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1. Goedkeuring verslag 17 maart 2010
Het verslag van de vergadering van 17 maart 2010 wordt goedgekeurd.
Punt 7 – Voorstel nestentelling Patrick Van Audenaerde wordt hernomen.
Doel van de actie is meer natuur in het centrum brengen. De actie zou moeten starten met het tellen van
de nesten die in het openbaar plantsoen aanwezig zijn. Dit kan gebeuren bij het snoeien van de bomen.
Op basis van de resultaten kan dan geëvalueerd worden waar de meeste vogels aanwezig zijn en op
welke plaatsen. De resultaten kunnen gebruikt worden om te bekijken op welke plaatsen welke types
bomen moeten komen en waar drinkvoorzieningen voor vogels of dergelijke voorzien moeten worden.
Er wordt opgemerkt dat enkel specialisten van verschillende nesten kunnen herkennen welke vogels er
in leven. Moet er niet ook gekeken worden naar de vogels in de particuliere tuinen? Openbaar domein
en privaat groen vormt toch 1 geheel. Om een goede inschatting te krijgen van de aanwezige
vogelsoorten zou het meer aangewezen zijn om te tellen op basis van vogelgeluiden. Dit heeft men
ondermeer al in het Leen gedaan.
Er wordt gezegd dat men voorzichtig met zijn met het aanzetten van inwoners om vogelnesten te
bekijken. Aanwezige vogels kunnen op die manier verstoord worden en hun nest verlaten.
Misschien kunnen inwoners geïnformeerd worden over de stadssoorten vogels die er bestaan, welke
maatregelen inwoners kunnen nemen om vogels aan te trekken. Er kan hiervoor in februari een folder
worden uitgebracht.
Er zal nagevraagd worden bij de groendienst of ze willen doorgeven op welke plaatsen ze nesten zien in
het openbaar plantsoen.

2. evaluatie open milieuraden
Op 31 maart vond de open milieuraad ‘Behaag je tuin’ plaats, op 21 april had de avond ‘Zonder is
gezonder’ als thema.
Er was beide keren voldoende publiek aanwezig. De spreker heeft interessante info gebracht.
Beide open milieuraden waren een succes.

3. containerpark Eeklo
In 2006 werd er op het containerpark een toegangscontrole via de identiteitskaart ingesteld. De
verwachte daling van het aantal ingezamelde kilo’s bleef uit. Er wordt zelf meer ingezameld dan vroeger,
voornamelijk dan van de duurdere fracties, dit zijn de afvalstoffen die de hoogste verwerkingsprijs
hebben en in omliggende containerparken betalend zijn, vb. groenafval, grof vuil, hout, …

Momenteel kunnen er ook te weinig verschillende fracties worden aangeboden. Er kan bijvoorbeeld
geen onderscheid gemaakt worden in behandeld en niet-behandeld hout. Er is geen plaats om
gyproc,… in te zamelen.
Idealiter komt er een verandering van het containerpark met een creatie van een betalende en een nietbetalende zone. In de betalende zone wordt best gewerkt met 2 weegbruggen om een tarief te stellen op
basis van aangebracht gewicht.
Na grondig onderzoek is gebleken dat het huidige containerpark momenteel te klein is (voornamelijk in
de breedte) om op een goede manier 2 zones in te richten.
Er wordt gesproken met I.V.M. om een deel van de voorkant van het terrein van de groencompostering
te kunnen gebruiken. I.V.M. zou dan op zijn beurt gebruik kunnen maken van de achterkant van het
containerpark.
Een grondige omvorming van het containerpark zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
Aan de huidige toegangssoftware kan een aanpassing gebeuren om een beurtensysteem in te stellen.
Er zouden per gezin 12 gratis beurten per jaar voorzien worden en 2€ per extra beurt aangerekend
worden. KMO’s zouden ook van het containerpark gebruik kunnen maken, maar zonder gratis beurten
en aan een tarief van 7€ per beurt.
Er wordt gesteld dat 12 beurten per jaar misschien wel te veel is. Er wordt voorgesteld om de mensen
die met de fiets komen geen beurt aan te rekenen. Gezinnen die hun jaarlijks aantal gratis beurten niet
opgebruiken zouden deze moeten kunnen overdragen naar het volgende jaar.
Bij verandering van het toegangssysteem is het belangrijk dat de inwoners goed geïnformeerd worden.
Bij instellen van een beurtensysteem moeten de inwoners tussentijds informatie krijgen over het aantal
beurten dat ze reeds gebruikt hebben. vb. ‘Let op, uw heeft al 8 beurten gebruikt’ of ‘U heeft het
containerpark dit jaar al 1maal bezocht. U heeft nog 11 beurten te goed.’
Mensen moeten beseffen dat afval geld kost.
De kwaliteit van de producten is ten opzichte van vroeger achteruit gegaan. Toestellen kunnen vaak niet
meer gerepareerd worden waardoor men verplicht worden om nieuwe aan te kopen.

