MINA-raad
Milieu-en Natuurraad De Pinte
Verslag van vergadering nr. 15 van 20/04/2021
Aanwezigen: zie lijst.
Nieuw lid: Kathleen Vanmullem als afgevaardigde voor VELT in vervanging van Marieke.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16/03/2021.
Geen opmerkingen.
2. Goedkeuring agenda.
Luc Debaene: project the Art of Silence
Jos Dekeukeleire: Indiana – nieuwe overtreding – bij punt 6 te behandelen
3. Kasverslag.
31,42 euro uitgegeven voor de sprekers + 3,95 euro bankkosten
Saldo: 137,25 euro
Financiële dienst is alle informatie aan het verzamelen van alle adviesraden. Schepen
gevraagd om hier spoedig werk van te maken.
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van
leefmilieu.
-

-

Omgevingsvergunning VV/2020/00252 - Verkaveling ’t Kruisken-Azaleastraat –
goedgekeurd onder voorwaarden
Omgevingsvergunning OV/2020/00247 – landbouwbedrijf Boeregemstraat–
goedgekeurd onder voorwaarden
Omgevingsvergunning VV/2020/00243 - herverkaveling van de vervallen verkaveling
in de Grote Steenweg - geweigerd
Omgevingsvergunning OV/2020/00259 - dempen van een gracht Nazarethstraat weigering
Omgevingsvergunning OV/2020/00257 - overwelven van een gracht – Scheldehout weigering
Omgevingsvergunning OV/2021/00009 – dieptedrainage Landuitstraat – zie punt 7
Omgevingsvergunning VV/2020/00266 – verkaveling Stijn Streuvelslaan – nog geen
beslissing
Omgevingsvergunning VV/2021/00013 – Bosstraat – nog geen beslissing
Standpunt bomen nav vraag advocaat: ontwerpreglement nog terug te zoeken: in
2009 was er een werkgroep opgericht, voornaamste punten waren dan om het
reglement niet aan te passen, maar de wetgeving te verstrengen + sensibiliseren vd
inwoners + subsidiereglement – van uit de MINA-raad doorgeven aan de Gecoro
Verbranding van afval en hout: reglementering bij bouwaanvragen aan te passen mbt
gebruik van kachels + GAS wetgeving strenger maken + sensibilisering. Het verslag
moet nog op het SC komen na goedkeuring in deze vergadering.

5. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro:
- Ontwikkelingsplan + beplatingsplan Nijverheidsstraat
- Verkaveling Stijn Streuvelslaan

-

Verkaveling Bosstraat: situatieschets 2 van IOED had voorkeur van de Gecoro – is een
mooi voorstel tegenover het eigen voorstel van de verkavelaar
Variapunt mbt verkaveling Bommelhoek aangebracht door Cornelis

Mobiliteitsraad 31/3:
- Afscheiding fietspad Keistraat thv Moeistraat
- Voetgangerstunnel Kunstschildersweg
- Advies reglement Speelstraten
- Inrichting wegenis ’t Kruisken - Polderdreef
Seniorenraad: lang geleden dat er een vergadering was, komen samen op 22/04 voor
bespreking seniorenweek
6. Omgevingsvergunning OV/2021/00063 – Advies.
Hondelestraat. Uitbreken van verharding, Aanleg van 3 padel terreinen. Aanplant van 60
streekeigen bomen.
Gezien de stijgende populariteit van de padelsport wordt geïnvesteerd in 3 nieuwe padel
terreinen:
- Hiervoor wordt een deel van de bestaande waterdoorlatende verharding uitgebroken (+/71,27 m2).
- De 3 padel terreinen en bijhorende paden komen op een gezamenlijke oppervlakte van +/95,13 m2 welke waterdoorlatend zijn. Niet tegenstaande de waterdoorlatendheid van de
velden worden er ook drainagebuizen voorzien onder de padelterreinen welke worden
aangesloten op de naastliggende gracht.
(In 2019 werd al een heraanplant verplicht voor 50 bomen, dit werd tot nu toe niet
uitgevoerd)
Advies:
- Omwalling - haag + gracht verdwenen boven brugje: dit is een historische omwalling
die nu deels verdwenen is, kan dit hersteld worden in oorspronkelijke staat? + ook
van belang voor fauna en flora
- Vraag is wat hun bedoeling is op lange termijn?
- + 50 nog aan te planten bomen van de vorige vergunning, dus 110 streekeigen
hoogstambomen in totaal + ook fruitbomen op te nemen + lijst meegeven
- Vrije viszone aan de westkant – als daar een pad komt, is een vrije viszone
verzoenbaar met wandelaars qua veiligheid
- Verlichting wordt veel gebruikt in de winter, ook als terreinen niet gebruikt worden +
verlichting aan te passen naar schakelbare verlichting per terrein
- Padelterreinen komen recht in het zicht van de hoeve, het voorplein wordt volledig
dichtgebouwd
7. Omgevingsvergunning OV/2021/00009 – Advies.
De aanvraag werd gewijzigd op 12 maart 2021.
De wijziging heeft betrekking op de locatie van de dieptedrainage.
Het betreft een aanvraag tot een verandering namelijk het uitbreiden van grondwaterwinning
door het aanleggen van een dieptedrainage op 2 locaties.
Het gaat om een verandering van de bestaande omgevingsvergunning van 21 december
2017, namelijk het uitbreiden van grondwaterwinning door het aanleggen van een
dieptedrainage op 2 locaties.
Enkel rubriek 53.8.2 wordt veranderd, alle andere rubrieken blijven ongewijzigd.
Het water uit deze dieptedrainage zal aangewend worden voor het beregenen van percelen
gras en mais, die het groenvoeder aanleveren voor de runderen op het bedrijf. In totaal
worden er ongeveer 40 à 45 ha gras en mais geteeld. Enkel de droogste percelen zullen

