GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE
Verslag van de vergadering nr. 31 d.d. 16/09/2010
Aanwezigen: zie lijst.
1. GFT-inzameling. Toelichting door dhr. Jean-Marie Staelens van de IVM.
Jean-Marie Staelens stafmedewerker en communicatieverantwoordelijke bij de IVM, geeft
toelichting met een powerpointpresentatie over de ophaling van GFT. Dit project start in
maart 2011.
Van de IVM zijn ook Patrick Joos directeur en Filip Martens hoofd van de dienst planning
aanwezig.
Na de toelichting worden vragen van de leden van de MINA-raad beantwoord.
Op 17/11 gaat een info-avond door voor de bevolking.
2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 17/06/2010 en 10/08/2010.
De verslagen worden goedgekeurd.
3. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
4. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd en bedraagt 497,14 euro.
5. Opvolging punten vorige vergadering.
Betreffende het beheerplan van het Vlaams Natuurreservaat Scheldemeersen te Nazareth en
De Pinte hebben beide gemeenten nog geen gezamenlijk advies geformuleerd.
Ghislain De Clercq vraagt, als dit punt terug op de agenda komt, de toestand van de natuur
in de Scheldevallei te laten zien via Google Earth. Aangezien er een internetverbinding is in
de raadzaal, is dit mogelijk.
6. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Schepen F. Naessens deelt mee dat de gemeenteraad het ontwerp-Milieubeleidsplan 20112015 gunstig adviseerde en dat aan het college de opdracht werd gegeven het advies van de
VVSG inhoudelijk te beoordelen.
7. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunning:
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor het fokken van runderen in de Kriekestraat 13. Het
betreft het hernieuwen van de vergunning en een uitbreiding.
Het openbaar onderzoek liep van 15/07 t/m 13/08.
8. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
9. Ontwerp Milieubeleidsplan 2011-2015 van de Vlaamse regering. Bekrachtigen advies.
De voorzitter overloopt het advies van de VVSG dat de milieudienst op 15/09 per mail
ontving.
De gemeentelijke MINA-raad bekrachtigt het advies van 10/08/2010. Het advies
wordt behouden zoals het op 10/08 geformuleerd werd.
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10. Werken Veldstraat. Kennisgeving.
Schepen F. Naessens deelt mee dat er tengevolge van de werken in de Veldstraat een
honderdtal bomen gerooid worden.
Volgende nieuwe streekeigen aanplantingen zullen gebeuren:
haagbeuk (4 stuks), haagbeuk voor hagen (3680 stuks), heesters (40), klimop (540),
bodembedekkers (140).
11. Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor terreinaanlegwerken: afwerking van de
Hagelandplas ter bevordering van natuurontwikkeling en zachte recreatie. Advies.
Schepen F. Naessens en Mariska geven toelichting aan de hand van slides.
Er wordt de vraag gesteld of er een akkoord is van de eigenaar aangezien een deel van het
terrein geen eigendom zou zijn van dhr. F. De Block-Burij.
Deze aanvraag zal op 30/09 geadviseerd worden door de Gecoro.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft ongunstig advies om volgende redenen:
1) te grote ingrijpende werken
2) visie en inrichtingsplan ontbreken
3) verlies van natuurwaarden.
12. Varia.
De voorzitter deelt mee dat er recent in Nazareth veel aanvragen van landbouwers zijn voor
het ophogen van akkers, ook in het Scheldevalleigebied. De voorzitter vraagt om deze
vergunningsaanvragen te weigeren en zeker in valleigebieden.
De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag
21/10/2010 in de raadzaal van het gemeentehuis. De ondervoorzitter Dirk Stove zal dan de
vergadering leiden.

27/09/2010
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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