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Agenda
Punt 1: Regionaal Klimaatmitigatieplan
Inleiding: schepen De Kind schetst het ruimere kader en de procedure van het regionaal
mitigatieplan. Kris Van der Coelden stelt a.h.v. een presentatie het plan inhoudelijk voor. Tot
9 mei 2022 krijgen de Wase adviesraden de kans om een advies te geven over de
ontwerptekst.
Bespreking:
•

•
•

Analyse:
o Waarom is er de jongste 10 jaar slechts een reductie van de uitstoot met 0,3%
gerealiseerd?
o Waarom wordt enkel CO² besproken als broeikasgas? Antwoord: terechte
opmerking dat bv. methaan niet vermeld wordt.
Renoveren
Energietransitie
o Warmtenet: gemeente liet vorig jaar studie uitvoeren naar de mogelijkheden;
die zijn economisch niet efficiënt.
o Lokale energiegemeenschappen zijn een goed idee (o.a. opslag van
elektriciteit in buurtbatterijen). Kan Megawattpuur hiervan trekker zijn?
Faciliterende rol voor gemeente?
o Sommige landbouwers zijn benaderd door firma’s die lokaal geproduceerde
stroom willen opslaan

•

•

•

Mobiliteit
o Snelle laadpalen veronderstellen een sterk leidingnet. Netwerken in
woonstraten zijn hiervoor niet geschikt; op bedrijfsterreinen zouden wel
krachtigere laadpalen kunnen worden aangesloten omdat het net daar een
hogere capaciteit heeft.
o Elektrische deelsteps (cfr. Sint-Niklaas) zouden ook in Sint-Gillis-Waas
kunnen worden aangeboden
o Elektrische deelwagens: uitbreiden naar de deelgemeenten? Eerst proberen
om het gebruik in de hoofdgemeente naar omhoog te krijgen.
o Nood aan hogere commerciële snelheid van het busvervoer, o.a. richting SintNiklaas.
o Kwalitatieve fietsinfrastructuur: sensoren om komst van fietsers op
kruispunten aan te kondigen
Duurzame lokale voeding
o Carbon farming is een interessant concept; nood aan informatie hierover naar
de landbouwsector
o Wanneer wordt statiegeld ingevoerd?
Economie
o Concept van circulaire economie kan interessant zijn voor lokale bedrijven,
maar is voor velen nog niet bekend. Info geven is eerste stap om hen mee te
krijgen. In Sint-Niklaas (Heistraat) en Temse is men hiermee bezig.

Besluit: Het verslag van deze vergadering zal aan Interwaas worden overgemaakt als advies
van de milieuraad.
In het najaar zal een werkgroep bijeenkomen om de acties van het klimaatadaptatie- en
mitigatieplan verder uit te werken naar Sint-Gillis-Waas. Geven zich alvast op: Marcel Van
Puymbroeck, André Smet, Lies Nys, Gert Laureys, Marc De Meireleir, Jan Dhollander.
Andere leden zijn zeker welkom; graag ook iemand uit de landbouwsector.
Punt 2: Varia
•
•
•
•
•
•

Vraag vanuit de raad om de vergaderdocumenten op extranet te zetten. Wordt
bekeken.
Marcel maakt melding van de oproep van de Vlaamse overheid voor de
‘bosverkenners’. Brief wordt met het verslag bezorgd.
Mogelijk onzorgvuldig handelen bij asbestverwijdering in De Klinge. Werken zijn
evenwel al afgerond.
Wat staat er te gebeuren op Fort Bedmar? Ook de gemeente is vragende partij voor
een gesprek op korte termijn met de nieuwe eigenaar over zijn plannen.
Oversteekplaats aan kruispunt Spaans Kwartier-Fort Bedmarstraat is een
verbetering. Nu graag snelheidsremmende maatregelen in de directe omgeving.
Zwerfkatten. Blijft een punt van discussie tussen huidige beleid of euthanaseren van
katten zonder baasje met het oog op bescherming van het vogelbestand.

Datum volgende vergadering: nog te bepalen. Op de agenda alvast: toelichting
waterkwaliteitsmetingen.

