VERSLAG LANDBOUWRAAD

Datum: 2 maart 2022 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, Raf Van Buynder, Marcel Van Eynde,
Raf Vermeulen, Erna Verschueren, Patrick De Geest, David Franssens, Hermans
Filip, Kris De Paep, Scheerders Walter, schepen Chantal Vergauwen, schepen
Matthias Van Zele, Martin Lelie, Wim Van Steelandt, Anja Goossens
Verontschuldigd: Geert De Breuck, Tine Van Ackere, Marleen Van Broeck, Rita
Verstraeten, Cindy Hermans
Afwezig : Annelore De Cock, Rombaut Francine
1. Welkomstwoord voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden en opent de vergadering.
2. Stikstofakkoord – Conceptnota PAS
Webinar door Lieven De Stoppeleire, ABS
Het areaal in Sint-Gillis-Waas situeert zich in de omgeving van het Stropersbos.
3. Vlaams Strategisch Plan voor de landbouw 2023-2027
Toelichting door Mark Wulfrancke, ABS
Uit de uiteenzetting blijkt dat de subsidievoorwaarden complex zijn.
Het is praktisch moeilijk realiseerbaar om aan al de voorwaarden te voldoen, en controle
gebeurt vaak grondig. De aanwezige landbouwers laten weten dat ze een subsidieaanvraag
niet zien zitten uit vrees om fouten te maken.
Bezwaar tegen het Strategisch Plan moet vóór 14 maart 2022 ingediend worden.
De landbouwraad beslist om geen bezwaar in te dienen.
Opmerking : er kan ook individueel bezwaar ingediend worden.
4. Varia
- bebossing:
Martin Lelie :
Het gemeentebestuur heeft een aanvraag ontvangen om in herbevestigd agrarisch gebied
een lbos aan te leggen.
Wat is het standpunt van de landbouwraad?

Er wordt geadviseerd om op herbevestigd agrarisch gebied geen bos aan te leggen. Wat
eventueel wel een mogelijkheid is, is ruilen met percelen rondom vb. het Stropersbos.
-David Franssen vraagt zich af hoe het staat met de betonstop, wat is de houding van het
gemeentebestuur?
Martin Lelie : nog geen beslissing hierin, het gaat alles tezamen over een ruime oppervlakte
en een grote som geld; vergoeding bedraagt 75 % door Vlaamse Gemeenschap, 25 % door
de gemeente;
-Uitnodiging demomoment slimme stuw en NPI BNVLop het bedrijf van Marc De Boey, 11
maart 2022 om 13.30u (uitnodiging werd reeds verstuurd )
- Week van de Korte Keten, van 14 mei tot 22 mei 2022, met als thema Proeven
Provincie Oost-Vlaanderen organiseert een spaarkaartactie : elke lokale hoeve- en
streekproducent kan zich hiervoor inschrijven
De spaarkaartactie korte keten stimuleert burgers om lokaal te kopen bĳ Oost-Vlaamse korte
keten-producenten. De actie loopt van 14 mei tot en met 30 juni 2022. korteketen@oostvlaanderen.be; www.oost-vlaanderen.be/korteketen;
De gemeente overweegt om een artikel te schrijven in het infoblad van mei-juni;
-In de week van de korte keten slaan in onze grensregio de organisaties Boeren en buren en
Smaak Van Waas cv. de handen in elkaar!
Op zaterdag 14/05/2022 van 14 tot 18u ontvangen Marc ,Christine en Liselotte van Ijshoeve
De Boey Groenendijk 11, te Sint-Gillis-Waas en Tine en Dirk van De Kleibeek Potterstraat
30, te Sint-Gillis-Waas iedereen die graag een kijkje neemt achter de schermen.
Op alle twee de locaties kun je proeven/kennis maken met de eerlijke en gezonde lokaal
geteelde producten van Boeren en Buren en de coöperatie Smaak Van Waas.
De Zonnetrein pendelt gratis tussen de 2 bedrijven .
Einde vergadering : 23.15u

