van de 

Bijenwerkgroep werd goedgekeurd, met een budget van 1000 €. De bedoeling is om de 

bermen van het fietspad in te groenen met lage, bij-vriendelijke begroeing. 

 

Het gemeentebestuur vraagt om dergelijke projecten van vóór de aanvraag ter kennis te 

geven aan het gemeentebestuur. 

 

 

Op dit moment is 7% van de totale grondoppervlakte van Groot-Assenede verhard. Er zijn 

geen cijfers beschikbaar in vierkante meter van nieuwe verharding of ontharding. Nochtans 

zou dit transparantie bieden in het onthardingsbeleid van de gemeente. 

 

 

 

 

 



3. Punten vanuit milieuraad

3.5. Led-licht en biodiversiteit

 

 

 

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.6. Parkeerverordening?

 Hendrik Haers: “Nu worden er x aantal parkeerplaatsen verplicht aan 

bouwers. Dat leidt tot volledig verdwijnen van achtertuinen, waarbij 

parkeergarages in de plaats komen. Kan dat anders?”

 

 

4. Varia

 Zwerfvuilactie 2022: datum vastleggen? 

 

Probleem: wetenschappelijke studies tonen aan dat LED verlichting goed is voor het milieu 

(wegens verhoogde efficiëntie), maar dat de lichtstraling schadelijk is voor de dieren. Hoe kan 

dit opgelost worden? Zijn alle openbare lichtpunten noodzakelijk? Is de huidige lichtsterkte 

overal noodzakelijk? 

De openbare lichtpunten zijn momenteel eigendom van Fluvius. Zij beheren deze, tegen 

vergoeding vanuit de gemeente. Fluvius heeft de ambitie om tegen 2030 alles in LED te 

hebben. De gemeente heeft een lichtplan. Welke lichtpunten moeten dimbaar zijn? Welke 

lichtpunten zijn overbodig en kunnen verdwijnen? Wim agendeert dit punt op de volgende 

milieuraad, ter opvolging.  

In de Rozemarijstraat te Bassevelde wordt een nieuwe lichtpaal gezet, echter op de verkeerde 

plaats (in de kruin van de beuk). De groenambtenaren lossen dit euvel dringend op.  

 

Probleem: de stedenbouwkundige verplichting tot aanleg van 1,5 parkeerplaats per nieuwe 

wooneenheid zorgt ervoor dat veel groengrond verdwijnt om verhard te worden.  

Het gemeentebestuur heeft hier geen oplossing voor. De Vlaamse Overheid geeft 

onvoldoende financiële middelen om te vermijden dat bouwgrond wordt bebouwd.  

De milieuraadsleden worden uitgenodigd naar een webinar van de Vlaamse Bouwmeester. De 

groenambtenaren versturen een uitnodiging.  

 

 

De zwerfvuilactie 2022 wordt vastgelegd in het weekend van 26-27 maart. De deelnemende 

verenigingen krijgen tijdig info van milieuraad en groenambtenaren. 

De scholen kunnen deelnemen tijdens de week voordien. 

Wim vraagt aan de communicatie-ambtenaar om dit zo te adverteren in de Belleman.  

 



4. Varia

 Project-oproep Provincie Oost-Vlaanderen: “ontmoeten en groenbeleving in 

de publieke ruimte”

 Meer info: 

 www.plattelandsloket.be

 www.oost-vlaanderen.be/platteland

 Deadline voor indienen: 1/12/2021

 

 

 

 

 

 

Einde – BEDANKT 

 

 

 

 

 

 

Dit betreft een project-oproep van de Provincie Oost-Vlaanderen, om mensen in tijden van 

COVID-19 toch de buitenruimte te laten ontdekken en mekaar te ontmoeten. Een oproep 

naar de verenigingen van Assenede om een project in te dienen.  

 

Het is bijzonder jammer dat dergelijke project-oproepen vanuit de gemeentelijke 

administratie niet prioritair kunnen behandeld worden. De groenambtenaren zijn immers 

dagelijks in de weer met de gewone groenwerking. Op dergelijke momenten blijkt dat een 

halftijds klimaatambtenaar onvoldoende impact heeft om echte resultaten te boeken.  

 

Vraag: is het gemeentebestuur bereid om in te staan voor het niet-gefinancierde deel van een 

project? Vele verenigingen hebben onvoldoende kapitaal om zelf de co-financiering te 

organiseren.  

 

 

Volgende vergadering: januari 2022.  

 

 