4. beheersplan Heldenpark
Een voorlopige versie van het beheersplan van het Heldenpark wordt voorgesteld. Met het beheersplan
wordt beoogd om een natuurrijk park te creëren waar plaats is voor sport en spel, speelnatuur, ruimte
voor beperkte evenementen, wandelen, joggen, picknicken, …
Met de opmaak van een totaalvisie voor het park wordt de duurzaamheid van het park versterkt.
Er wordt gevraagd of het Heldenpark niet kan uitbreiden, voorbeeld waar de nieuwe verkaveling in de
Geraniumlaan wordt voorzien. (Ter informatie: volgens het gewestplan is dit woongebied).
Milieuraadsleden die een kopie willen van het beheersplan, kunnen zij doorgeven of er een papieren of
digitale versie willen. (nele.vanassche@eeklo.be of 09/218.28.36 of te vragen op de volgende
milieuraad)

5. vraag GROS samenwerking info-avond
Informatie van de GROS werd aan de milieuraadsleden uitgedeeld. Spreker op de avond zal Jo
Daelemans van Broederlijk Delen zijn. Er zal o.a. gesproken worden over duurzame rurale ontwikkeling.
Milieuraad steunt de voorgestelde info-avond van de GROS en zullen ook aanwezig zijn op de infoavond. Misschien kunnen er affiches via de stad gemaakt worden?

6. varia
Maureen Migneau meldt dat er in de Bogaertmoerstraat enkele kapotte populieren staan.
Luc Van de Ryse verdeelt enkele uitnodigingen van infomomenten die georganiseerd worden door vzw
SVAL (Samenwerking voor Agrarisch Landschap) en de Landelijke Gilde.
Gaea Rysselaere geeft toelichting omtrent de Meetjeslandse Gordel en deelt hierover wat informatie
rond. De milieuraad besluit om in 2010 een toelage te geven van 400€ en wordt op die manier peter van
de Herbakkersroute. De milieuraadsleden zullen een gratis ticket krijgen om met het gezin aan de
fietstocht deel te nemen.
Gaston Bommelé meldt dat op sommige plaatsen vb. op kruispunt van de Boterhoek en de Moerstraat
de en in de Magermansdreef de routebordje niet aanwezig zijn of slecht staan.
Ter informatie: Problemen met de fietsroutes kunnen doorgegeven worden via
http://www.tov.be/routedokter.aspx
Vraag Schepen De Coninck: Heeft de milieuraad interesse om mee te werken aan de bebloemingsactie
van de VVV?
De milieuraad is voor dit jaar niet echt geïnteresseerd om iets extra’s te doen. Voor volgend jaar zal dit
opnieuw besproken worden.
Alle milieuraadsleden zijn van harte uitgenodigd op de officiële opening van de Dag van het Park.

7. zelfevaluatietest
Uitgesteld naar de volgende milieuraad – kan iedereen die dit nog niet gedaan heeft de zelfevaluatietest
invullen?
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