Verslag Milieuraad Eeklo, dinsdag 15 maart 2011
Aanwezig: Christine De Bie (natuurpunt), Lieve Bulcke (Velt Meetjesland), Gaea Rysselaere (NPM),
Daniël Laroy (watering De Burggravenstroom), Lucien Goossens (Slependammepolders), Willy
Lesage (cel milieu ACV, voorzitter milieuraad), Luc Vande Ryse (Landelijke Gilde), Daniel Willems
(onafhankelijke, penningmeester), Gaston Bommelé (onafhankelijke), Patrick Van Audenaerde
(Groen), Maureen Mingneau (SPA), Nele Vanassche (milieuambtenaar, secretaris milieuraad), Rita
De Coninck (schepen van milieu) (vanaf punt 4)
Josse Pascale (onafhankelijke), Martens Nicole (onafhankelijke), Van Cauwenberge Rita
(onafhankelijke), Van de Keere Claudine (onafhankelijke)
Verontschuldigd: Dirk Van Damme (fietsersbond), Luc De Meester (economische raad), Roger
Ginneberge (seniorenraad), Ferdie Boelens (seniorenraad), Christiaan De Wulf (SPA),
Verslag: Nele Vanassche
Er zijn een aantal personen voor de eerste maal aanwezig op een milieuraad. Ze hebben gereageerd
op de oproep in het Eikenblad naar nieuwe (vrouwelijke) kandidaten. Iedereen stelt zich even kort
voor.

1. Goedkeuring verslag 15/12/2010:
Het verslag van 15/12/2010 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

2.

voorstelling Regionaal Landschap Meetjesland – Bert Vermeire
Er wordt door Bert Vermeire, coördinator, een toelichting gegeven omtrent de werking van het
Regionaal Landschap Meetjesland. De hand-outs van deze presentatie vinden jullie terug in
bijlage. Het Regionaal Landschap wil zijn steentje bijdragen om meer draagvlak te creëren voor
natuur en landschap bij een breder publiek.
Naast een toelichting over het ‘waarom’ van een Regionaal Landschap wordt er meer informatie
gegeven over enkele concrete acties waar het Regionaal Landschap concreet mee bezig is.
Er wordt een vraag gesteld over de opmaak van het Masterplan i.v.m. de Huysmanshoeve. De
polder stelt dat daar een haag veel te dicht bij de waterloop is geplant waardoor deze niet
onderhouden kan worden. Het RLM kan hierover geen standpunt innemen of bepaalde
maatregelen opleggen. De polder kan terecht bij de dienst Patrimonium van de provincie OostVlaanderen die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van het masterplan.
Bijkomende toelichting projecten stad Eeklo:
Er zullen in het Heldenpark natuurlijke speelelementen worden aangelegd in samenwerking met
de groendienst, jeugddienst en de jeugdbewegingen. Er is onder andere ook een speelheuvel
voorzien.
Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het fietspad richting Zelzate loopt
vertraging op door een ingestelde beroepsprocedure.

3.

Voorstel werkgroep milieuraad ‘stadsvogels’
Er werd een beperkte werkgroep van vrijwilligers uit de milieuraad een extra katern opgemaakt
voor in het Eikenblad. De binnenzijde van de katern is een poster die mensen kunnen uithalen en
waar diverse stadsvogels op afgebeeld zijn.
Op de overige pagina’s wordt nog meer uitleg gegeven over hoe je een vogelvriendelijke tuin kan
inrichten.
De kostprijs voor de opmaak van de extra katern bedraagt 852 € excl. BTW. De actie wordt door
de milieuraad goedgekeurd. Er is voldoende budget in kas.
De bijdrage van de milieuraad zal in de editie van het Eikenblad van 5 april verschijnen.
Voorstel voor vervolgacties:
Het organiseren van een open milieuraad waar er les wordt gegeven over vogels in de tuin.
In het najaar kan een artikel in het Eikenblad komen met tips over goede aanplantingen in de tuin
voor vogels.
Er kan misschien ieder jaar een dergelijke katern uitgebracht worden van de milieuraad (mogelijke
thema’s: bijen, vlinders,…)
Er wordt gevraagd of er een extra druk kan gebeuren van een 100-tal katernen om als poster te
verspreiden.
Antwoord:
De kostprijs voor een extra afzonderlijke druk van de katern is redelijk hoog. Er kunnen op de
stadsdienst extra kopies worden afgedrukt.

