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1. Goedkeuring verslag 19 mei 2010
Het verslag van de vergadering van 19 mei 2010 wordt goedgekeurd.
Maureen wil nog aanvullen dat de bomen in Bogaertmoerstraat de zomer toch goed doorgekomen zijn.

2. Samenwerkingsovereenkomst : projecten: evaluatie 2010 vraag om
voorstellen milieuraad voor 2011 + samenstelling milieuraad
1. Projecten: Evaluatie 2010 – voorstellen 2011?
De projecten die voor 2010 werden ingediend bij de Vlaamse Overheid, werden allen goedgekeurd.
Projecten voor 2010 waren:
- Plaatsen van buitenverlichting op zonne-energie bij de Meibloem (realisatie september 2010)
- Plaatsen van een zonneboiler in het gebouw van de brandweer
(onderzoek tot plaatsing van de zonneboiler in uitvoering)
- Energiebesparende maatregelen in verschillende stadsgebouwen
(verlichtingsstudie in uitvoering in 5 stadsgebouwen)
Voor 2011 zullen opnieuw een aantal projecten ter subsidiëring aangevraagd kunnen worden.
Milieuraadsleden die voorstellen hebben, mogen deze steeds doorgeven. Mogelijke projectvoorstellen
voor 2011 zijn:
- aanpassingswerken na de verlichtingsstudie in de stadsgebouwen,
- aanleg van een fietspad in de Boomweg + verbreding van de Slependammewatergang. Er
wordt gevraagd of hierbij ook aandacht kan gaan naar herstel van bomenrijen in het
landschap (vb. door aanplanten van elzen)
Op een volgende milieuraad zullen de projectvoorstellen van 2011 besproken worden.
2. Samenstelling milieuraad
Het Vlaams gewest geeft aan dat de samenstelling van de milieuraad niet conform de wettelijke
vereisten is. De verhouding vrouw/man bij de stemgerechtigde leden moet minstens 1/3 zijn. Deze
voorwaarde is een bindende bepaling waaraan voldoen moet worden!
De aanwezige leden van de milieuraad vinden interesse en de inbreng van de leden van de
milieuraad belangrijker dan hun geslacht. Er zal nogmaals in het Eikenblad een oproep naar
vrouwelijke leden of vertegenwoordigers worden gelanceerd.
Er wordt voorgesteld om ook in de scholen een oproep te doen naar laatstejaars om in de milieuraad
te zetelen en de jeugd te vertegenwoordigen.

3. Milieubeleidsplan Eeklo: verlenging tot 2013
Het milieubeleidplan van Eeklo werd opgemaakt voor de periode 2005-2009. Nu een nieuw
milieubeleidsplan opmaken is niet aangewezen. Een beleidsplan loopt beter gelijk met de
legislatuurperiode. Daarom ook het voorstel om het milieubeleidsplan te verlengen t.e.m. 2013 en een
actualisatie uit te voeren.
Bij de uitnodiging voor de vergadering heeft iedereen het voorbereide actualisatie/verlengingsdocument
ontvangen. Dit document volgt volledig de structuur van het Milieubeleidsplan 2005-2009. Het document
wordt overlopen en besproken.
Vragen/aandachtspunten:
Wat is dusca precies? Waar terug te vinden op de website van de stad? Zie
http://www.eeklo.be/?mod=contentpage&key=formulieren onder rubriek Milieu.
Veel sluikstorten en zwerfvuil in Eeklo: mensen moeten meer op hun verantwoordelijkheid gewezen
worden.
Er is sensibilisatie nodig in verband met grachten: wat is het nut van grachten? Hoe werken ze? Wie is
verantwoordelijk voor het onderhoud? Misschien moet hierover een informatieavond/open milieuraad
gehouden worden?
Belangrijk werkpunt: uitbouw van een beter openbaar vervoer naar de stad, maar ook in de stad.
Verplaatsingen binnen Eeklo kunnen bijna niet met openbaar vervoer gedaan worden. Kan er geen
stadsbus komen die binnen Eeklo rijdt?
Er moet meer nadruk gelegd worden op het pesticidenvrij beheer door de stad en door particulieren!
Voor klachten omtrent milieuhinder kan men steeds terecht bij de politie of binnen de kantooruren bij de
milieudienst.
Problemen rond milieu kunnen inwoners ook doorgegeven aan ‘Veiliger Eeklo’. Bij een 20-tal ‘antennes’
(vrijwilligers) kunnen meldingen doorgegeven worden. Via Miranda van het Zonneheem wordt getracht
een oplossing te zoeken voor de binnengekomen meldingen. In bijlage een voorbeeld van een zo’n
meldingsformulier dat door de antennes wordt opgemaakt.
De milieuraad geeft een gunstig advies.

