VERSLAG LANDBOUWRAAD

Datum: 28 mei 2019 om 20u
Plaats: Raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Paul Cerpentier, Peter Relaes, Gert Van Duyse, Geert Beck, Marc De
Boey, Jeroen De Ridder, Berten Meersschaert, Francine Rombaut, Tine Van Ackere,
Raf Van Buynder, Marcel Van Eynde, Raf Vermeulen, Erna Verschueren, Rita
Verstraeten, Filip Hermans, Luc Tindemans, Kris De Paep; schepen Harry De Wolf,
Martin Lelie, Anja Goossens;
Verontschuldigd: Annelore De Cock, Geert De Breuck, Marleen Van Broeck;
1.Opening :
Verwelkoming van de vergadering door de ondervoorzitter Peter Relaes, dit bij
afwezigheid van de voorzitter Didier Huygens.
2. Voorstelling schepen landbouw Harry De Wolf
Schepen Harry De Wolf volgt Chantal Vergauwen op als schepen voor landbouw, dit
in de periode van 2019-2021. Vanaf 2022 tot 2024 komt Chantal Vergauwen terug
als schepen van landbouw.
Harry De Wolf stelt zichzelf voor.
Zijn bevoegdheden zijn: sport, ondernemen, landbouw, polders, wegen en water.
De omgevingsvergunningen voor landbouw (en stedenbouw) vallen onder de
bevoegdheid van schepen Herwin De Kind.
3.Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter landbouwraad
Bij de herinstallatie van de landbouwraad dient er een voorzitter en ondervoorzitter
verkozen te worden door de raad.
Op voorstel van de algemeen directeur wordt Anja Goossens aangesteld als
secretaris van de landbouwraad.
Op het ogenblik van afsluiting van de periode voor het binnenbrengen van
kandidaturen voor voorzitter en ondervoorzitter, was er 1 kandidatuur voor de functie
van voorzitter, nl. Paul Cerpentier en 2 kandidaturen voor de functie van
ondervoorzitter, nl. Peter Relaes en Gert Van Duyse.

Er wordt voorgesteld om Peter Relaes de eerste 3 jaar het ondervoorzitterschap te
laten waarnemen, nl. van 2019-2021, en Gert van Duyse de laatste 3 jaar het
ondervoorzitterschap te laten waarnemen, nl. van 2022-2024;
De geheime stemming bracht volgende uitslag :
Voor de functie van voorzitter :
De heer Paul Cerpentier wordt met eenparigheid van stemmen (van de
stemgerechtigden) de nieuwe voorzitter : 15 ja-stemmen
Voor de functie van onder-voorzitter :
De heer Peter Relaes wordt met eenparigheid van stemmen (stemgerechtigden) de
nieuwe ondervoorzitter voor de eerste periode : 15 ja-stemmen
De heer Gert Van Duyse wordt met eenparigheid van stemmen de nieuwe
ondervoorzitter voor de tweede periode: 15 ja-stemmen
Bijgevolg wordt Paul Cerpentier de nieuwe voorzitter en Peter Relaes de nieuwe
ondervoorzitter van de landbouwraad voor 2019-2021 en Gert Van Duyse de nieuwe
ondervoorzitter van de landbouwraad voor 2022-2024.
4. Uitnodiging op de Dag van de Boerennatuur in Sint-Gillis-Waas, week van de
Smaak van Waas in november en sneukeltocht in 2020
1.Marc De Boey nodigt alle aanwezigen uit op de ‘Dag van de Boerennatuur’ op
zondag 2 juni 2019 om 9u; startplaats is aan Ijshoeve De Boey.
Bedoeling is om samen met Natuurpunt een wandeling te maken door
Kieldrechtpolder. Na deze wandeling wordt er samengekomen in Ijshoeve De Boey
om nog wat na te praten en te debatteren. Daar zal tevens een medewerker van
VLM uitleg geven over beheersovereenkomsten op landbouwbedrijven. Deelname is
gratis.
Ook niet-landbouwers zijn van harte welkom.
Marc De Boey deelt flyers uit.
Marc benadrukt het belang van wederzijds respect tussen landbouw en natuur.
2. Marc De Boey licht alle aanwezigen in over de week van Smaak van Waas dat
doorgaat in november 2019.
Noteer alvast 17 november in de agenda voor een brunch georganiseerd door
Smaak van Waas.
3. In juni-juli 2020 wordt er een sneukeltocht georganiseerd.
5.Anti-hagelkanonnen
Anti-hagelkanonnen worden ingezet om hagel te verdrijven.
Vogelschrikkanonnen worden geplaatst om vogels te verdrijven.
Voor het plaatsen van een anti-hagelkanon is een omgevingsvergunning nodig.
Aangezien er enkele jaren geleden commotie was omtrent vogelschrikkanonnen en

