VERSLAG
Verslag Milieuraad
Datum: donderdag 3 maart 2022 20u00
Plaats: Raadzaal ABC – Burgemeester Omer De Meyplein 1
Aanwezig: Marcel Van Puymbroeck (voorzitter), Frank Bauwens, Johan Buyens, Marc De
Meireleir, Claudia De Vriend, Jan Dhollander, Francine Jaspers, André Smet, Ivo Van Duyse,
Walther Van Waesberghe, Lut Vyvey, Geert De Coene, Peter Relaes, Walter Scheerders
(waarnemer NVA), Herwin De Kind (schepen), Kris Van der Coelden (verslaggever),
Kathleen Cappaert (secretaris)
Verontschuldigd: Patrick De Cauwer, Hugo De Witte, Hector Geerts, Brecht Meersschaert,
Lies Nys, Tom Thielman, Luc Van Duyse, Raymons Covents, Gert Laureys, Jef Thyssen,
Rudi Van Dorsselaere
Afwezig: Agenda
Punt 1: Welkom door de voorzitter en goedkeuring vorig verslag
In december 2021 werd er omwille van Covid geen vergadering georganiseerd.
Het verslag van de vergadering van 9 november 2021 wordt goedgekeurd, er zijn geen
opmerkingen.
Punt 2: Meetcampagne waterlopen
De uiteenzetting over de meetcampagne waterlopen wordt uitgesteld naar een volgende
vergadering.
Punt 3: Regionaal Klimaatadaptatieplan Waasland (Herwin De Kind, Kris Van Der
Coelden)
Er wordt een korte inleiding gegeven. Het plan gaat over heel het waasland en niet enkel
over Sint-Gillis-Waas, het is de bedoeling om dit te vertalen voor Sint-Gillis-Waas.
Het Regionaal Klimaatadaptatieplan Waasland bestaat uit 2 delen:
- Het klimaatadaptatieplan: tijd om aan te passen
- Het klimaatmitigatieplan: CO2 uitstoot beperken
Vandaag wordt het klimaatadaptatieplan voorgesteld.
Inleiding + analyse door Kris Van Der Coelden
Voorgestelde eventuele maatregelen/strategische doelstellingen door Herwin De Kind

Het plan is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad. Verankeren van de
doelstellingen in het meerjarenplan.
De input van de adviesraden is voor de gemeente interessant, daarom samenkomen om te
brainstormen in kleinere groep (vorige vergadering reeds gevraagd).
Vragen en suggesties:
Er werd 5 ha bos gekapt aan het oud containerpark. Dit mag in de toekomst niet meer
gebeuren, de mensen waren geschrokken. ANB geeft advies, maar de gemeenten kunnen
dit naast zich neerleggen.
Bos is een beslissing van de provincie geweest. Er wordt een heraanplant voorzien.
Vervuilde gronden te Sint-Pauwels achter de molen: de eigenaar heeft eind vorig jaar de
gemeente gecontacteerd. Er is een plaatsbezoek gebeurd (bv. waterbuffering,
natuurcompensatie, etc…). Studie door het Regionaal landschap, de eigenaar is hiermee
akkoord om tot een interessant project te komen. Dit is parkgebied en zal dit blijven.
Waar wordt er dan groen aangeplant? Er wordt langs de wegen aangeplant.
Bosgroep Oost-Vlaanderen helpt private boseigenaars om hun bossen te beheren. Ze
proberen nu ook eigenaars te overtuigen om naaldbossen te vervangen door gezonde
loofbomen (8-tal eigenaars). De gemeente kan financieel tussenkomen voor de kap en de
heraanplant.
Punten overlopen met visie van de milieuraad voor Sint-Gillis-Waas:
1) ontharden:
Er is tamelijk wat weerstand bij de inwoners. Begint reeds bij het ontwerp van nieuwe huizen.
Verharding is niet enkel de verantwoordelijkheid van de architect maar ook van de
gemeente. Dit kan als verplichting opgenomen worden in de omgevingsvergunning. We
weten echter niet wat er in de achtertuin gebeurt. In de voortuin mag enkel de noodzakelijke
toegang tot de garage en de voordeur verhard worden. In Sint-Gillis-Waas is er nog geen
stedenbouwkundige gemeentelijke verordening. Nog steeds verharden vele inwoners meer
dan toegelaten, maar er worden wel al veel waterdoorlatende materialen gebruikt.
Controle gebeurt niet, en dat is het probleem. 1/3 verharding, bij infiltratie op eigen domein is
nog ok. Een grintstrook gebruiken kan dienen als oplossing.
Wat zijn waterdoorlatende materialen? Dit wordt opgenomen in de vergunning. Een
boekhouding bij houden over deze verhardingen zou een goed instrument zijn voor het
beleid. Dit om de doelstellingen te realiseren. Ook koeren, wegen ontharden. Bufferen van
water door bv. een wadi (buis met regenwater Ten Hogen terug in de riool?)
2) ruimte voor water creëren:
In de Hoge watergang thv. De Holstraat staat een schot, dit is echter nog nooit gebruikt. Dit
kan na een bui opengezet worden, we kunnen kijken hoe het water infiltreert in de bodem.
En dit kost niets.

