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1. Goedkeuring verslag 15/09/2010:
Het verslag van 15/09/2010 wordt goedgekeurd.
Volgende personen zijn geïnteresseerd om deel uit te maken van de werkgroep ‘stadsvogels’:
Gaea Rysselaere, Christine De Bie, Patrick Van Audenaerde, Maureen Migneau en Gaston
Bommelé. Andere kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij de milieudienst.
Er zal een datum gezocht worden voor een bijkomst van deze werkgroep buiten de vergaderingen
van de milieuraad.

2. Samenwerkingsovereenkomst: Evaluatie 2009:
De Samenwerkingsovereenkomst is de vrijwillige overeenkomst die de stad afsluit met het Vlaams
Gewest. Eeklo engageert zich hierbij om een aantal acties uit te voeren op vlak van milieu en
ontvangt daarvoor in ruil van het Vlaams Gewest een aantal subsidies.
Eeklo werd voor het werkjaar 2009 goedgekeurd op basis- en onderscheidingsniveau. De stad
ontvangt hiervoor volgende subsidies (op basis van oppervlakte grondgebied en aantal inwoners).
Basisniveau: 37.602;95€
Onderscheidingsniveau: 30.000€
Eeklo werd goedgekeurd na arbitrage. Een aantal artikels uit de overeenkomst werden niet
gehaald, maar Eeklo werd na overleg globaal goedgekeurd.
Deze artikels waren:
Informatie over energieprestatie stedenbouwkundige vergunningen moet maandelijks
overgemaakt worden.
Dit gebeurde in 2009 niet maandelijks, maar 2-maandelijks.
De stad moet maandelijks informatie overmaken van de energieprestaties van de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunningen aan het Vlaams EnergieAgentschap (VEA). Dit gebeurt
elektronisch. Er wordt een lijst gemaakt binnen het softwareprogramma waarmee de
vergunningen opgemaakt en beheerd worden en deze lijst wordt dan digitaal overgemaakt
aan het VEA. Dit is dus een zuiver administratieve handeling. Er zal aandacht aan gegeven
worden om ervoor te zorgen dat dit vanaf heden maandelijks gebeurt.
Er wordt opgemerkt dat controle op het terrein van de energieprestaties belangrijker is dan
enkel het doorsturen van de gegevens. In de krant stond onlangs dat er veel fouten zitten in
de energieprestatiecertificaten die opgemaakt worden bij de verkoop of het verhuren van een
gebouw. Welke controles worden hierbij uitgevoerd? Dit kan belangrijke gevolgen hebben bij
de verkoop van je woning!

Samenstelling milieuraad:
Het is wettelijk bepaald dat minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden vrouw moet zijn. Dit is
momenteel niet het geval. Er moeten inspanningen geleverd worden om ervoor te zorgen dat
deze verhouding wordt gerespecteerd. Zie ook verder in het verslag.
Duurzaam geëxploiteerd hout:
De stad moet duurzaam geëxploiteerd hout (met FSC-label) aankopen. FSC is een label of
keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een
duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel
het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de
eindconsument.
Er werd in 2009 hout aangekocht bij een houthandelaar. Er werd FSC gevraagd. Na controle
blijkt dat, hoewel dit uitdrukkelijk gevraagd werd, geen FSC werd geleverd. Er werd door de
houthandelaar een factuur geleverd waarop vermeld werd dat het om FSC ging, maar de
bijhorende CoC-code die opgenomen was, blijkt na controle niet correct te zijn.
Er zal bij volgende aankopen beter nagekeken worden of het effectief om FSC-hout gaat en
alle correcte codes vermeld staan op de factuur.
Samenwerkingsovereenkomst: Projecten 2011
De stad heeft binnen de Samenwerkingsovereenkomst ook een projectenveloppe waarvoor zij
extra projectaanvragen kan indienen.
Deze projectenveloppe voor Eeklo bedraagt 10.566,43€ (max. 50% van de investeringen van een
project kunnen gesubsidieerd worden). Er wordt voorgesteld om voor 2011 het project
‘Energiezuinige verlichting in stadsgebouwen’ in te dienen voor de volledige projectenveloppe.
In 2010 werd een onderzoek gestart naar de verlichting in de grootste stadsgebouwen.
Op basis van de resultaten van deze verlichtingsaudit zullen in de verschillende gebouwen
aanpassingen gebeuren aan de verlichting. Deze kunnen zijn: het plaatsen van
bewegingssensoren, voorzien van daglichtsturing, plaatsen van energiezuinige armaturen,….
De stad wil hiermee een daling van het energieverbruik in de verschillende stadsgebouwen.
Er wordt gevraagd of alle stadsgebouwen goed geïsoleerd zijn. Dit heeft ook een belangrijke
invloed op het energieverbruik. Dit wordt nagevraagd bij de technische dienst.
Er werd door Patrick Van Audenaerde via mail voorgesteld om de inrichting van de Vrombautsput
in te dienen als project in 2011. Voor de aankoop en inrichting van de Vrombautsput werd reeds
een subsidieaanvraag ingediend in 2007. Deze werd principieel goedgekeurd. Bij realisatie kan de
uitbetaling van deze subsidie aangevraagd worden bij het Vlaams Gewest.
Stand van zaken Vrombautsput:
Stedenbouwkundige vergunning voor o.a. het plaatsen van een vogelkijkhut werd geweigerd. Er
loopt hiertegen een beroepsprocedure. De milieuraad wordt op de hoogte gehouden als er
hierover meer nieuws is.

