MINA-raad
Milieu-en Natuurraad De Pinte
Verslag van vergadering nr. 19 van 15/03/2022
Aanwezigen: zie lijst.
Nieuwe schepen: Ann Vandenbussche
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18/01/2022.

Cornelis merkt op dat aan de Gecoro zal gevraagd worden om het volgende nog op te nemen in het
RUP Zevergem: compensatieplicht bij het rooien van bomen + levende afsluitingen tussen percelen.
2. Goedkeuring agenda.
Extra agendapunt: OMV 256
+ variapunten van Cornelis, Jos en Walter.
3. Kasverslag.
De rekening werd aangevuld tot 250 euro. Momenteel betalen we 3,95 euro/maand, bij de
VDK bank zou dit maar 1 euro zijn. Voor 1 euro per maand kan de rekening dan even goed in
beheer blijven van de penningmeester ipv te laten overnemen door de financiële dienst.
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van
leefmilieu.
- Extra agendapunt Pont Zuid zn – bouwen bescheiden woonerf – OV/2021/00218 –
aanvraag werd geweigerd
- Ruiming rioolkolken: Vraag of de bewoners worden verwittigd als er een ruiming
doorgaat, zodat bewoners hun auto kunnen verplaatsen of worden er parkeerverboden
gezet?
antwoord: neen, firma gaat alle rioolkolken, dienst weet niet wat er wordt gedaan als
er een auto op staat, ze vragen dit na bij de firma – nog geen antwoord op gekregen
- Omgevingsvergunning OV/2021/00230 – dossier werd ingetrokken - Bommelstraat –
opslag risico-houdend materiaal
- Omgevingsvergunning OV/2021/00248 – multimovepad - goedgekeurd rekening
gehouden met advies. Werken starten volgende week + opening tijdens de
buitenspeeldag op 20 april.
- Ontharden voetpaden – binnenkort opstart
- Heraanleg Bommelstraat – boomdeskundige wordt aangesteld voor analyse bomen
- Wijkrenovatieproject in De Pinte: Bommelstraat, Pintestraat, Nazarethstraat,
Spechtenpark, Lijsterstraat, Merelstraat, Mussenstraat (delen van de straten). Een
warmtescan toont het warmteverlies van een woning. In februari / maart 2022 maakt
een expert van Veneco een warmtescan van de voorgevel van alle woningen in de
wijk. Dit gebeurt langs de straatkant. Omwille van de privacy wordt de warmtescan
van de woning niet publiek gemaakt. Deze kan enkel door de eigenaar/bewoner van
de woning worden geconsulteerd in het mobiel Energiehuis. Feedback aan de gezinnen
in november 2022. Dit kan niet door iedereen aangevraagd worden. Momenteel is het
enkel voor de personen die werden aangeschreven.
5. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro
RUP Zevergem – bespreking bezwaarschriften

Mobiliteitsraad
-

’t Kruisken-Heirweg: infosessie op 16 maart
Uitgebreide bespreking van het verslag mbt het circulatieplan stationsomgeving
Mogelijkheden voor zone 30 in de Bommelstraat?

Landbouwraad
Subsidiereglement bebloeming perceelsranden en groenbemesting, lokale producentenmarkt,
klimaatadaptatieplan, ophaling asbest, onttrekking oppervlaktewater, inzameling
landbouwfolies
Jeugdraad
- Zwerfvuilactie op 20 maart door alle jeugdverenigingen (gemeentelijke actie werd
verplaatst naar 29 april)
- VBS Zevergem: zwerfvuilactie op 25 maart
6. Omgevingsvergunning OV/2021/00245 – Advies.
Deze aanvraag betreft de uitbreiding van een recent gebouwde meergezinswoning in de
Pintestraat.
Daarnaast wordt de achterliggende recent gebouwde garage uitgebreid met twee nieuwe
garages.
Ligging in RUP Centrumbocht.
Deze aanvraag betreft volgende items:
- Het regulariseren van het rooien van een reeds gerooide boom
- Het regulariseren van het afbreken van een reeds afgebroken bijgebouw
- Het afbreken van een bestaand tuinhuis en bestaande garage
- Het bouwen van een fietsenstalling
- Het afbreken van een bestaande woning
- Het uitbreiden van een bestaand recent gebouwde meergezinswoning.
Advies MINA-raad: ongunstig omwille van:
- Teveel verharding voorzien voor 6 voertuigen + oppervlaktes op het verhardingsplan
kloppen niet + er is max 1/3 verharding mogelijk
- In de omschrijving wordt gesproken van verharding in grind, maar er is niet meer
informatie mbt welke verhoudingen of dus hoe waterdoorlaatbaar het is, beter met
honingraten aan te leggen
- Er moeten bomen/heesters voorzien worden + compensatie voor de reeds gerooide
bomen – links bovenaan op het plan kan er een volledige groenzone voorzien worden
7. Omgevingsvergunning VV/2020/00252 – Advies beplantingsplan.
In uitvoering van de voorwaarden van de verkaveling ‘t Kruisken legt de verkavelaar volgend
voorstel van beplanting en beheersplan voor.
MINA-raad gaf d.d. 19 januari 2021 gunstig advies mits onderstaande voorwaarden:.
“Gunstig advies. Kunnen de groenvoorzieningen (zone A, B en C) als gezamenlijk
groen worden voorzien en niet in de privé gedeelten worden opgenomen? Dit mbt
afdwingbaarheid van de hoeveelheid groen, handhaving en opvolging zijn anders
noodzakelijk.
De opmerking van de groenzone wordt opgenomen in de voorwaarden als volgt:
o De verkavelaar dient in functie van het bouwrijp maken van de loten minstens 18
hoogstammige streekeigen bomen heraan te planten in de daarvoor voorziene groenzones.
De groenzones
moeten als één uniform groengeheel ingekleed worden zoals voorgesteld in het
verkavelingsplan. Afsluitingen dienen te worden beperkt en op de groeninrichting worden
afgestemd. Constructies en verhardingen worden in de groenzone niet toegelaten. De

