VERSLAG
Verslag milieuraad
Datum: woensdag 19 juni 2019 om 20.00 uur
Plaats: raadzaal (gemeentehuis)
Aanwezig:
Stemgerechtigde leden

Stemgerechtigde leden (plaatsvervangers)
Waarnemende leden
Secretaris
Sprekers

Frank Bauwens, Johan Buyens, Carine De
Block, Patrick De Cauwer, Marc De
Meireleir, Hugo De Witte, Francine Jaspers,
Lies Nys, Bert Raets, Francine Rombaut,
Andre Smet, Tom Thielman, Luc Van Duyse,
Marcel Van Puymbroeck, Walther Van
Waesberghe, Lut Vyvey,
Raymond Covents, Gert Laureys, Peter
Relaes, Jef Thyssen, Albert Van Moer
Walter Scheerders, Erik Rombaut, Herwin
De Kind
Kathleen Cappaert
Chris Taelman, An Roels

Verontschuldigd:
Stemgerechtigde leden en plaatsvervangers

Waarnemende leden

Jan Dhollander, Magda Heirbaut, Ivo Van
Duyse, Ingrid Vermandel, Rudi Van
Dorsselaere
/

Afwezig:
Stemgerechtigde leden
Waarnemende leden

Eric de Deckere, Claudia De Vriend, Hector
Geerts, Alexander Gillis
/

Agenda
•
•
•
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Installatie nieuwe milieuraad
Strategische doelstellingen meerjarenplan
Operatie Proper Mooimakers
Fietssnelweg (uitgesteld)
Varia

Punt 1 – Vorig verslag:
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn in verband met het verslag van de vorige
vergadering.
Er zijn geen opmerkingen.
Besluit: het verslag wordt goedgekeurd
Punt 2 – Installatie nieuwe milieuraad:
De voorzitter licht de doelstellingen van de milieuraad toe.
Daar er een aantal nieuwe leden aanwezig zijn, volgt een korte voorstellingsronde.
Verkiezing van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.
De enige kandidaat voorzitter Marcel Van Puymbroeck behaalt 19 ja-stemmen
De enige kandidaat ondervoorzitter Hugo de Witte behaalt 18 ja-stemmen en 1 neen-stem
De enige kandidaat secretaris Kathleen Cappaert behaalt 19 ja-stemmen
Besluit: Voor de komende legislatuur 2019-2024 worden volgende personen aangesteld:
Marcel Van Pumbroeck: voorzitter – Hugo De Witte: ondervoorzitter – Kathleen Cappaert:
secretaris
Punt 3 – Strategische doelstellingen meerjarenplan - raadpleging:
Inleiding: voorzitter
Bespreking: Chris Taelman Cel Beleidsondersteuning gemeente Sint-Gillis-Waas.
Doel: via een raadpleging vanuit de milieuraad input leveren voor de opmaak van het
Strategische Meerjarenplan (SMJP) 2020-2025. De finale beslissingsbevoegdheid ligt echter
bij het gemeentebestuur. De schepen, waarnemende leden en de secretaris nemen niet deel
aan de oefening rond de Strategische Doelstellingen.
-

Algemene toelichting: strategische meerjarenplanning 2020 -2025: wat, stand van
zaken, te raadplegen inspraakorganen, 9 strategische doelstellingen.
Specifieke toelichting milieuraad: 3 strategische doelstellingen uitgekozen, doel en
methodiek van de raadpleging.
Verder verloop van het traject: terugkoppeling in het najaar van 2019, strategisch
meerjarenplan op de gemeenteraad van 12 december 2019.

Hieronder de acties die hoog prioritair scoorden (vanaf 7 stemmen).
Nummer Actie

MR04

MR03

Meer onderhoud en een betere infrastructuur van de fietspaden in
Sint-Gillis-Waas. Daarom stelt de milieuraad voor om het budget te
verdubbelen
Blijvend informatie verstrekken via de gemeentelijke infokanalen (o.a.
website en infoblad) betreffende energiebesparende maatregelen,
tips, acties, subsidies, …

Aantal
prioriteit
hoog
13

9

MR10

MR 15
MR22

MR26
MR27
MR29

Meer actie ondernemen tegen overdreven snelheid in Sint-GillisWaas. De zwakke weggebruiker beschermen door het plaatsen van
snelheidsmeters/flitspalen/ANPR camera’s
Het ondersteunen van de invoering van het statiegeldsysteem in
België
Het wegwerken van 4 zwarte punten betreffende afvalwater (collector
Zandstraat Sint-Pauwels, collector Sint-Niklaasstraat Sint-GillisWaas, collector Kronenhoek De Klinge, collector Loeverstraat SintGillis-Waas
Het creëren van bijkomende bufferplaatsen voor water
Het uitwerken van een onderhoudsplan voor grachten en voldoende
budget voorzien voor de uitvoering van dit plan
Controle op uitvoering van omgevingsvergunningen

