Milieuraad Eeklo
Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur

1. Bestaande reglementen
Gemeente
Jaar waarover gerapporteerd wordt

Reglement
Statuten

Aanwezig?
Ja

Huishoudelijk reglement
Afsprakennota

nee
Ja

Stad Eeklo
2010

Datum bekrachtiging gemeenteraad
23/10/1995
Gewijzigd op 13/09/2004
26/05/2003

2. Samenstelling van de milieuraad
Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
ondervoorzitter

Naam
Willy Lesage
Nele Vanssche
Daniel Willems
Gaston Bommelé

Voornaam
milieuraadslid

Achternaam
milieuraadslid

Christine

De Bie

Chris

Bruggeman

Lieve

Bulcke

Gaea

Rysselaere

Dirk

e-mail adres
willy.lesage@telenet.be
nele.vanassche@stad.eeklo.be
danny1.willems@telenet.be
/

Naam organisatie of
adviesraad die wordt
vertegenwoordigd
Natuurpunt EekloKaprijke-Evergem
Natuurpunt EekloKaprijke-Evergem
Velt Meetjesland

Stemgerechtigd
Ja/Nee/
Waarnemer
Ja

Effectief/plaatsvervanger

Man/vrouw

Categorie

Effectief

Vrouw

Ja

Plaatsvervangend

Man

Ja

Effectief

Vrouw

Ja

Effectief

Vrouw

Van Damme

Natuurpunt en
Partners Meetjesland
(NPM)
Fietsersbond

Milieu- en
natuurvereniging
Milieu- en
natuurvereniging
Milieu- en
natuurvereniging
Milieu- en
natuurvereniging

Ja

Effectief

Man

Emma

Rappé

JNM

Ja

Effectief

Vrouw

Jarno

Claeys

JNM + jeugdraad

Ja

Plaatsvervangend

Man

Jules
Luc
Dany
Roger
Ferdie

Vandevelde
De Meester
Milan
Ginneberge
Boelens

Landbouwraad
Economische raad
Economische raad
Seniorenraad
Seniorenraad

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Effectief
Effectief
Plaatsvervangend
Effectief
Plaatsvervangend

Man
Man
Man
Man
Vrouw

Milieu- en
natuurvereniging
Milieu- en
natuurvereniging
Milieu- en
natuurvereniging
beroepsgroep
beroepsgroep
beroepsgroep
Andere vereniging
Andere vereniging

Daniël

Laroy

Ja

Effectief

Man

Andere vereniging

Ja

Plaatsvervangend

Man

Andere vereniging

De Geeter
Goossens
Lesage

Watering ‘De
Burggravenstroom’
Watering ‘De
Burggravenstroom’
Slependammepolders
Slependammepolders
Cel milieu ACV

Dirk

Van den Hauwe

Adelijn
Lucien
Willy

Ja
Ja
Ja

Effectief
Plaatsvervangend
Effectief

Man
Man
Man

Nicole

Van Deynse

Cel milieu ACV

Ja

Plaatsvervangend

Vrouw

Luc

Vande Ryse

Landelijke Gilde

Ja

Effectief

Man

Daniel

Willems

Ja

Effectief

Man

Gaston

Bommelé

Ja

Effectief

Man

Burger

Marc

Spanhove

Ja

Effectief

Man

Burger

Dirk

Lehoucq

Ja

Effectief

Man

Burger

Antoon

Blanckaert

Ja

Effectief

Man

Burger

Rita

De Coninck

Nee

Effectief

Vrouw

Schepen

Nele

Vanassche

Geïnteresseerden
deskundigen
Geïnteresseerden
deskundigen
Geïnteresseerden
Deskundigen
Geïnteresseerden
Deskundigen
Geïnteresseerden
Deskundigen
Schepen van
leefmilieu
Milieuambtenaar

Andere vereniging
Andere vereniging
Sociaal-culturele
organisatie
Sociaal-culturele
organisatie
Sociaal-culturele
organisatie
Burger

Nee

Effectief

Vrouw

Herman
Arsene
Marie Christine
Patrick
Patrick
Christiaan

Vanpoorten
De Storme
De Lille Carnewal
Van Audenaerde
De Clercq
De Wulf

CD&V-NVA-ELD
CD&V-NVA-ELD
VLD
Groen
NVA
SPA

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Effectief
Plaatsvervangend
Effectief
Effectief
Effectief
Effectief

Man
Man
Vrouw
Man
Man
Man

Gemeentelijke
ambtenaar
Andere vereniging
Andere vereniging
Andere vereniging
Andere vereniging
Andere vereniging
Andere vereniging

Maureen

Mingneau

SPA

Nee

Plaatsvervangend

Vrouw

Andere vereniging

De verschillende categorieën zijn: milieu- en natuurvereniging/ erkende wildbeheerseenheid/ onderwijsinstelling/ sociaal-culturele organisatie/
beroepsgroep/ andere vereniging/ burger/ gemeenteraadslid/ schepen/ burgemeester/ gemeentelijke ambtenaar

Zoals bekend zijn er momenteel te weinig vrouwen stemgerechtigd (moet minstens 1/3) zijn. In het Eikenblad van november 2010 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 2011. 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.