verkavelaar dient daartoe een groen-en groenbeheersplan ter goedkeuring aan het CBS in te
dienen én bewijs van realisatie van de heraanplant, uiterlijk het eerste plantseizoen volgend
op de definitieve beslissingsdatum. Uitval dient worden heraangeplant.
Advies MINA-raad beplantingsplan: gunstig, de voorgestelde soorten zijn goed voor de
biodiversiteit, maar moeten wel goed onderhouden worden, bij uitval van de beplanting
binnen de eerste vijf jaar is heraanplant verplicht.
Extra. Omgevingsvergunning OV/2021/00256 – Advies.
Aanvraag: het rooien van twee Amerikaanse eiken en vervangen door twee inlandse eiken.
Daar de buur, latemstraat 24, zijn tuin volledig opnieuw zal aanleggen en de sparrenhaag
tussen de twee perceel verdwijnt zal er op mijn perceel ook opnieuw gras dienen ingezaaid te
worden. Vandaar dat er een aanvraag ingediend wordt of deze bomen mogen worden gerooid
en vervangen. Op mijn perceel staan achteraan twee Amerikaanse eiken die een hoge kruin
hebben en slecht gesnoeid zijn door de vorige huurders. Deze twee bomen bevinden zich
dicht bij de perceelgrens.
Advies MINA-raad: gunstig voor het rooien van 1 Amerikaanse eik (linkse boom op de foto)
zodat de andere eik meer ruimte krijgt (Amerikaanse eik is niet zo gevoelig voor takbreuk)
8. Klimaatadaptatieplan.
Klimaattafel doorgegaan op 1 maart (15-tal aanwezigen), verslag en powerpoint worden nog
doorgestuurd.
Nu vrijdag overleg met de diensten en het studiebureau, ontwerp plan wordt nog
teruggekoppeld naar MINA-raad.
Binnenkort start de opmaak van het mitigatieplan.
Opmerking:
- ’t Kruisken zou een goede oefening kunnen zijn voor aanleg van een weg in 2 sporen
- Meer laten infiltreren in de tuinen
9. Rooien bomen privé domein – vraag Jos Dekeukeleire.
Jos stelde vast dat er bomen werden gerooid op de hoek van de Hortensialaan en de
Anthierenslaan. Bij nazicht werd dit zonder vergunning gedaan.
De gemeente gaf dit door aan Veneco voor handhaving gezien dit een stedenbouwkundige
overtreding is.
Bij vaststelling van dergelijke feiten kan men ook steeds de politie bellen.
10. Ideetjes voor de toekomst - mail Sven Van Hezel
verdaagd
11. Varia.
-

Advies op eigen initiatief mbt Bommelstraat
- experten moeten alternatieven bekijken mbt herinrichting
- bomen moeten zoveel mogelijk behouden blijven
- enkel een onderzoek van bomen is onvoldoende
- grote probleem is het blijven toepassen van de klassieke bovenbouw van een weg,
dit kan ook op andere manieren worden aangelegd

-

Bij de Nazarethse bossen worden akkers opgehoogd, kan de gemeente druk leggen op
gemeente Nazareth om dit niet toe te staan gezien het water zal aflopen naar De
Pinte? De stroomopwaartse stukken worden opgehoogd en water komt naar De Pinte.

-

Website https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-het-hart-vlaanderen-2050 : visie
voor het jaar 2050 mbt natuur

-

Maaimeiniet: doet de gemeente terug mee met deze actie? Vraag om in april niet te
maaien + niet te vroeg de gezaaide bloemen verwijderen. Hopelijk wordt de actie
uitgebreid naar alle pleinen en bermen van de gemeente.

-

Vraag voor opmaak bijenplan wordt herhaald.

-

VELT organiseert terug een aankoop van biobloembollen. Bestelling is mogelijk tot 20
mei.

-

volgende vergadering: 19 april 2022

