Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 44 van 17/01/2019
Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter wenst alle leden een gelukkig en gezond nieuw jaar.
Laure Reyntjens, de nieuwe schepen van leefmilieu, is verontschuldigd. Gezien de data vorig jaar
al werden vastgelegd kon ze zich onmogelijk vrijmaken.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18/12/2018.
Geen opmerkingen.
2. Goedkeuring agenda.
Extra punt: bijeenkomst dagelijks bestuur
3. Kasverslag.
ongewijzigd
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
- houtig erfgoed: erfgoedraad neemt initiatief om samen te zitten met de voorzitters en
secretarissen. Er werd geen inventarisatie hiervoor gedaan door Walter Vlassenbroeck, dit stond
foutief vermeld in het vorig verslag.
- adviezen mbt omgevingsvergunningen (nr 182 en 181): nog geen beslissing genomen door het
schepencollege
- de vraag wordt gesteld welke omgevingsdossiers er worden voorgelegd aan de MINA-raad.
Dit gaat over dossiers waarbij er werken aan grachten of bomen gepland zijn. Indien op de
Gecoro blijkt dat er advies nodig is van de MINA-raad, vragen onze vertegenwoordigers om dit
alsnog voor te leggen.
5. Omgevingsvergunningen.
- omgevingsvergunning klasse 2 voor funerarium in de Pintestraat
- melding werkplaats voor houtbewerking in de Nijverheidsstraat
opmerking: verharding moet beperkt worden door meer buffering en infiltratie te voorzien (bv
met grasdallen werken) + veel strengere controle is noodzakelijk. De MINA raad benadrukt
nogmaals het belang van handhaving mbt stedenbouwkundige overtredingen.
- geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek mbt de tijdelijke vergunning voor het
huidig recyclagepark + gunstig advies van OVAM
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6. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Geen mededelingen.
7. Stedenbouwkundige aanvraag dossier 199, verkavelingsaanvraag voor 3 kavels voor
ééngezinswoningen. Advies.
Dit dossier betreft het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 3 nieuwe woningen.
De plannen worden geprojecteerd.
Opmerkingen:
- Het gaat om een perceel dat niet in de verkaveling Bommelhoek werd opgenomen, wat
niet logisch is gezien de mobiliteitssituatie.
- Bomen die in de toekomstige tuinen staan, moeten blijven staan en mogen niet gerooid
worden. Deze bomen moeten voldoende beschermd worden tijdens de werken.
- De geplande uitrit voor de 2 opritten zal een gevaarlijke situatie creëren gezien de ligging
na een bocht en het aanwezige fietspad. De aanvrager zou tenminste een verkeersspiegel
moeten plaatsen in geval dit toch mag doorgaan.
Advies: de MINA-raad wenst voorlopig geen advies uit te brengen over het rooien van de
bomen, dit moet gebeuren bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van de
woningen. De MINA-raad stelt voor om de opritten van de woningen te wijzigen naar de kant van
de verkaveling Bommelhoek, en niet via de Bommelstraat ofwel de bestaande oprit te gebruiken
voor beide woningen. Of via een ander naastliggend perceel indien mogelijk.
8. Stedenbouwkundige aanvraag dossier SA3 voor het bouwen van een magazijn. Advies.
Dit dossier betreft de aanvraag van een stedenbouwkundig attest (= een principiële uitspraak
over wat stedenbouwkundig mogelijk is, het geeft enige zekerheid over de mogelijkheden van
een bouwproject vóór de eigenlijke aanvraag).
Het voorstel dat wordt geprojecteerd is een schetsontwerp van een gewenste realisatie.
Advies: de MINA-raad stelt dat de ontsluiting van het bedrijf niet via de Zwartegatstraat dient te
gebeuren, wel via de Heirweg of de toekomstige kmo-zone. Het bestaande groen moet cfr het
RUP over een breedte van 15m behouden worden. De toekomstige parkeerplaatsen moeten in
waterdoorlaatbare materialen aangelegd worden.
9. Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
Wegens een aantal wijzigingen in dit plan loopt er een openbaar onderzoek van 14 januari tem
13 maart 2019.
Wegens de actualisering van Belfius indeling is het afvalcijfer voor De Pinte 122 kg/inw tegen
2022 ipv nu 158 kg.
10. Varia.
-

Voor deze vergadering is het dagelijks bestuur samengekomen. Enkele aandachtspunten:
- het schepencollege zal in het voorjaar (voor pasen) een evaluatie laten doorgaan van
alle adviesraden ism De Wakkere Burger. Dit zal in verschillende stappen verlopen, met
zeker ook een raadpleging van alle leden.
In de infokrant werd een oproep gedaan voor leden van een aantal adviesraden, maar dit
ging enkel over de verplichte adviesraden.
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De voorzitter vraagt leden die suggesties hebben mbt de werking van de adviesraad om
dit door te geven aan Mariska.
- in mei zal een actie doorgaan naar de handelaars toe mbt de alternatieven voor plastic
zakjes/potjes.
De leden merken op dat klanten ook zelf het signaal moeten geven dat ze dit niet willen.
- Gezien de schepen andere verplichtingen heeft op donderdag, zal de MINA-raad
doorgaan op dinsdag vanaf maart.
De vergadering wordt afgesloten met een nieuwjaarsdrink.
Volgende vergadering: 21 februari 2019.

1/02/2019
secretaris MINA-raad
Mariska Samyn
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