beregend worden, en enkel in droge periodes. Door het beregenen van worden er aanzienlijke
meeropbrengsten gehaald per hectare.
Men wenst een debiet van een jaarlijks maximaal 22.500 m³ op te pompen uit de nieuwe
dieptedrainage. Voor deze dieptedrainages zal een mobiele pomp met debietmeter gebruikt
worden.
Het debiet van de huidige grondwaterwinning uit de filterputten blijven ongewijzigd 5.499 m³
per jaar. Zodoende wenst men een vergunning te bekomen voor een grondwaterwinning van
in totaal 27.999 m³/jaar en 468 m³/dag. Diepte drainage: 6m.
Rubrieken: 6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)2°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.6.2°a),
28.2.c)1°, 45.4.e)1°, 45.14.3° en 53.8.2°
wijzigingsverzoek ingediend (andere locatie) + nieuw openbaar onderzoek, advies provincie:
vergunning toe te staan voor 5 jaar
Adviesinstanties: gunstige adviezen
Opmerking:
- Gaat over een grondwaterwinning voor het beregenen van velden
- Monitoring is verplicht via peilbuis en debietmeter
- Kan er een meetpunt van het meetnet (peilbuizen) van de VMM in de vergunning
worden opgenomen, en dat het effect op afstand moet worden opgevolgd
(stroomopwaarts van de grondwaterstroom)
- Gaat over zandgronden en kan een effect hebben
- Hoe ver zijn er effecten mogelijk? Nog mensen die grondwater gebruiken in de
omgeving – hier is er geen zicht op
Negatief advies van uit de MINA-raad gezien de onduidelijkheid over het effect op afstand en
op langere termijn.
8. Voorontwerp projectsite Nijverheidsstraat – Advies.
Buro GOEN en projectontwikkelaar Potrell leggen een voorstel tot ontwikkeling van de
projectzone Nijverheidssite voor. Het betreft enkel het deel van de verlaten Storksite, het
naastgelegen bedrijf is niet betrokken doch men legt - in uitvoering van het RUP ook een
inrichtingsplan voor voor de gehele projectzone.
Het projectgebied betreft de voormalige ‘Storksite’, waar de nijverheidsgebouwen al zijn
afgebroken. Het project is bewust autoluw ontworpen omwille van allerhande
veiligheidsmaatregelen, maar ook om sluipverkeer tegen te gaan. Met de auto kan men de
woningen enkel bereiken via de Breughellaan (zuidelijk), die verderop overgaat in de
Nijverheidsstraat. Het inrichtingsvoorstel behelst enerzijds een woongedeelte bestaande uit
een mix van kavelgrootten en woongelegenheden, wegenis, openbare en private parkings en
anderzijds openbare straatpleinen en parkpleinen. De totale oppervlakte van het gebied
bedraagt +12.420 m² waarvan 2.615m²(21%) bestemd is voor openbaar groen / natuurlijke
parkpleinen en een straatplein van 390m². In totaal worden er 30 eengezinswoningen gezien,
waarmee de woningdichtheid 24w/ha bedraagt.
Het Ecologisch en biologisch aspect speelt hier een grote rol: er worden enkel inheemse
bomen, hagen, struiken en bloemenweide geplant . Natuurlijk wordt uiteraard alles pesticiden
vrij aangeplant en onderhouden.
Water en waterbeheersing maken dus onderdeel uit van dit inrichtingsvoorstel. Daarom werd
in dit project stilgestaan bij het gegeven van wateroverlast: om wateroverlast op lange
termijn te vermijden wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van groene/waterdoorlatende
wegen. Enkel waar dit absoluut nodig blijkt (omwille van veiligheid en toegankelijkheid) werd
verharding ingewerkt. Op andere plaatsen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke en waterdoorlatende materialen Daarnaast worden er wadi’s aangelegd, waardoor
het water opgevangen wordt en ter plaatse kan infiltreren.

