Verslag Milieuraad Eeklo, woensdag 17 maart 2010
Aanwezig: Lieve Bulcke (Velt Meetjesland), Gaea Rysselaere (NPM), Roger Ginneberge
(seniorenraad), Willy Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Daniël Laroy (watering De
Burggravenstroom), Adelijn De Geeter (Slependammepolders), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde),
Gaston Bommelé (onafhankelijke), Daniel Willems (onafhankelijke, penningmeester), Antoon
Blanckaert (onafhankelijke), Herman Vanpoorten (CD&V-NVA-ELD), Maureen Mingneau (SPA), Nele
Vanassche (milieuambtenaar, secretaris milieuraad),
Verontschuldigd: Christine De Bie (natuurpunt), Marc Spanhove (onafhankelijke), Dirk Lehoucq
(onafhankelijke), Patrick De Clerck (NVA), Christiaan De Wulf (SPA), Rita De Coninck (Schepen van
leefmilieu)
Verslag: Nele Vanassche

1. Goedkeuring verslag 2 december 2009
Aanpassing bij punt 2. Vraag tot vertegenwoordiging Landelijke Gilde in de milieuraad: Luc is werkzaam
bij de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen.
Er zijn geen verdere opmerkingen.
Het verslag van de vergadering van 2 december 2009 wordt goedgekeurd.
Aanvulling:
Als derde agendapunt werden de projectvoorstellen 2010 voor de Samenwerkingsovereenkomst
besproken. Begin januari kregen we bericht van de bevoegde Vlaamse Overheid dat de
projectenveloppes van de gemeenten verminderd waren. De projectenveloppe van Eeklo is gedaald van
23.351,43€ naar 10.566,43€. De aankoop van een perceel grond in de Lange Moeiakker werd daarom
niet als project ingediend.

2. Jaarverslag + financieel verslag milieuraad
Het jaarverslag was als bijlage aanwezig bij de uitnodiging van deze vergadering van de milieuraad.
Het format is iets gewijzigd ten opzicht van de voorgaande jaren omdat de Vlaamse overheid verplicht
om dit type verslag te gebruiken.
Opmerking via e-mail van Christine De Bie: Natuurpunt Eeklo - Kaprijke - Evergem werkte ook mee aan
de organisatie van de info-avond zonnepanelen (zie punt 7 in het verslag). Dit wordt aangevuld.
Vorig jaar werd geen advies gegeven over het budget 2010 omdat onvoldoende informatie werd
gegeven om te kunnen oordelen over het budget en de adviesvraag te laat werd gesteld. Wat waren de
gevolgen van het niet-verlenen van een advies?
Er is geen officiële reactie geweest van het schepencollege naar de milieuraad. Advisering van
milieuraad zou sinds 2007 geen verplichting meer zijn.
De kas werd in 2009 afgesloten op 2967,28€. Er werden in 2009 kosten betaald voor de aankoop van
nestkasten en de sprekers voor de open milieuraden. Er waren inkomsten van de aandelen van de
milieuraad bij Ecopower (voor de windmolens).

3. Samenwerkingsovereenkomst: rapportage 2009
De rapportage voor de Samenwerkingsovereenkomst 2009 wordt overlopen. Er zijn geen inhoudelijke
opmerkingen. Er wordt afgesproken dat de milieuraadsleden die een kopie van het rapportageverslag
wensen, digitaal of op papier, dit zullen opvragen (via milieudienst@eeklo.be).

4. Lange Moeiakker

Op basis van een overzichtsplan wordt een toelichting gegeven omtrent het gebied van de Lange
Moeiakker. Enkele jaren geleden werden door de stad reeds enkele percelen aangekocht waarop een
(speel)bos werd aangeplant en een poel werd aangelegd.
In april 2009 werden 2 bijkomende percelen aangekocht. Er werd een natuurvergunning aangevraagd
om er een landschapsmonument op te richten. Hierbij zouden een aantal perelaars (verwijzing naar
oude aanwezigheid boomgaard) in een kring worden aangeplant waartussen vlas (vroeger typische teelt
in het meetjesland) wordt gezaaid. De perelaars worden inder een schuine hoek aangeplant. De stam
zal hierdoor schuin groeien en de kruin zal zich tegen de wind richten (verwijzing naar energieke,
eigenzinnige Eeklonaars).
Er wordt opgemerkt dat de perelaars regelmatig onderhouden zullen moeten worden en zeker in het
begin, jaarlijks gesnoeid, om de voorgestelde groeiwijze mogelijk te maken.
Er wordt gevraagd of er voor het beheer van het grasland zal samengewerkt worden met een externe
partij (landbouwers?). Er zijn nog geen samenwerkingsovereenkomsten voor het beheer afgesloten. De
milieuraad is van mening dat landbouwers gesteund moeten worden om dergelijke beheersovereenkomsten af te sluiten.
Ter plaatse moet zeker een goed informatiebord komen. Het heeft geen zin om een landschapsmonument op te richten dat niet door de inwoners gezien kan worden of niet toegelicht is.

5. acties 2010: belgerinkel en duurzaam winkelen
2 acties waaraan in 2010 wordt deelgenomen, ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en ‘duurzaam winkelen’
worden toegelicht. Meer uitgebreide informatie van de acties wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.