4.

Samenwerkingsovereenkomst: rapportage 2010 + jaarverslag milieuraad
De Samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die de stad afsluit met het
Vlaams Gewest. Eeklo engageert zich hierbij om een aantal acties uit te voeren op vlak van milieu
en ontvangt daarvoor in ruil van het Vlaams Gewest een aantal subsidies. Er kunnen ook voor een
bepaalde projectenveloppe subsidiëring van extra acties worden aangevraagd.
In 2010 was Eeklo ingeschreven op onderscheidingsniveau. Om subsidies te kunnen verkrijgen,
moet de stad aan het Vlaams Gewest in het milieujaarprogramma 2011 rapporteren over de acties
die in 2010 werden uitgevoerd. Het jaarverslag van de milieuraad maakt onderdeel uit van het
milieujaarprogramma.
Eén van de punten die ieder jaar een probleem vormt, is de samenstelling van de milieuraad. Die
is niet volgens de wettelijke vereisten. Er moeten minstens 1/3 vrouwen vertegenwoordigd zijn.
Er hebben een aantal nieuwe mensen zich kandidaat gesteld voor de milieuraad. Er wordt op de
volgende milieuraad een voorstel gedaan omtrent een gewijzigde samenstelling. Er wordt een
suggestie gedaan om in te stellen dat na X keer afwezigheid men geen deel meer uitmaakt van de
milieuraad. Dit kan op de volgende vergadering verder besproken worden.
Hierbij ook nogmaals een oproep naar kandidaat-secretarissen voor de milieuraad. Wat houdt dit
precies in: opmaak van verslagen van de vergaderingen en adviezen milieuraad in samenspraak
met de voorzitter. Er is ondersteuning door de milieudienst. Kandidaten kunnen zich melden bij de
milieudienst (Tel: 09/218.28.20 of milieudienst@eeklo.be)
Het MJP 2011 en het jaarverslag van de milieuraad kan niet meer tot in detail worden besproken.
Gezien het late uur wordt beslist om verder te gaan met de bespreking op de volgende milieuraad
die wordt vastgelegd op woensdag 27 april.

5.

Varia:

Er wordt op 10 juni een infoavond georganiseerd door de Landelijke Gilde.
Iedereen is hierop welkom, je hoeft zeker niet bij de Landelijke Gilde aangesloten zijn.
Er zullen verschillende infostanden aanwezig zijn (waaronder van IVM en de stad Eeklo) en een
‘afvalarme quiz’ georganiseerd worden.
Er wordt gevraagd waarom de bomen in het Mandeweegsken weggehaald werden. Die bomen
waarom toch niet ziek? De straat ziet er nu veel onaantrekkelijker uit en er wordt al sneller
gereden.
Antwoord:
De bomen zijn weggehaald na veelvuldige klachten over de vruchten die aan de bomen groeiden.
Klachten waren: schade aan wagens van vallende vruchten, afval van vruchten op voetpad en
straat, rottende vruchten die insecten aantrekken,…. Er zal een nieuwe aanplant gebeuren.
Dergelijke dossiers zouden eerst ter advisering naar de milieuraad moeten komen, net zoals het
verwijderen van de bomen in de Raverschootstraat.
In nieuwe wijken moet meer groen voorzien worden!
Er wordt een voorbeeld aangehaald van inzameling van frituurolie aan een supermarkt in
Mariakerke. Misschien kan zoiets ook op bepaalde plaatsen in Eeklo gebeuren?
De milieudienst zal nagaan wat hier de mogelijkheden zijn.

Nele Vanassche – milieuambtenaar
Secretaris milieuraad
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