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1. Goedkeuring verslag 15/03/2011:
Het verslag van 15/03/2011 wordt goedgekeurd.
De reacties over de katern in het Eikenblad over de stadsvogels zijn positief.
In verschillende stadgebouwen zijn nog Eikenbladen aan de balie te verkrijgen.
Een extra druk bij de uitgever van enkel de katern werd niet gedaan omdat de kostprijs hiervoor hoog
was. Indien gewenst kunnen extra exemplaren van de poster op de kleurenkopieermachine van de
stad afgedrukt worden.
Er wordt gevraagd om de poster op de website beschikbaar te plaatsen.
Toevoeging:
De heer De Clercq wil dat wordt toegevoegd dat de NVA niet akkoord gaat met het RUP voor het
Heldenpark. Ze vinden dat er te veel recreatieruimte bijkomt en dat de plaatsing van de natuurlijke
speelelementen in het park nu nog niet mag gebeuren omdat het RUP nog niet definitief is.

2.

Jaarverslag milieuraad 2010

Ieder milieuraadslid heeft reeds een kopie van het jaarverslag 2010 ontvangen.
Het verslag is opgemaakt volgens een vast model van de Vlaamse overheidsadministratie.
Het jaarverslag wordt overlopen. Er zijn geen opmerkingen.
Het jaarverslag 2010 van de milieuraad wordt unaniem goedgekeurd.

3.

Samenwerkingsovereenkomst MJP 2011: rapportage acties 2010

In het MJP 2011, dat ieder raadslid ontvangen heeft, worden alle acties vermeld die in 2010 werden
uitgevoerd.
De stad Eeklo heeft voor 2010 de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend op
onderscheidingsniveau. Voor verschillende thema’s: natuur, afval, energie,… moeten er een aantal
verplichte acties zeker uitgevoerd worden op het basisniveau. Op onderscheidingsniveau kan de stad
een aantal acties kiezen. Met deze acties kunnen een aantal ‘punten’ verdiend worden. Er moeten op
het onderscheidingsniveau voldoende acties uitgevoerd worden om minstens 35 punten te behalen.
Bij de basisdoelstellingen zijn er een aantal verplichtingen die niet gehaald worden:
- Samenstelling milieuraad:
Dit vormt al enkele jaren een probleem. Eén van de vereisten waaraan de samenstelling moet
voldoen, is dat minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht is. In de

huidige samenstelling zijn er te weinig vrouwen vertegenwoordigd. Er werd vorig jaar
nogmaals een oproep gedaan naar vrouwelijke kandidaten voor de milieuraad.
Zie verder bij punt 4.
-

Afvalcijfer:
In 2010 mocht het afvalcijfer (alle restvuil + grof vuilfracties) maximaal 196,2 kilogram per
inwoner per jaar bedragen.
De Vlaamse norm is 180 kilogram per inwoner per jaar. Omdat er in Eeklo veel scholen,
winkels, bedrijven,… zijn, mag Eeklo een correctiefactor van 1,09 gebruiken (180 * 1,09 =
196,2 kilogram).
Het afvalcijfer 2010 is nog niet exact berekend, omdat de cijfers voor PMD-residu nog niet
bekend zijn, maar we stellen nu al vast dat het afvalcijfer licht overschreven zal worden.
De kans bestaat dat het MJP hierdoor afgekeurd wordt en alle subsidies verloren gaan ( +78.000€).
De stad zal proberen aantonen dat er al veel inspanningen gebeurd zijn om het afvalcijfer te
laten dalen zodat de stad eventueel na arbitrage toch een goedkeuring kan krijgen van het
MJP.

Er zijn geen opmerkingen tot aanvullingen . Het MJP 2011 wordt unaniem goedgekeurd door de
milieuraad.

4.

Milieuraad: samenstelling

Enkele vereisten waaraan de samenstelling van de milieuraad moet voldoen, zijn:
- 1/3 van de stemgerechtigde leden moet vrouw zijn. Momenteel zijn er 4 vrouwen op 17
stemgerechtigde leden. Dit is dus onvoldoende.
- 1/3 van de stemgerechtigde leden moeten vertegenwoordigers zijn uit milieu- en natuurverenigingen.
Er zijn nu 5 vertegenwoordigers op 17 stemgerechtigde leden. Dit wordt als voldoende beschouwd.
Er zijn 3 nieuwe (vrouwelijke) kandidaten om als onafhankelijke geïnteresseerde of deskundige deel
uit te maken van de milieuraad. Het totaal aantal stemgerechtigde milieuraadsleden mag niet wijzigen.
Er zullen daarom een aantal stemgerechtigde en een aantal niet-stemgerechtigde geïnteresseerden of
deskundigen aangesteld moeten worden.
Er wordt voorgesteld om de 3 nieuwe vrouwelijke kandidaten als stemgerechtigde deskundigen in de
milieuraad op te nemen. Er wordt overeengekomen om de huidige deskundigen die in het verleden het
meest op de milieuraad aanwezig waren als stemgerechtigde deskundigen te behouden.
Voorstel stemgerechtigde deskundigen/geïnteresseerden:
Nicole Martens
Rita van Cauwenberghe
Claudine Van de Keere
Daniel Willems
Gaston Bommelé
Voorstel niet-stemgerechtigde deskundigen:
Antoon Blanckaert
Marc Spanhove