3. Voorstel open milieuraad i.s.m. de Woonwijzer
Er is een voorstel van de Woonwijzer om gezamenlijk een open milieuraad te organiseren.
Deze zou als thema hebben ‘ Dakisolatie voor iedereen’. Er zal die avond informatie gegeven
worden over verschillende isolatiematerialen en er zal getoond worden hoe je de dakisolatie moet
plaatsen in je dakconstructie of op de zoldervloer. Ook de verschillende premies en voordelen
komen aan bod.
De avond zal doorgaan op dinsdag 18 januari 2010 in het Stadskantoor, zaal 0.1.

De milieuraad gaat akkoord met het organiseren van de infoavond als ‘open milieuraad’.
Er wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van duurzame isolatiematerialen zoals vlas,
houtvezelplaten,… Er wordt gesuggereerd om ook affiches op te hangen bij doe-het-zelf-zaken.
Een idee voor een volgende infoavond:
Bij iemand thuis gaan kijken hoe isolatie geplaatst wordt/werd. Er kan hierbij toelichting gegeven
worden over hoe je zelf kan isoleren, hoe je dit best doet en welke problemen men kan
ondervinden bij de uitvoering.

4. Milieuraad: Zelfevaluatie:
Er werden in totaal 14 zelfevaluatieformulieren ingevuld.
Positieve punten die hierin naar voren kwamen zijn:
- Er is geen politieke druk.
- De uitnodigingen voor de vergaderingen worden tijdig verstuurd.
- De milieuraad komt voldoende samen
Zaken die voor verbetering vatbaar zijn:
- De milieuraad kan zich onvoldoende uitspreken over plannen en ideeën, ze wordt te laat bij de
besluitvorming betrokken.
- Het huishoudelijk reglement is onvoldoende gekend of wordt onvoldoende opgevolgd.
- De adviezen van de milieuraad worden niet genoeg gecommuniceerd naar een breder
publiek.
- Beide geslachten zijn niet vertegenwoordigd door minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
Afspraken:
- Het huishoudelijk reglement wordt meegestuurd met het verslag.
- Bij ‘belangrijke dossiers’ die niet tijdig op een milieuraad geagendeerd kunnen worden, zal er
informatie doorgemaild worden naar de milieuraadsleden. Indien gewenst kan dan op korte
termijn vergadering van de milieuraad worden georganiseerd, desnoods met een beperkte
delegatie.
- Adviezen zullen meer officieel naar het schepencollege worden overgemaakt, d.i. ondertekend
door de voorzitter van de milieuraad, opgestuurd naar het college van burgemeester en
schepenen.
- Indien haar adviezen ruimer verspreid moeten worden, zich de milieuraad hierover beslissen
(voorbeeld het versturen van een persbericht).
- De milieuambtenaar is secretaris van de milieuraad. Ze maakt de adviezen op van de
milieuraad, zorgt voor het overmaken van het advies naar het schepencollege en moet voor
het college een antwoord naar de milieuraad sturen (naar zichzelf?).
Hierdoor wordt vaak te weinig een officieel antwoord van het schepencollege naar de
milieuraad overgemaakt.
Op de volgende milieuraad zal nogmaals gepolst worden of iemand uit de milieuraad
geïnteresseerd is om secretaris is zijn.
Milieuraad: Samenstelling:
Zoals bekend zijn er momenteel te weinig vrouwen stemgerechtigd (moet minstens 1/3) zijn. In het
Eikenblad van november werd een oproep gedaan naar geïnteresseerde vrouwelijke kandidaten.
Er hebben 4 vrouwen gereageerd op deze oproep!
Deze personen zullen allemaal uitgenodigd worden op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
Ze kunnen dan eens een vergadering meemaken en zich zo een idee vormen van de werking van
de milieuraad en hopelijk willen ze dan officieel lid worden van de milieuraad.