8

7
7

7
7
7

In bijlage kunnen jullie een Excel met resultaten (1ste tabblad) van de raadpleging van de
milieuraad terugvinden. Acties die onder een bepaalde prioriteit > 6 (al dan niet verspreid
over verschillende strategische doelstellingen) vallen, zijn roos gemarkeerd. De
Powerpointvoorstelling kunnen jullie ook in bijlage terugvinden.
Besluit: Kennisname. Eventuele aanvullingen, opmerkingen of ideeën bij de resultatentabel
kunnen doorgemaild worden tot 5 juli 2019.
Punt 4 – Operatie Proper:
Inleiding: voorzitter
Bespreking: secretaris
Wat is Operatie Proper?
Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met
als doel hen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Je kan je
registreren via: https://mooimakers.be/operatie-proper .
Wat wordt er van de verenigingen/scholen verwacht?
1) Je vult een korte vragenlijst (max. 15 vraagjes) in om een zicht te krijgen op wat jullie al
doen in de strijd tegen zwerfvuil.
2) Op basis van je antwoorden, krijg je concrete actiepunten voorgesteld waar jullie mee aan
de slag kunnen. Enkele van die actiepunten zijn verplicht, andere kan je zelf kiezen. De
actiepunten die je hier aanduidt, vormen automatisch jullie actieplan.
3) Jullie actieplan komt bij de gemeente of afvalintercommunale terecht. Zij zullen dit goedof afkeuren en ook de voortgang samen met jullie opvolgen.
4) Tussentijds posten jullie foto's en delen jullie de vooruitgang.
5) Op het einde van het schooljaar rapporteren jullie de acties die jullie uitgevoerd hebben en
dan kunnen jullie de beloning in ontvangst nemen.
Wat krijgen ze ervoor in de plaats?
Een financiële vergoeding van 3 euro per leerling of per lid, met een minimum beloning per
school/vereniging van 150 euro, en een maximum beloning van 1.500 euro.

Dit is één van de verplichte actiepunten van het coachingstraject van Mooimakers. Andere
actiepunten zijn onder andere een vuilnisbakkenplan en meerdere actiepunten rond
sluikstorten op diverse locaties.

Waarom krijgt het natuurhuis Panneweel geen diftarcontainer, waarom zo moeilijk doen,
waar moeten ze met hun afval naartoe? De oplossing hiervoor is een container via de
privémarkt. MIWA werkt aan een raamcontract voor de verenigingen. Zowieso zal een
evaluatie van het diftarsysteem gebeuren.
Besluit : kennisname.
Punt 5 – Fietssnelweg:
Omwille van tijdsgebrek wordt dit punt verplaatst naar de eerstvolgende vergadering.
De voorzitter vraagt zich af of in dit dossier nog inspraak mogelijk is. Hoe ver staat dit
dossier, is alles hierover al beslist? Als dit punt uitgesteld wordt, worden onze opmerkingen
dan nog opgenomen?

Besluit: kennisname. Secretaris doet navraag bij Chris Rottier (Mobiliteitsambtenaar)
Punt 6 – Varia:
6.1 Opvolging kapreglement en plicht tot heraanplant (Jan Dhollander)
Is er een plicht tot heraanplant? Wordt dit opgevolgd? De plicht tot heraanplant staat duidelijk
in de omgevingsvergunning (wanneer heraanplant, type bomen en struiken) (Idem
groenscherm bij bedrijven).
Schepen De Kind: Een opvolgingssyteem is er momenteel nog niet, maar de gemeente is
zich bewust van het probleem. Het aspect handhaving wordt op termijn uitgebouwd. Tegen
eind 2019, zijn er 2 ambtenaren bevoegd voor het opstellen van een pv
6.2 Pleidooi voor ecologisch grasland en gazonbeheer (Erik Rombaut)
Vandaag werd door een aannemer het grasland aan het Sint-Helena park volledig gemaaid.
Erik Rombaut heeft hierover de aannemer aangesproken. De aannemer deed dit in opdracht
van de gemeente. Schepen Meul (die toevallig aan de site passeerde) heeft het maaien laten
stilleggen.
Proefmaaien: niet het gehele gazon, maar slecht 1,5 meter aan de randen maaien. Dit is
goedkoper, beter voor de biodiversiteit en goed voor de bijen (bijvriendelijke gemeente).
Rekening houdende met: verzorgd uiterlijk, zichtbaarheid voor het verkeer, exoten. Tijdens
de najaarsbeurt wordt wel het volledige gras gemaaid.
De milieuraad geeft het advies aan het college van burgemeester en schepenen om in het
voorjaar enkel de randen te maaien om zo de voorjaarsbloei een kans te geven.
Stemming 18 ja-stemmen en 1 neen-stem.
6.3 Vulplaats sproeitoestellen (Bert Raets)
Ook al is er in de Lange Nieuwstraat een openbare vulplaats voor sproeitoestellen toch wordt
er in de Sint-Kornelisstraat nog water uit de waterlopen getrokken (ook veel buitenlanders).
Misschien op deze locatie een bord plaatsen waar de officiële vulplaats is (landbouwraad ?).
De officiële vulplaats werkt minder goed dan verwacht. Het aanzuigpunt vraagt teveel
moeite, de diameterbuis is te klein en het debiet is te laag. De praktijk is anders dan
verwacht. Is de meter beperkende factor, er van tussen halen, oplossing?

6.4 Losse variapunten
Op één van de volgende vergadering graag een spreker van OVAM uitnodigen om
bodemverontreiniging toe te lichten. (secretaris doet navraag bij Koen de Bouvré)
De werkgroep Biodiversiteit blijft doorgaan.
Op de website van de gemeente kan je als burger een meldingsformulier invullen (geen
klachtenformulier).
In de grijze container mag eigenlijk nog maar heel weinig afval. Een evaluatie is nodig.
Wekelijkse ophaling PMD zak mogelijk? (secretaris doet navraag bij Koen de Bouvré)

De volgende vergadering van de milieuraad gaat, zonder tegenbericht, door op 10
september 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