anti-hagelkanonnen, werd voor het plaatsen van anti-hagelkanonnen volgende
procedure uitgestippeld :
- Jaarlijks moeten de gebruikers van anti-hagelkanonnen (fruitboeren) in
december een logboek binnenbrengen. Dit logboek bevat een overzicht van
het voorgaande seizoen met de tijdstippen wanneer, waar en hoe lang het
anti-hagelkanon werd ingesteld.
- Op basis van het goedgekeurde verslag van deze logboeken wordt in januari
van het daaropvolgend jaar een burgemeesterbeslissing voor het komend
seizoen opgesteld (een vergunning voor het inwerkingstellen van het antihagelkanon voor het komend seizoen).
Er wordt reeds 4 jaar met deze procedure gewerkt, en er zijn nog nooit
noemenswaardige problemen voorgevallen.
Voor het plaatsen van een vogelschrikkanon moet de fruitboer jaarlijks een
vergunning aanvragen.
6. Evaluatie filmvoorstelling ‘wat hebben we verdiend vandaag’
Eind maart werd in GC De Route de film ‘wat hebben we verdiend vandaag’
vertoond; een documentaire van Victoria Deluxe over het dagdagelijkse leven van
landbouwers uit de streek .
Er wordt naar de bevindingen over deze film gepolst.
Tine Van Ackere vond de film een beetje lang en eenzijdig. Volgens haar zou deze
documentaire zeker ook eens aan burgers moeten worden vertoond, met aansluitend
een debat.
Raf Van Buynder laat weten dat de film reeds in de landbouwschool werd vertoond,
maar dat na vertoning van de film de studenten een beetje negatief dachten over de
landbouwstiel. Door deze film te vertonen wint men geen nieuwe landbouwers. Het
valt vooral op dat de landbouwers in de film met een nevenactiviteit het goed
hadden.
Paul Cerpentier vertelt dat de film ook in de Hoge School in Gent werd vertoond, en
dat de landbouwers-in-spe achteraf toch vrij positief waren
Volgens Paul werd bij de productie van de film bewust gezocht naar kleine bedrijven,
bedrijven met verbreding.
Dit in tegenstelling tot de banksector die de bedrijven pushen om grootschalig te
worden.
7. Inzameling plastic en project ‘Boer in de Buurt’
1. Paul Cerpentier laat weten dat er nog tot 11 juni plastic wordt ingezameld.
2. Op zaterdagnamiddag 15 juni wordt ‘Boer in de Buurt’ georganiseerd. Dit is
een leader project in het Waasland; Deze actie zal 3 jaar na elkaar
plaatsvinden. Doelstelling is dat 25 bedrijven op deze namiddag hun
bedrijven openstellen voor bezoekers. De boer doet gewoon zijn werk, zijn
vrouw of iemand anders ontvangt de bezoekers en doet een woordje uitleg.
Tine Van Ackere stelt haar bedrijf open op zaterdagmiddag 15 juni. Het is
vooral de bedoeling dat de buurtbewoners langskomen en kennismaken met
het bedrijf. Hiertoe ontvangt Tine 100 flyers om in de buurt rond te delen.
Deze actie werd gepubliceerd in ‘Landbouwleven’ en ‘Drietand’.

8. Meerjarenbegroting 2019-2025
Midden juni wordt er in Sint-Gillis-Waas een enquête verspreid. In deze enquête
wordt de burger bevraagd naar zijn mening over diverse domeinen.
Waar heeft de gemeente impact op? Waar kan het bestuur voor de inwoners het
verschil maken?
De algemene resultaten van deze bevraging worden getoetst aan het
bestuursakkoord en meegenomen in de opmaak van het meerjarenplan.
In juli-augustus wordt het meerjarenplan opgesteld. In september worden deze
doelstellingen voorgelegd aan de diverse adviesraden. Zo dus ook aan de
landbouwraad voor materies die de landbouw aanbelangen.
Het bestuur wenst te werken aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en datgene
wat het welzijn van de burgers aanbelangt.
9. Receptie
De aanwezigen worden uitgenodigd op een drankje;