5. Varia: Containerpark:
Het aangepast reglement werd op 13 december door de gemeenteraad goedgekeurd. Een kopie
wordt met het verslag meegestuurd.
Tarieven die gehanteerd worden zijn: 2€ per bijkomend bezoek voor particulieren, instellingen en
jeugdvereningen
7€ per bezoek voor KMO’s, tweedeverblijvers en toekomstige inwoners (bouwers/verbouwers).
In het advies van de milieuraad werd gesteld om beurten die tijdens het jaar niet werden
opgebruikt over te dragen naar het volgende jaar. Dit is softwarematig niet mogelijk. In het begin
van het nieuwe jaar wordt alles terug op 0 gezet.
Er werd ook voorgesteld om geen beurten aan te rekenen aan mensen die te voet of met de fiets
komen. Dit werd niet weerhouden om te vermijden dat mensen in de buurt van het containerpark
parkeren en dan te voet hun afval aanbrengen.
Er wordt gevreesd dat er meer sluikstorten zullen zijn. Een probleem dat de laatste jaren veel
meer voorkomt is zwerfvuil (blikjes) in bermen. Dit zorgt voor moeilijkheden bij het onderhouden
van de berm. Machines worden hierdoor vertraagd of gaan kapot.
Idee voor sensibilisatie:
1 blikje in de berm kost de gemeenschap XX€.
Het innen van leeggoed op blikjes en flessen zou hiertegen een goede oplossing zijn. Dit wordt in
Nederland en Duitsland ook gedaan. Waarom kan dat niet in België? Dit zal voorgesteld worden
naar IVM.
Varia: RUP Zuidelijke Ring:
Op de vorige milieuraad werd het RUP zuidelijke ring R43 besproken. Omdat er te veel
uiteenlopende standpunten waren, werd geen advies van de milieuraad overgemaakt.
Het openbaar onderzoek is ondertussen afgesloten. Hopelijk heeft iedereen die wilde reageerden,
die ook gedaan. De ProCoRo behandelt nu de opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek
werden gesteld.
Varia: Meldpunt ‘Veiliger Eeklo’:
Er wordt een voorbeeld getoond van een meldingsformulier dat door de ‘antennes’ wordt gebruikt.
Bij hen kunnen de inwoners terecht voor opmerkingen/klachten allerhande. Het Zonneheem zorgt
voor de coördinatie.
Varia: Herstel landbouwwegen
Er wordt opgemerkt dat het goed is dat de landbouwwegen hersteld zijn, maar dat de bermen niet
goed werden uitgevoerd. Er werd steenslag opgevoerd maar deze werd onvoldoende aangedrukt.
Er rijden daar veel zware voertuigen. Deze rijden onmiddellijk terug putten in de niet-aangedrukte
bermen. Dure herstellingen zullen op die manier niet lang effect hebben.
Enkele suggesties: bermen moeten beter aangedrukt worden, strook van betonnen grasdallen
voorzien, op enkele plaatsen uitwijkstroken aanleggen en ervoor zorgen dat op rest berm niet
meer gereden wordt (paaltjes of andere obstakels).
Varia: Maaien van de oever langs de waterlopen
Er wordt opgemerkt dat bij het maaien van de oever langs het Leiken het maaisel verhakseld
wordt en ter plaatse blijft. Is dit niet in strijd met het Bermdecreet? Dit zal ervoor zorgen dat er heel
veel brandnetels op de oever gaan groeien die frequenter gemaaid moeten worden. De
vertegenwoordiging van de watering merkt op dat op plaatsen waar ze het maaisel niet op

aanpalende gronden kunnen leggen, dit inderdaad niet altijd verwijderd wordt. Afvoer van het
maaisel zou een heel hoge kostprijs voor verwerking betekenen en dit zou niet door de provincie
vergoed worden. Er zal bij de provincie geïnformeerd worden welk advies ze hierin geven aan de
polders en wateringen.
Varia: Guldensporenstraat
Er wordt onderhoud gevraagd van de boomvakken. Wanneer worden de straatkolken gereinigd?
Er zitten veel bladeren in de straatkolken. Kan volgend jaar een bladkorf geplaatst worden? Dit
wordt doorgegeven aan de technische dienst.
Varia : Infoavond Landelijke Gilde
Luc meldt dat de Landelijke Gilde in juni een infoavond zal organiseren rond afvalarm werken.
Misschien kunnen de milieuraad of de compostermeester hier ook aan meewerken? Dit wordt
verder besproken op een volgende milieuraad.
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