4. Milieuvergunningsdossier windturbines Oostveldstraat – Kriekmoerstraat
Er werden door enkele milieuraadsleden vragen gesteld over de aanvraag van een milieuvergunning
voor windturbines in de omgeving van de Oostveldstraat, Kriekmoerstraat en Vrombautstraat.
Er wordt getoond voor welke locaties de aanvraag werd ingediend (2 windturbines in Eeklo en 1 in
Kaprijke).
Het openbaar onderzoek in het kader van de milieuvergunningsaanvraag loopt nog tot 17 september
2010. Het gaat om een milieuvergunning klasse 1 waar de deputatie een beslissing dient te nemen. Het
schepencollege moet een advies geven naar de provincie over de aanvraag.
Openbaar onderzoek in functie van de ingediende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is al
afgelopen. Het college heeft de stedenbouwkundige aanvraag negatief geadviseerd.
De locatie wijkt af van de visie van de stad inzake het localiseren van windturbines op grondgebied van
de stad (bundelen met bestaande infrastructuur: aan expressweg of schikdonkkanaal, open ruimte
vrijwaren).

5. Advies mountainebikeroute – vraag sportdient
Er werden in samenwerking met BLOSO een aantal mountainebikeroutes uitgestippeld voor de
provincie Oost-Vlaanderen.

Advies van de milieuraad is noodzakelijk voor de definitieve vaststelling van de mountainbikeroute
door Eeklo.
Hieronder een korte beschrijving van de straten waardoor de route loopt.
Richting Parcours Maldegem:
B.L. Pussemierstraat, Oostveldstraat, Visstraat, Gulden Sporenstraat, Hendrik Consciencestraat,
Leikensweg, Murkelstraat, Veldekens, Veldekensvaart (kant Eeklo richting Balgerhoeke), vaart volgen
tot stadhuis van Raverschoot
Richting Parcours Zomergem:
B.L. Pussemierstraat, Oostveldstraat, Visstraat, Gulden Sporenstraat, Hendrik Consciencestraat,
Leikensweg, Murkelstraat, Veldekens, Veldekensvaart (kant Eeklo richting Zomergem), Vaartkant
Richting Parcours Lembeke:
Park Stad Eeklo, Oostveldstraat, Zwembadstraat, Lekestraat, Schaapsdreef, Hoge Bosstraat,
Magermansdreef, Antwerpse Heirweg
Richting Parcous Waarschoot:
Park Stad Eeklo, Oostveldstraat, Zwembadstraat, Lekestraat, Schaapsdreef, Hoge Bosstraat,
Koudekeuken, afslag Koudekeuken richting Design Studio Cylix
De milieuraad heeft op zich geen bezwaren tegen de voorgestelde routes en adviseert gunstig.
De milieuraad merkt wel op dat de routes eigenlijk meer gewone fietswegen zijn en eigenlijk niet
geschikt zijn voor moutainebikers. Die zullen voor zo’n routes niet naar Eeklo komen.
Op grensgebied Sint-Laureins/Kaprijke zijn er meer landelijke wegen die beter zijn om er met de
moutainebike te rijden.

6. Openbaar onderzoek zuidelijk Ring R43
Op maandag 6 september vond een inspraak- en informatievergadering plaats in het CC De Herbakker.
Verschillende leden van de milieuraad waren aanwezig.
De plannen worden nogmaals kort toegelicht. Enkele opmerkingen die gegeven worden, zijn:
Bruggen over het Leiken zijn nadelig voor vismigratie (tunneleffect). Zal het verkeer naar de scholen
verwerkt kunnen worden aan een rondpunt?
De vertegenwoordiger van de Watering van de Burggravenstroom merkt op dat de Watering voorstander
is om het Leiken te verleggen.
Er zijn veel uiteenlopende standpunten binnen de milieuraad. Er wordt geen gezamenlijk advies
overgemaakt binnen het openbaar onderzoek van het RUP.
Het openbaar onderzoek binnen het RUP loopt nog tot en met 14 oktober 2010.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen per
aangetekend schrijven ingediend worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W.
Wilsonplein 2, 9000 Gent, of door afgifte tegen ontvangstbewijs in:
 het Provinciaal Administratief Centrum, W.Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534)
 het Stadskantoor, dienst stedenbouw, Industrielaan 2, 9900 Eeklo
De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

7. Varia: zelfevalualtie en infoavond GROS 17 september
Er worden aan alle aanwezig die nog geen zelfevaluatieformulier ingediend hebben een exemplaar
gegeven. De resultaten zullen op een volgende milieuraad worden besproken.
Er is een vorige milieuraad gesproken over de opmaak van een informatieve folder over (stads)vogels.

Om deze te kunnen opmaken wordt er voorgesteld om met een aparte werkgroep hierover een overleg
te plannen.
Wie van de milieuraad is geïnteresseerd om aan deze werkgroep deel te nemen?
Geïnteresseerden : melden via milieudienst@eeklo.be of 09/218.28.20
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