Het is in de voorbije jaren binnen de milieuraad nog nooit tot een echte stemming gekomen. Ofwel
wordt er een unaniem advies gegeven ofwel wordt er geen advies opgemaakt in naam van de
milieuraad wanneer de standpunten binnen de raad te ver uiteen liggen (bijvoorbeeld over de
doortrekking van de R43). Er is dus weinig onderscheid tussen de stemgerechtigde en de nietstemgerechtigde leden.
De nieuwe samenstelling van de milieuraad zal eind juni aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
In 2013 moet na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe milieuraad worden samengesteld.
Er werd een oproep gedaan naar kandidaten voor de functie van secretaris bij de milieuraad.
De secretaris staat in voor de opmaak van de verslagen van de vergadering en de opmaak van
adviezen, in overleg met de voorzitter. Er kan ondersteuning zijn vanuit de milieuraad (versturen
brieven e.d.). Door een eigen secretaris te kiezen kan de milieuraad onafhankelijker werken en zijn
adviezen beter overbrengen naar het stadsbestuur.
Er zijn geen kandidaten voor de functie van secretaris. Milieuambtenaar Nele Vanassche werkt verder
als secretaris.

5.

Varia:

* De actie ‘Samen groener’ van de provincie.
Samen met 62 gemeenten wil de provincie zoveel mogelijk gezinnen overtuigen om over te stappen
naar groene stroom (elektriciteit + aardgas). Geïnteresseerden kunnen zich elektronisch inschrijven
via http://oostvlaanderen.ichoosr.com . De inschrijving is geheel vrijblijvend.
Op 1 juni is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg
je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan
niet te veranderen van energieleverancier.
* Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
Via het FRGE kunnen inwoner geld lenen aan een intrestvoet van 2% per jaar (bedragen tussen
1.250€ en 10.000€) om te investeren in energiebesparende maatregelen.
Voor mensen die het financieel moeilijker hebben, is er extra ondersteuning (zie ook
http://www.veneco.be/ndl/frge_voorwaarden.asp ) Veneco treedt op als lokale entiteit en zorgt voor de
praktische uitwerking binnen de aangesloten gemeenten.
* Dag van het Park
Op zondag 29 mei 2011 gaat opnieuw de Dag van het Park door in het Heldenpark. Er wordt om 12
uur gestart met een picknick. Voor de eerste 100 bezoekers is er een gratis drankje. Er is dit jaar een
startpunt in het Heldenpark voor de fietstocht Meetjeslandse Gordel. Er wordt live muziek gespeeld
door de ‘Toâpe Geraapte’. Er is volop animatie voor de kinderen. Er is een marktje met diverse
standhouders waaronder de Oxfam wereldwinkel, verkoop wilde planten door Natuurpunt,…
Zeker de moeite waard om die dag een bezoek te brengen aan de Heldenpark! Iedereen is van harte
welkom!
* Met Belgerinkel naar de winkel
Van 7 mei tot 11 juni vindt de jaarlijkse actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ plaats. Mensen die met
de fiets naar de winkel gaan, krijgen een stempel op de spaarkaart. Met een volle spaarkaart en een
opleg van €25 kan een fietsponcho aangekocht worden die ook als picknick-deken gebruikt kan
worden. Heel veel handelaars uit Eeklo nemen aan de actie deel, net als de marktkramers. Uit alle
ingezamelde spaarkaarten worden mooie prijzen verloot waaronder 1 bijzondere Belgerinkelfiets.
* Verenigingen die de contactgegevens van hun vereniging op de website van de stad wensen,
kunnen de nodige gegevens doorsturen naar sander.spanhove@eeklo.be

* In oktober wenst Natuurpunt een infonamiddag/avond te organiseren rond het ringen van vogels. Dit
kan misschien als open milieuraad georganiseerd worden? Er volgt meer informatie op een volgende
milieuraad.
* In de nestkasten aan de verbrandingsoven zijn 6 eieren van torenvalken gelegd. Hopelijk komen ze
allemaal uit. Men onderzoekt of voor volgend jaar camera’s aan de nestkasten gehangen kunnen
worden.
* De Landelijke Gilde nodigt iedereen uit op hun infoavond op 10 juni ‘Afvalarm’. Een uitnodiging wordt
in bijlage toegevoegd.
* Er wordt vraag naar de aanplant van bomen in het Mandeweegsken en de Raverschootstraat. Kan
er niet bij de buurtbewoners geïnformeerd worden welke bomen of type beplanting zij wensen?
Misschien kan er ook in andere straten meer groen gebracht worden door planten weg te geven voor
tegeltuinen die de mensen dan zelf onderhouden.
De volgende milieuraad zal indien er voldoende agendapunten zijn eind juni of begin juli plaatsvinden.
Milieuraadsleden die voorstellen hebben van agendapunten kunnen dit steeds doorgeven via
milieudienst@eeklo.be of 09/218.28.20.
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