MINA-raad
Milieu-en Natuurraad De Pinte
Verslag van vergadering nr. 20 van 19/04/2022
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15/03/2022.

Mireille Haerens was aanwezig op de vorige vergadering, staat foutief als verontschuldigd.
Op de aanwezigheidslijst staat nog digitaal, maar was fysieke vergadering.
2. Goedkeuring agenda.
Extra agendapunt:
- vraag Arnout mbt ‘t Kruisken
- vraag Arnout mbt mobiliteitscafé
3. Kasverslag.
Penningmeester is verontschuldigd, er werd nog niet overgestapt naar VDK.
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van
leefmilieu.
- Heraanleg Bommelstraat – boomdeskundige reeds langs geweest, maar nog
wachtende op het verslag
-

Omgevingsvergunning OV/2021/00245 – Pintestraat – nog geen beslissing

-

Omgevingsvergunning VV/2020/00252 – Advies beplantingsplan – doorgegeven aan
studiebureau

-

Omgevingsvergunning OV/2021/00256 – Latemstraat- Advies gevolgd

-

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 stroom opwaartse stukken worden opgehoogd en water komt naar De Pinte
– navraag gedaan bij gemeente Nazareth:
OMV van 2020 voor het optimaliseren van het terreinprofiel van een landbouwgrond
ter verbetering van de waterhuishouding. De begroeiing (struiken en kruidlaag) in de
grachten worden verwijderd (gesnoeid of gerooid naargelang de plaatselijke situatie)
zodat de afwatering van de grachten terug hersteld wordt. De bedoeling is om het
terrein volledig te omringen met grachten. Ter hoogte van de oprit wordt een
overwelving voorzien. De natte zone/voormalige gracht in het midden wordt verlegd.
Deze zone wordt hiervoor opgevuld en de hellingsrichting wordt naar de perceelrand
gebracht. Hiervoor zal het maaiveld plaatselijk verhoogd en verlaagd worden in functie
van de afwateringsrichting. De knotboom die in het midden staat is in slechte staat en
wordt gerooid. De bestaande grachten worden geruimd. Aansluitend aan deze
grachten wordt een nieuwe gracht aangelegd rond het perceel die eventueel overtollig
water zal opvangen. Het hemelwater wordt opgevangen in een grachtenstelsel
waardoor er geen water op de aanpalende percelen zal terecht komen. Het ruimen en
uitbreiden van de grachten zal ook voor de aanpalende percelen, die eveneens
afwateren naar de grachten, een verbetering zijn.

Voorwaarde gemeente:
De ophoging moet beperkt blijven tot het hoogste bestaande niveau. De aanvoer van
grond wordt niet vastgelegd op 6430m³. Enkel de lokale depressie waar zich vroeger
een gracht bevond, kan aangevuld worden met nieuwe grond.
Opmerking MINA-raad:
vraag tot controle door gemeente Nazareth, gezien er zeefmachines staan graag ook
info mbt kwaliteit grond + perceel grootte
-

Maaimeiniet – locaties: zullen ook in het infoblad staan + affiches en FB bericht
-

Berg Geetschuren + terrein achter voetbalveldje
Stukje voor Jeugdhuis
Plein voor het Kasteel Scheldevelde
Applauspleintje
Gemeenteplein voor oude luifel
Groot plein links WZC en glasbolplein
Voetbalveld Sportwegel (Helft, eerste helft maaien < vinkenzetting)
Rondpunt Reevijver
Pleintje Zwaluwlaan - Leeuwerikstraat
Pont Noord - Molenstraat (elektriciteitscabine)
Pleintje Chiro Blijpoel
Kerkdreefken
Rechterstrook Grote Steenweg

Bijkomend worden een aantal pleinen gefreesd en ingezaaid met bloemen:
-

-

Onbebouwde percelen Moerkensheide
Driehoek Hageland
Plein glasbollen OCMW
Voetbalplein Sportwegel

- Nieuwe ontharding voetpaden: beplanting wordt nog besproken met de bewoners, in
tussentijd kan dit ook bezaaid worden met bloemen?
best eerste jaren maaien om overheersing van gras tegen te gaan, niet bemesten nadien
5. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro
RUP Zevergem – advies bezwaarschriften
Dossier Pintestraat gevraagd om volgende keer op de agenda te zetten
Mobiliteitsraad
- Extra raad: toelichting mbt circulatieplan stationsomgeving
- Raad 30/03/22:
Tussentijdse nota regionaal mobiliteitsplan
Werken aan de Post
Zone 30 Eeuwfeestlaan
Fietsgebeuren Kerkplein en omgeving
Zevergem dorp
Jeugdraad
- Zwerfvuilactie op 20 maart door alle jeugdverenigingen – heel veel volk en veel
enthousiasme, onvoldoende grijpertjes
- VBS Zevergem: zwerfvuilactie op 25 maart
- Gemeentelijke actie op 29/04 met personeel lokaal bestuur
- VBS De Pinte: 22 april
6. Klimaatadaptatieplan – ontwerp. Advies.

Zie pp
Rapporten provincie: klimaatscenario’s en adaptatiemaatregelen
Link: https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/klimaat
Opmerkingen:
- Voldoende middelen nodig
- voorbeeldfunctie gemeente: op alle gebouwen zonnepanelen + zichtbaar maken dat er
panelen liggen
-

Bijscholing belangrijk van TUD + voldoende personeel noodzakelijk voor de
milieudienst om de plannen te kunnen uitvoeren

-

Overleg nodig met buurtgemeenten mbt water – terugkerend overleg organiseren
hiervoor, gemeente zou om advies moeten vragen indien impact op andere gemeente
+ rol van de provincie is ook belangrijk

-

Autodeelactieplan nog op MINA-raad brengen

-

Nog opmerkingen van natuurpunt aan vullen + overige acties/voorstellen nog te
verwerken

-

Meer scholen betrekken als voorbeeld naar ouders toe hoe het anders kan

Advies: gunstig, is heel ambitieus, maar de nodige middelen en personeel moeten voorzien
worden. Mag geen plan op papier blijven, moet ook uitgevoerd worden. Er moeten keuzes
gemaakt worden.
7. Varia.
-

’t Kruisken
graag advies ivm de waterhuishouding/verharding
Volgende MINA-raad advies geven hierover.
Op het eerste zicht veel veiliger voor fietsers en positieve ingrepen.

-

Mobiliteitscafé – mail werd vorige week naar alle leden gestuurd
Geert zal gaan + Peter ook

-

volgende vergadering: 17 mei 2022