3. Ondersteuning van de milieuraad door de gemeente
3.1 Financiële ondersteuning
De milieuraad ontving dit jaar vanuit het gemeentebestuur 744 euro werkingsmiddelen.
Opmerking: Het stadsbestuur heeft een verzekering voor de leden van de adviesraden.
3.2 Logistieke ondersteuning
•
Het gemeentebestuur stelt gratis een lokaal ter beschikking (waar indien
nodig didactisch en audiovisueel materiaal aanwezig is) voor de vergaderingen van de
milieuraad
□ Ja: vergaderruimte in het stadskantoor, Industrielaan 2 te Eeklo
□ Nee
•
De secretaris van de milieuraad wordt door een gemeentelijke
ambtenaar ondersteund
□ Ja: door de milieuambtenaar Nele Vanassche
De Schepen van leefmilieu Rita De Coninck, is in de mate van het mogelijke
eveneens aanwezig.
Administratieve ondersteuning door de milieudienst en milieuambtenaar
(opmaken verslag, versturen uitnodigingen, briefwisseling)
□ Nee
Opmerking:
3.3 Informatieve en educatieve ondersteuning
□ Ja: het verspreiden van folders, flyers aan de leden, uitnodigingen voor
opleidingen
□ Nee

4. Overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste
agendapunten
In 2010 kwam de milieuraad 7 keer bijeen waarvan drie open milieuraden. Hieronder is een
gedetailleerd overzicht van deze vergaderingen te vinden.
De verslagen van de vergaderingen van de milieuraad liggen ter beschikking op de
milieudienst.
Datum vergadering
17/03/2010

Belangrijkste besproken agendapunten
1. goedkeuren verslag vergadering 02/12/2009
2.

jaarverslag + financieel verslag milieuraad

3.

samenwerkingsovereenkomst : rapportage 2009

4.

Lange Moeiakker

5.

acties 2010: belgerinkel en duurzaam winkelen

6.

vraag GROS: medewerking aan info-avond rond duurzame
ontwikkeling in het Zuiden (spreker Broederlijk Delen)

7.

voorstel Patrick Van Audenaerde: actie nestentelling

8.

open milieuraden 2010

9.

varia

31/03/2010
21/04/2010

10. zelfevaluatietest
open milieuraad in samenwerking met Velt: behaag je tuin
open milieuraad in samenwerking met Velt: durf tuinieren zonder –
omgaan met ongewenste gasten

19/05/2010

1.

goedkeuring verslag 17/03/2010

2.

evaluatie open milieuraden

3.

containerpark Eeklo

4.

beheersplan Heldenpark

5.

vraag GROS samenwerking info-avond

6.

varia

7.

zelfevaluatietest

15/09/2010

1. goedkeuren verslag 19/05/2010
2. samenwerkingsovereenkomst: projecten: evaluatie 2010 vraag
om voorstellen milieuraad voor 2011 + samenstelling milieuraad
3. milieubeleidsplan Eeklo: verlenging tot 2013
4. milieuvergunningsdossier windturbines Oostveldstraat –
Kriekmoerstraat
5. advies mountainebikeroute – vraag sportdienst
6. openbaar onderzoek zuidelijke Ring R43

17/09/2010
15/12/2010

7. varia: zelfevaluatie en infoavond GROS 17 september
open milieuraad: duurzame ontwikkeling in het zuiden

1.

goedkeuren verslag 15/09/2010

2.

samenwerkingsovereenkomst: evaluatie 2009

3.

voorstel open milieuraad i.s.m. de Woonwijzer

4.

milieuraad: zelfevaluatie

5.

varia:
- containerpark
- rup Zuidelijke Ring
- meldpunt Veiliger Eeklo
- herstel landbouwwegen
- maaien van de oever langs de waterlopen
- Gulden Sporenstraat
- infoavond Landelijke Gilde

5. Overzicht van de uitgebrachte adviezen
Datum
advies
15/09/2010
15/12/2010

15/09/2010

15/09/2010

Onderwerp

Op initiatief van
milieuambtenaar

Gunstig/
ongunstig
Gunstig

Respons van het
gemeentebestuur
/

Samenwerkingsovereenkomst:
projecten: evaluatie
2010 – voorstellen
2011
Milieubeleidsplan
Eeklo: verlenging tot
2013
Mountainebikeroute

milieuambtenaar

Gunstig

/

Sportdienst

Gunstig

/

6. Samenwerking met andere adviesraden
•

Een lid/leden van de milieuraad zetelen ook in een andere gemeentelijke
adviesraad

o Ja: jeugdraad, landbouwraad, economische raad, seniorenraad (zie punt 2
o

•

samenstelling)
Nee

Andere vormen van samenwerking: organisatie open milieuraad dd.
17/09/2010 in samenwerking met GROS, milieuraad, Natuur en Landschap Meetjesland,
milieudienst, … + organisatie open milieuraad dd. 31/03/2010 en 21/04/2010 in
samenwerking met Velt.

7. Andere opdrachten of activiteiten van de milieuraad
open milieuraden
Op 31 maart 2010 en 21 april 2010 werd een open milieuraad georganiseerd in
samenwerking met Velt over het thema ‘Behaag je tuin’ en ‘durf tuinieren zonder – omgaan
met ongewenste gasten.
Op 17 september 2010 werd een open milieuraad “duurzame ontwikkeling in het zuiden”
georganiseerd met als spreker Jo Dalemans van Broederlijk Delen. Deze infoavond werd in
samenwerking met het GROS, Rode-Kruis, Oxfam en Broederlijk Delen georganiseerd.

8. Een globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad - optioneel
Er werd in 2010 een zelfevaluatie uitgevoerd.
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.