Het heropenen van de sloten die nu dichtgegooid zijn, dit zorgt voor een vlottere afvoer van
het water en infiltratie. Eventueel met de plaatsing van schotten om dit te regelen.
Martin Lelie is bezig met het droogteplan en een hemelwaterplan. Ook hiervoor zijn de
schotten belangrijk (winter tegenover zomer). Onderzoek specifiek voor onze gemeente is
nodig.
In Nederland staan er overal schotten, daar zie je bijna niet dat het geregend heeft. De
grachten worden daar beter geruimd en gegraven.
Bekijken van de oorspronkelijke plannen van de ruilverkaveling. Er zijn veel sloten
verdwenen, ze konden niet onderhouden worden.
Bij nieuwe woonwijken wateropvang voorzien in wadi’s zodat het water ter plekke kan
infiltreren in de bodem. Er wordt ook steeds een wateradvies gegeven bij nieuwe aanvragen.
Er wordt ook een nieuwe waterdeskundige aangeworven.
3) koel wonen en werken:
Airco in steden is geen goed idee want dat verbruikt energie.
Gebruik van meer groen door particulieren. Dit gaat samen met ontharding en dan worden er
ook meer bomen geplant.
De aanleg van een groendak is moeilijk bij zonnepanelen.
Ook water speelt een grote rol bij verkoeling. Waar is dit concreet mogelijk in de gemeente?
De besprekingen voor de heraanleg van het gemeentepark zijn gestart. Ook aan de
Houtvoortsite komt een buffer met water. Dit kan ook voorzien worden voor de sportvelden.
Wat met de scholen? Er loopt een provinciaal project (met steun, knowhow en fondsen) om
speelplaatsen te vergroenen, de Sterappel had hiervoor interesse. Een groendak op de
zandloper? Groendaken zorgen voor een betere isolatie en wateropvang.
4) versterken ecologisch netwerk:
Een verbinden van de Stropers met het Panneweel en omgeving. Te combineren met
bebossen.
Het stikstofarrest, zal ook de boeren in Sint-Gillis-Waas treffen. Op de getroffen percelen met
0-bemesting bebossen en ruilen met percelen waar landbouw wel nog kan.
We willen bebossen maar waar en hoe gaan we bebossen? Op dit moment komen er
regelmatig aanvragen binnen voor bebossing in agrarisch en herbestemd agrarisch gebied.
Wat is het beste bomen zetten of een bos aanplanten?
Een bos creëert een eco-systeem, bomen zetten zorgt eerder voor verkoeling.
Olifantsgras zetten is ook goed voor de CO2.

5) bossen beschermen en versterken:
Door de storm liggen er veel bomen op de grond. Veel dode stammen en hout, ruimen is niet
altijd evident. Steun door de bosgroep aan particulieren (o.a.. herbebossingsproject). 25%
van de kosten wordt gedragen door de particulier, 25% door de gemeente en de rest door
de subsidie van de provincie. Ook brandveiligheid van deze bossen is belangrijk.
6) regionale ondersteuning van het lokaal beleid:
Enkel administratieve verwerking.
Hoe gaan we hiermee verder?
- Het verder uitwerken van de visie van de milieuraad. Wie stelt zich hiervoor kandidaat?
- Een klimaatteam samenstellen. Ook de maatschappelijke actoren of raden hierbij
betrekken.
Wie wil hieraan deelnemen om de voeling met de gemeente te behouden?
Momenteel 2 kandidaten: Jan Dhollander en André Smet.
We doen via dit verslag nog een oproep voor bijkomende kandidaten!
Punt 4: Varia
Vuilnisbakkenplan:
Herwin De Kind: In het actieplan van het coachingstraject Mooimakers is sluikstort en
zwerfvuil opgenomen. Een belangrijk actiepunt is het opstellen van een vuilnisbakkenplan.
Gedurende meer dan een jaar werden alle vuilbakken in de gemeente geregistreerd (leeg,
goed gebruikt, sluikstortgevoelig). Deze gegevens werden geanalyseerd en nu volgen er
concrete maatregelen. Vuilbakken die slecht gebruikt worden, leeg staan of waar sluikstort
is, worden verwijderd. Het volume van sommige vuilbakken wordt aangepast en de inwerp
opening wordt verkleind. In de Warandewegel (en op andere plaatsen) worden
hondenpoepzuilen geplaatst. We kiezen voor een uniforme vuilnisbak in de gemeente,
hiervoor kunnen we een deel subsidie ontvangen van OVAM. Deze acties gaan van start
eind maart/begin april. Er komen ook een aantal nieuwe vuilbakken bij.
Bovendien hebben we nu een eigen Gas-vaststeller. Deze heeft de bevoegdheid om een pv.
op te stellen, en dit gaat direct naar de sanctionerend ambtenaar. Een beroep doen op de
politie is niet meer nodig.
De GAS-vaststeller is enkel bevoegd op openbaar domein, niet op privédomein.
Wat met sluikstort op het privé domein van boeren?
Voor het sluikstort van banden in de Groenendam heeft OVAM doorverwezen naar Recy-tire.
Indien ambtshalve opruimen bij mensen thuis nodig is (bij gevaar voor de volksgezondheid),
gaat de factuur naar de eigenaar.
Datum volgende vergadering: begin mei (met o.a. droogteplan, waterlopen)

