VERSLAG LANDBOUWRAAD

Datum: 13 februari 2020 om 20u
Plaats: Raadzaal Administratief en Bestuurscentrum
Aanwezig: Paul Cerpentier, Peter Relaes, Gert Van Duyse, Geert Beck, Annelore De
Cock, Jeroen De Ridder, Berten Meersschaert, Francine Rombaut, Tine Van Ackere,
Raf Van Buynder, Erna Verschueren; Tom Thielman, Filip Hermans, Kris De Paep,
Scheerders Walter, schepen Harry De Wolf, Martin Lelie, Anja Goossens;
Verontschuldigd: Geert De Breuck, Marcel Van Eynde, Rita Verstraeten, Marc De
Boey, Raf Van Buynder, Raf Vermeulen, Miet Geldof, Marleen Van Broeck
1. Welkomstwoord voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en opent de vergadering.
2. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
Enkele opmerkingen :
-Er worden enkele aanpassingen aan het aanzuigpunt vulplaats Lange Nieuwstraat
uitgevoerd. Men gaat proberen om de aanzuigdarm opnieuw optimaal te laten renderen.
a) waterpeil was te laag voor het aanzuigpunt
b) er bestaan verschillende diameters voor een aansluitslang. Niet elke aansluitslang
past.
c) de aanzuigdarm is flexibel. Door deze flexibiliteit zou de darm een beetje vervormd
zijn, waardoor er licht verlies is op de snelheid van opzuiging.
- Bacterievuur :
Er verschijnt een artikel over bacterievuur in het infoblad van maart - april. Aanvankelijk
zou het artikel langer zijn, maar het werd door afdeling communicatie ingekort.
In verband met de wetgeving en eventuele GAS-boetes voor het niet-naleven van het
tijdig snoeien, werd navraag gedaan bij de gemeente Glabbeek. Blijkbaar wacht de
gemeente Glabbeek nog op antwoord van de Provincie Vlaams-Brabant. Dergelijke
beslissingen hangen af van de Provincie, kan blijkbaar niet op gemeentelijk niveau
geregeld worden.
3. Strategische doelstellingen, meerjarenplanning 2020-2025

Zie bijlage Powerpoint.
Toelichting : Martin Lelie
Enkele bemerkingen of verwijzingen tijdens de presentatie:
Uitbreiding van de veestapel.
Tot voor kort was er geen consensus tussen de coalitie of de veestapel kan uitbreiden per
vestiging.
Tijdens een recent overleg werd voorzichtig overeengekomen dat de veestapel bij een
landbouwer wel kan uitbreiden, mits het een doordachte aanvraag betreft. Dus geen
verdubbeling van de veestapel, tevens ook eerst bekijken of de uitbreiding noodzakelijk is, …
De landbouwer overlegt best eerst met het gemeentebestuur, alvorens hij/zij naar een
studiebureau gaat.
Van de adviesraden mag verwacht worden dat ze anticiperen op vragen en overleggen met
het bestuur.
Zie puntje stimuleren van klimaatacties. Als iemand ideeën heeft, meldt deze zeker aan het
gemeentebestuur!
Fietssnelweg : aandacht voor de Watergang der Hoge Landen. Het is verboden om een
fietssnelweg aan te leggen waar landbouwvoertuigen rijden. Toegangsweg akker?
Informatie-avonden organiseren.
Er is een voorstel voor een informatie-avond : MAP6 door CVVB.
4. Bedrijfsbelasting
Toelichting door Martin Lelie.
Zie ook bijlage gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019.
5. Lokaalmarkt : op zoek naar een locatie
Lokaalmarkt is een wekelijkse en overdekte boerenmarkt met bar en kinderhoek en elke
week een ander aanbod. Drie jaar na de opstart van hun eerste markt (en 3 markten verder)
is de droom van deze coöperatie nog altijd : zoveel mogelijk mensen samenbrengen rond
vers, gezond en eerlijk eten. Eten waar iedereen beter van wordt : de boeren, de consument
en de planeet.
Momenteel zijn er wekelijkse Lokaalmarkten in Roeselare, Deerlijk, Aalst, Brugge en Heule.
Lokaalmarkt ziet een opportuniteit om in onze regio een overdekte boerenmarkt te
organiseren. Lokaalmarkt heeft nauwe contacten met ‘Smaak van Waas’. Mede hierdoor
klopt Lokaalmarkt bij ons bestuur aan voor een eventuele samenwerking.
Een geschikte locatie vinden blijkt niet zo eenvoudig. De locatie moet overdekt zijn,
voldoende groot, wekelijks beschikbaar, dicht bij het centrum, niet duur, en het materiaal
moet er gestockeerd kunnen blijven.
Aan volgende locaties werd reeds gedacht, maar blijken niet geschikt :
- De kerken zijn niet ontwijd
Zaal De Klingenaar, ligt aan de grens : voldoende afzetmogelijkheden?
- Jeugdhuis Den Biel is te klein
Als iemand nog een idee heeft, laat het aan Marc De Boey of aan het gemeentebestuur
weten!

6. Zwerfkatten
Het voornaamste probleem bij zwerfkatten is dat ze zich razendsnel voortplanten. Voor je
het weet zit er een kolonie zwerfkatten in je achtertuin, en dat kan voor grote overlast
zorgen. Een zwerfkat moet dus tijdig onvruchtbaar gemaakt worden.
Het gemeentebestuur heeft reeds vele jaren een overeenkomst met RATO om op het
grondgebied zwerfkatten te vangen, onvruchtbaar te maken en weer uit te zetten.
Hoe gaat dit in zijn werk? Als een inwoner een zwerfkat signaleert, contacteert hij het
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur organiseert samen met RATO 4
zwerfkattenvangacties per jaar. Tijdens deze vangacties worden de zwerfkatten op de
locatie van melding gevangen. Ze worden naar een dierenarts gebracht die ze
onvruchtbaar maakt. Nadien worden deze zwerfkatten opnieuw uitgezet. Dit is helemaal
gratis voor de melder zwerfkatten.
Sinds kort betaalt het gemeentebestuur een deel van de onkosten terug als een inwoner
zijn huiskat laat onvruchtbaar maken en of laat chippen. Immers, door diverse oorzaken
worden sommige huiskatten vroeg of laat een zwerfkat. Ze kunnen dus maar beter op
voorhand gecastreerd of gesteriliseerd worden!
Het onvruchtbaar maken van huiskatten is bij wet verplicht.
Einde vergadering : 22.00uur
7. Nieuwjaarsdrink

