Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 46 van 19/03/2019
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21/02/2019.
Geen opmerkingen
2. agenda
-

Punt 7 wordt geschrapt: geen advies nodig, gezien het over een struik gaat ipv een boom
2 variapuntjes: - P+MD
- mei plasticvrij

3. Kasverslag.
Ongewijzigd.
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
1. dat er vorig jaar het plan was om 150 bomen te planten. De MINA-raad heeft voorgesteld
om de rest van het geld dat niet werd gebruikt te storten aan Natuurpunt. Wat werd hiermee gedaan?
 dit was niet mogelijk gezien er voor dergelijke vragen een budgetwijziging dient te gebeuren, geld
voorzien op een bepaald artikel kan enkel daarvoor gebruikt worden; een subsidie geven moet op een
andere manier geregeld worden
Aantallen:
- Wilgenstraat: 10 wilgen
- Warandestraat: 20 zwarte els
- Twee dreven: 10 linde
- boomgaard: 41
- vredesboom+ pleintje: 4
Totaal: 85 extra bomen, met de heraanplant langs de straten, komen we wel aan 150.
Overige: mee te nemen in de besprekingen van het MJP-locaties en budget
2. Groenbuffer Moerkensheide: offerte ontvangen via Farys voor de prijs van €22.719 (excl. BTW) –
hier is geen budget voor (niet in 2018 en niet in 2019) offerte ontvangen via Farys voor de prijs van
€22.719 (excl. BTW) – hier is geen budget voor (niet in 2018 en niet in 2019).opmerking: dit moest al
lang uitgevoerd geweest zijn, gezien dit in de bouwvergunning werd opgenomen, waar is het geld
naartoe dat hiervoor werd voorzien? Het vorige bestuur heeft beslist dat de gemeente instaat voor de
aanleg van de groenbuffer. Wat er met het budget gebeurde, zal nagegaan worden.
 financieel beheerder: budget niet voorzien, tenzij via Farys – stedenbouwkundige vergunning vervalt

indien de werken gedurende 2 jaar werden onderbroken
MVN: De 2de fase houdt voornamelijk de herinrichting van de zone huidige RP in en dit kan nog niet
gebeuren zolang het nieuwe er nog niet is. Groenaanleg, maakt daar eigenlijk ook een deel van uit. Kan
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wel afzonderlijk door de gemeente gebeuren, maar het is niet opgenomen in de beleidsplannen noch in
het budgettair MJP.
3. Verharding Nijverheidsstraat: aanvraag tot regularisatie moet nog beoordeeld worden door de
stedenbouwkundige
4. Omgevingsvergunning 199: nog geen beslissing
5. SA3: geen positief attest afgeleverd (SC 15/02)
6. Afschaffen gratis beurten: SC akkoord, reglement moet nog naar binnenlands bestuur, daarna naar
GR, zal ingaan vanaf 2020
7. Klimaattafel jongeren: bezig met voorbereiding van een actie ism Djapo en MOS voor basis en
secundair onderwijs
8. te schrappen leden: Veronique De Bethune heeft zich terug kandidaat gesteld en wordt unaniem
terug aanvaard als lid

5. Omgevingsvergunningen.
-

Huidig RP: omgevingsvergunning toegekend voor 5 jaar
Omgevingsvergunning (klasse 1) dossier Landuitstraat: slopen van twee schuren en
bouwen van rundveestal/loods, sleufsilo's en mestvaalt, verbreden oprit en overwelven
gracht + beperkte verandering milieu – gunstig advies gegeven

6. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
-

Gecoro: nog niet samengekomen
Jeugdraad: nog niet samengekomen
Mobiliteitsraad: bespreking van volgende zaken: werken N60/Polderdreef; geluidsberm
E17; fietsstraat aan het station; bijeenkomst met alle scholen en bestuur ihkv
verkeersveiligheid; discussie mbt bloembakken thv ‘t Kruisken

8. Terugkoppeling zelf-evaluatie MINA-raad.
Doel van de evaluatie
- Verbeterpunten aan het licht brengen
-

Vergeten functies van adviesraad blootleggen

Analyse van de evaluatie – 18 reacties van de leden (35 leden)
Lage scores bespreken: waarom? hoe verbeteren? wat veranderen? Welke oplossingen?
Werkpunten opstellen
Hoge scores: een welverdiende pluim.
Opmerkingen:
- Vraag 2: alle reglementen moeten opnieuw grondig worden aangepakt, dit gebeurt
telkens na de hersamenstelling
- Vraag 5: inbreng over beleidsdoelstellingen zou beter kunnen
- Een nieuwsbrief uitbrengen waarin de belangrijkste adviezen van de MINA-raad worden
opgenomen zodat iedereen een idee van waar de adviesraad mee bezig is of een rubriek
in de bestaande E-nieuwbrief met een korte samenvatting en een link naar het verslag
Schepen Reyntjens deelt mee dat de gemeente voor de zomervakantie alle adviesraden terug
wenst samen te stellen. De reglementen kunnen dan in een eerstvolgende vergadering worden
voorgelegd. In de gemeenteraad van maart wordt de politieke afvaardiging besproken + er volgt
een oproep in de infokrant om nieuwe leden te werven of de huidige om zich terug kandidaat te
stellen.
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Het nieuwe bestuur staat positief tegenover de adviesraden, net daarom de vraag om de zelfevaluatie te laten doorgaan zodat de raden verder kunnen groeien en bloeien.
9. Open MINA-raad: info avond fijn stof 25 juni
Jos Dekeukeleire laat weten dat er op 25 juni een open MINA-raad doorgaat over fijn stof.
Professor Avonts die meewerkte aan het Airbezen project komt toelichting geven. Het project
Curieuzeneuzen zal hier ook aan bod komen. Het zal dus gaan over de resultaten van beide
projecten.
Via onderstaande links zie je de resultaten voor De Pinte:
- Airbezen (fijn stof)
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/afgelopen-projecten/airbezen-oostvlaanderen-2017/resultaten/
- Curieuzeneuzen (stikstof concentraties)
https://viewer.curieuzeneuzen.be/
"Fijnstof" of "particulate matter (PM)" zijn in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10
micrometer (PM10, PM2,5 en PM0,1). Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper deze deeltjes in de
longen kunnen doordringen en hoe gevaarlijker ze zijn.
10. Varia
-

P+MD: vermoedelijk zal dit in De Pinte starten vanaf juni dit jaar
Mei plasticvrij: tijdens de maand gaat een spaarkaartenactie door in samenwerking met
de handelaars, dit cfr de actie belgerinkel. Alle inwoners die met herbruikbare tassen en
potjes naar de winkel gaan krijgen een stempel. Met de stempels kunnen ze sparen voor
diverse soorten linnen zakjes om te hergebruiken.
Op 16 mei gaat een filmvoorstelling door ivm de plastic soep in het OCP.
Op 21 mei is het ‘Plogging day’. Plogging – een samentrekking van ‘plokka’ (verzamelen)
en ‘jogging’ – is een trend die komt overwaaien uit Zweden. Het betekent dat je al
joggend oog hebt voor het afval dat op je route ligt, die en passant even opraakt en
daarna deponeert in de gepaste vuilniszak.
Luc Debaene merkt op dat zijn dochter dit reeds doet.

Volgende vergadering: 23 april 2019.
2/04/2019
secretaris MINA-raad
Mariska Samyn
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