In de eerste plaats wil men zoveel mogelijk de bestaande bomen behouden. Deze worden
verplaatst naar onder meer de speeltuin in fase 1 en in de tuinen van de woningen.
De nieuwe bomen samen met de hagen en de bloemenweiden zullen samen ideale stapstenen
vormen voor de naburig natuurgebieden. Er is gekozen voor inheemse bomen die ieder
seizoen aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De voorkeur ging vooral
uit naar bloem- en bessenrijke bomen en hagen om zo het grootste deel van het jaar de
dieren van voedsel te voorzien. Daarnaast hebben ze een interessante en mooie esthetische
waarde voor de toekomstige bewoners en bieden ze op zonnige dagen de nodige schaduw om
optimaal van de buitenruimte te kunnen genieten.
Langs de nieuw gecreëerde wadi's worden inheemse bloemenweides aangelegd. Dit trekt
zowel vlinders, bijen als andere insecten aan. Deze zorgen voor een natuurlijk beheer van de
beplanting en zullen er ook voor zorgen dat mogelijke belagers worden onderdrukt waardoor
pesticiden overbodig zijn. In de inheemse bloemenweiden / bloemenpluk landschapjes kunnen
jong en oud ten volle genieten.
Om deze historische waarde te behouden, zullen in het project verschillende elementen van
de oude fabriek in het projectworden geïntegreerd: oude traveeën van de oude Stork fabriek
zullen worden geïntegreerd in de nieuw gecreëerde groene speelpleinen. de daken van de
nieuwe woningen zullen verwijzen naar de verschillende dakstructuren ( Zadeldaken,
sheddaken en platte daken) die aanwezig waren op de toenmalige ‘Storksite’, de oude sporen
worden verwerkt in een spoor tussen woningen en centraal plein… Kortom een mooie
ontmoeting tussen historische, architecturale, natuurlijke en sociale elementen.
In grote lijnen was de GECORO het voorstel niet geheel ongenegen doch had volgende
bemerkingen: de mobiliteit dient - in samenspraak met de dienst infrastructuur / infrabel
herbekeken, passend in de mobiliteitsvisie (o.a. wat de gewenste situering van de
fietssnelweg betreft + parkeervisie), vragen bij de uitsluitend 'grondgebonden'
eengezinswoning typologie waar GECORO de mening is toegedaan dat ook een mengvorm van
geschakelde meergezinswoningen + eengezinswoningen moeten kunnen, integratie
erfgoedelementen dient nog verder uitgewerkt + op voorstel van de gemeente zal ook het
privaat / delen over te dragen aan gemeente) verder dienen bekeken. Ook zijn er nog een
aantal 'onbestemde' restruimten in het plan vervat die tot een andere kavelindeling aanleiding
geven. Uiteraard is de aanwezigheid van het naastliggende bedrijf niet in overeenstemming
met de gewenste toekomst volgens het RUP. Vraag is of enkel de invulling van de vroegere
Storksite (zoals voorgesteld) ook kan functioneren (tijdelijk) mét aanwezigheid van het
bedrijf.
Opmerkingen
- Geen kerspruim opnemen in de lijst
- Is de speelzone publiek of enkel voor de bewoners? Zou volledig openbaar worden,
ook de wegenis ed
- De voorgestelde bomen zijn cultivars van de wilde soorten
- Bosje bij de tunnel wordt dit behouden: voor een deel + bomen langs de spoorweg
zijn al verdwenen – inrit vande verkaveling komt hier + bufferbekken
- Bodemonderzoek geweest? Op te zoeken voor volgende vergadering.
- Groene afsluitingen tussen de percelen – momenteel is het een vrijblijvend ontwerp,
nog geen vergunningsaanvraag
- Min 1 boom te voorzien per perceel
- Kan er overal waterdoorlaatbare verharding worden voorzien
- Alle beplanting moet streekeigen zijn, zowel bomen als hagen
- Mbt parkeren 2 staanplaatsen op eigen perceel, in de praktijk bv doeninge wordt er
niet geparkeerd op de gemeenschappelijke parkings
- Gemeenschappelijke delen niet privatief houden, maar als openbaar domein maken
9. Aangevraagd punt: onderhoud van openbare pleintjes – Advies.
Ik zou graag het advies van de Minaraad kennen over het onderhoud van openbare pleintjes:
Verticuteren en gras inzaaien, mos en (on)kruid laten staan of bloemenweiden?