6. vraag GROS: medewerking aan info-avond rond duurzame ontwikkeling in
het Zuiden (spreker Broederlijk Delen)
De GROS wil in het najaar een info-avond organiseren rond duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Er
zou een spreker van Broederlijk Delen uitgenodigd worden om een toelichting te geven.
De voorzitter van de GROS informeert of de milieuraad ook wil meewerken aan deze infoavond.
De milieuraad wil graag wat extra informatie van de GROS: wanneer wordt de infoavond
georganiseerd? Wie is de spreker? Waarover zal concreet gesproken worden? Hoe ziet de GROS
een mogelijke medewerking van de milieuraad?

7. voorstel Patrick Van Audenaerde: actie nestentelling
Patrick Van Audenaerde is niet aanwezig. Dit agendapunt wordt verschoven naar een volgende
milieuraad.

8. open milieuraden 2010
Op 31 maart vindt de open milieuraad ‘Behaag je tuin’ plaats. Op woensdag 21 april heeft de milieuraad
‘Zonder is gezonder’ als thema. Er zal dan ook een informatie worden gegeven over de engerlingen.
Uit vele wijken komen er vragen omtrent deze diertjes.

9. Varia
* De elektrische scooter voor de stadsbode is toegekomen! De helft van de aankoopprijs wordt
gesubsidieerd door het Vlaams Gewest.
* Er is dit jaar vanuit de provincie een actie rond nestkasten voor vleermuizen, huismus en
boerenzwaluw. De actie richt zich voornamelijk tot de landbouwers. De landbouwers zullen
geïnformeerd worden over de actie. Vanuit de provincie wordt gevraagd om achteraf te rapporteren over
de actie (waar zijn nestkasten opgehangen? Zijn deze effectief bewoond?...) Net zoals bij de actie van
de stad en milieuraad dit jaar wordt ook samengewerkt met Natuurpunt voor de beoordelingen van de
aanvragen voor een nestkast.

* In de PMD-zak worden heel veel dingen gestopt die er niet thuishoren zoals botervlootjes,
yoghurtpotjes,…. Er zijn nog steeds veel mensen die de juiste PMD-sorteerregels niet kennen.
Veel zakken die door de ophalers niet worden meegenomen omdat ze dingen bevatten die niet correct
zijn, worden dan op het containerpark aangebracht.
I.V.M. wil een project rond ‘afvalwatchers’ opstarten. Deze vrijwilligers zouden op het containerpark
aanwezig zijn om de bezoekers van het containerpark tips te geven rond het correct aanbieden van de
PMD-zak. De I.V.M zoekt nog vrijwilligers die bereid zijn om informatie te geven over PMD op een
containerpark.
Vrijwilligers mogen zich melden via de milieudienst van Eeklo (09/218.28.20 of milieudienst@eeklo.be)
* De provincie organiseert dit jaar opnieuw de actie ‘Verbijsterende bijen’. Particulieren kunnen terug in
het Leen zaadmengsel verkrijgen. Er wordt opgemerkt dat vorig jaar de voorraad in het Leen snel
uitgeput was. Dit jaar zal slechts 1 zakje per persoon worden meegegeven. De hoeveelheid zaad wordt
ook verminderd (vorig jaar hoeveelheid goed voor 100 m², dit jaar zaadmengsel voor het inzaaien van
50m²).
Luc Vande Ryse:
Op 10 of 11 juni organiseert de Landelijke Gilde een thema-avond rond ‘water’. Meer informatie hierover
op een volgende vergadering.
Vraag Gaston Bommelé:
Gaston is lid van de bestuursploeg van het Rode Kruis in Eeklo. Het Rode Kruis heeft de laatste
maanden wat tegenslag gekend: er is veel materiaal gestolen uit hun lokaal, er wordt minder
gesubsidieerd,…
Kan de milieuraad een bijdrage doen voor het Rode Kruis? De meeste milieuraadsleden vinden het
geen taak van de milieuraad om het Rode Kruis te steunen. Ze vinden dat de milieuraad zich moet
richten op natuur- en milieuthema’s. Er wordt voorgesteld om een subsidie te vragen aan de
welzijnsraad.
Opmerking Daniël Willems:
Daniel heeft een opmerking omtrent de plaatsing van verkeersborden in de omgeving van de CM.
Maureen Migneau geeft de opmerking door aan de verkeersraad.
Vraag Lieve Bulcke:
In Boelare zijn nergens nog fietsenstallingen aanwezig. Dit is heel vervelend voor de fietsende klanten
van de winkels in Boelare. In het ontwerp voor de heraanleg van Boelare zijn een aantal fietsenstallingen
voorzien. Er zal worden nagevraagd hoeveel fietsenstallingen er precies voorzien zullen worden.

10. Zelfevaluatietest
Bij de uitnodiging van de milieuraad was een zelfevaluatietest aanwezig. Ingevulde exemplaren mogen
op de volgende vergadering worden afgegeven of doorgemaild naar milieudienst@eeklo.be
Volgende vergaderingen:
Woensdag 31 maart 19u30: open milieuraad ‘Behaag je tuin’
Woensdag 21 april 19u30: open milieuraad ‘Zonder is gezonder’
Woensdag 19 mei om 19u30: vergadering milieuraad
Nele Vanassche
Secretaris milieuraad
25/03/2010

