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1. Goedkeuring verslag 16/11/2021

Opmerkingen?

- Elektrische deelwagen: stand van zaken?

- Inrichting fietssnelwegen: fietssluizen + ingroening: stand 

van zaken?

 

- Elektrische deelwagen: het reglement wordt ter goedkeuring  

op de gemeenteraad geagendeerd. 

- Fietssnelweg: Gemeentelijke en Provinciale bevoegdheid 

Speed pedelecs toegelaten. Bakfietsen hebben een probleem 

door de fietssluizen. Fietssnelweg staat gekend als F423. 

 

 



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 Jaarverslag 2021 + ledenlijst

maart- april 2021: zwerfvuilactie volgens corona-maatregelen

5/7/2021: vergadering Milieuraad 

22/10/2021: Advies: “verharding Meulewegel”

25/10/2021: Advies: “ingroenen boomspiegels op voorzet van Natuurpunt”

16/11/2021: vergadering Milieuraad

11/12/2021: actie RLM “Behaag je tuin”

 

Een overzicht van Milieuraad 2021 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.1 Jaarverslag 2021 + ledenlijst

 

De huidige ledenlijst 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.2 Advies “verharding Meulewegel”:          

terugkoppeling

 

Het College beslist om de Meulewegel aan te leggen met asfalt over  

een breedte van 1.2m. Bij de aanleg moet de aannemer met zorg  

tewerk gaan om de wortels en de stam van de bomen niet te  

beschadigen. Er worden geen bomen gerooid. Stijn en Joachim lichten  

de aannemer in.  



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.2 Advies “verharding Meulewegel”:          

terugkoppeling

 

 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.3 Webinar Vlaamse Bouwmeester: 

terugkoppeling 

9/12/2021

 

In de webinar van de Vlaamse Bouwmeester waren er stevige  
stellingnames tov de landbouwsector. De mening van de milieuraad is 
dat de input van de landbouwers zelf ontbreekt. Samengevat zou  
Assenede georganiseerd worden volgens thema’s: 

- Assenede: wonen 
- Bassevelde: zorgen 
- Oosteeklo: bossen 
- Boekhoute: toerisme 

Er is veel vlaamse materie die eerst in wetgeving moet gegoten 
worden. De gemeente Assenede kan niet autonoom beslissen.  
Vraag zonder antwoord vanuit de milieuraad: hoe hierrond een 
publiek debat organiseren? 

2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.4 Project "klimaatambiance op 

wijkniveau“  

project ingediend?

Stand van zaken?

 

10e wijk (BAssevelde): problemen met riolering. Mogelijk project? 

Waalputstraat: ook problemen met riolering. Mogelijk project? 

 



2. Punten vanuit gemeentebestuur

2.5 Klimaatplan: stand van zaken

 

-spouwmuurisolatie: nog geen resultaten gekend van de actie 

->Veneco organiseert 1 klimaatloket. Hierin is er info rond 

spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas 

-Klimaatgezonde speelplaatsen: relevant voor BAssevelde en  

Boekhoute. Wordt niet via RLM, wel via Provincie georganiseerd 

-Ontharding Rijkestraat: achter de eiken wordt een zone onthard. 

Vóór de eiken komen 2 sporen voor de landbouwers.  

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.1. Bestuur, ambities, vergaderingen

 Bestuur

 Voorzitter: Wim Vandendriessche

 Ondervoorzitter: Annie Cauwels

 Secretaris: Hendrik Haers

 Kandidaten? Vernieuwing?

 Ambities: wat? Hoe?

 Vergaderingen: wanneer?

 

Geen duidelijke antwoorden waar de Milieuraad haar ambities wenst 

te leggen.  

Ondervoorzitter Annie Cauwels treedt af. Er komt een bestuursplaats  

vacant. Leden kunnen zich melden om deze plaats in te vullen.  

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.2. RLM actie “behaag je tuin”: evaluatie

 

Dit was een geode actie. Bewoners gaven complimenten aan  

Milieuraad en gemeentebestuur. In 2022 zal de Milieuraad dit 

opnieuw organiseren, op vraag van het gemeentebestuur. 



3. Punten vanuit milieuraad

3.3. landschapswedstrijd RLM "zoemende 

fietszzzsnelweg" - bijenwerkgroep 

 

Blijkbaar wordt de aangegeven zone beschouwd als “niet wenselijk 

voor de buurt”. Afspraak: de initiatiefnemers van het project 

informeren de buurt en planten daarna aan op de gewenst zone. 

Mogelijks is de zone aan de Oude Boekhoutestraat een wenselijk  

Alternatief. Hendrik organiseert.  

3. Punten vanuit milieuraad

3.3. landschapswedstrijd RLM "zoemende 

fietszzzsnelweg" - bijenwerkgroep 

 

 

3. Punten vanuit milieuraad

3.4. lichtplan Assenede: inkijk

 Led?

 Doofbeleid?

 …?

 

De milieu-ambtenaren bereiden deze inkijk voor tegen volgende  

vergadering.  



3. Punten vanuit milieuraad

3.5. Advass: afsprakennota

 Afsprakennota ondertekend

 Vergadering: April 2022

 meerjarenplan

 

Er is nog steeds geen vordering in dit dossier. Het gemeentebestuur  

wenst over te gaan tot de ondertekening.  

4. Varia

 Zwerfvuilactie 2022

 Low Impact Man: 

 

Extra: 

- Philippe H: “wegomleggingen bij wegenwerken moeten beter 

Aangeduid worden, want omrijdend verkeer zorgt voor  

Overlast + nodeloze kilometers” 

- Servaas:  “Te vaak worden bomen slecht gesnoeid, wat  

eigenlijk te vergelijken valt met kappen, want de boom  

overleeft het vaak niet. Dit zou dus vergunningsplichtig 

moeten beschouwd worden. Een idee om in de Belleman te  

communiceren?” 

 