Idem voor de wilde plantjes die spontaan op de stoep groeien.
Met een app of plantenzoekkaart kan men het(on)kruid leren kennen en aanduiden met
stoepkrijt (zie foto), een leuke en leerzame wandeling zeker in coronatijden.
(ons stoeptuintje aan de wereLdwinkel was vorig jaar een kort leven beschoren).
Ik besef dat dit een moeilijke is, veel inwoners vinden een "goed onderhouden" gazon nog
steeds het summum van netheid, maar misschien moet ook op dit punt de gemeente een
voorbeeldfunctie opnemen?
Jos licht toe. Stoppen met kort houden van graspleinen omwille van de biodiversiteit en het
klimaat. Acties als curieuzeneuzen, byebye grass, moeten gepromoot worden van uit de
gemeente.
Pleintje aan de wereldwinkel werd ingezaaid en bestrooid met kunstmest + en kort nadien
opnieuw heel kort afgereden.
Pleintje aan het gemeenteplein wordt wel normaal behandeld.
Is er een uniforme leidraad binnen de gemeente voor de behandeling van pleintje, waarom de
ene ongemoeid laten en de andere plat rijden?
Campagne Maai mij niet. Dit zou ook goed passen in het bijenplan dat vorig jaar werd
voorgesteld aan de MINA-raad.
opmerkingen:
- In het infoblad sensibiliseren voor dergelijke campagnes van maaimeiniet en byebye
grass
- Gemeente moet het goede voorbeeld geven, laat het gras wat langer worden op de
pleintjes, inzaaien van wilde bloemen; er zouden hier acties aan kunnen gekoppeld
worden bvb zoektocht voor bloemen, aan de OWW werd een stoeptuintje aangelegd
met aanduiding vande soorten planten die hier staan
- Voor de gemeente kan dit kostenbesparend zijn, dit hoeft ook niet het volledige plein
te zijn.
- Er zijn al veel goede voorbeelden zoals de bloembollen, maar op gebied van pleintjes
kan er nog veel verbeterd worden.
- Leliestraat heeft een plein met 3 grote linden met een elektriciteitscabine met struiken
rond, momenteel is er daar veel onkruid en dit is ook niet mooi. Gemeente heeft
afgesproken om hier een voorstel van aanplant te doen, maar er is nog geen actie
ondernomen.
- De eerste halve meter van een plein zou kunnen gemaaid worden zodat het niet over
de straat groeit
- Strategie van het bermbesluit volgen voor de pleintjes, op zich zijn dat ook
gelijkgrondse bermen
- Vraag om het openbaar groen milieubewuster te onderhouden.
- Geen bemesting op alle pleinen voorzien, maaisel zou moeten weggenomen worden.
10. Aangevraagd punt: opvolging van de vergunningen voor rooien bomen en voor KLE.
Zoals al meerdere malen gezegd, is er geen opvolging van de verplicht aan te planten bomen.
Hiervoor is er onvoldoende personeel.
Opmerkingen
- Kan er bvb iets intergemeentelijks opgezet worden
- Er moeten op alle vlakken keuzes gemaakt worden en niet alle vragen en noodzaken
zijn mogelijk in te vullen
Handhaving: afhankelijk van de wetgeving en/of type vergunning en/of gebied waartegen de
overtreding gebeurt
enkel natuurinspectie, boswachters zijn bevoegd voor jachtdecreet, natuurdecreet,
boswetboek.
11. Varia.

-

-

-

Luc Debaene: project in SML ivm The Art of Silence voor het beperken van de
geluidshinder door machines in open lucht, bepaalde werken uitvoeren op bepaalde
dagen.
opmerkingen:
Het zou mooi zijn als dit al op zondagen zou gerespecteerd worden
voorstel is eerder om dit via het infoblad te sensibiliseren en mensen dichter bij elkaar
brengen door onderlinge afspraken te maken tussen buren om bvb op vrijdag en
zaterdag te maaien of andere luidruchtige werken en niet op de andere dagen
mss in infokrant van juli/aug iets zetten ivm respect voor zondagsrust, in de week dit
niet verplichten want kan ook spanningen veroorzaken in buurten die niet nodig zijn;
kan de verzuring van de maatschappij versterken. Oproep om meer rekening te
houden met elkaar.
Volgende vergadering 18 mei

