GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE
Verslag van de vergadering nr. 39 van 15/09/2011
Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter deelt mee dat dhr. Jan Labeeuw, echtgenoot van mevr. Cecile Bradt, op 9 september
2011 overleden is. Een postogram gaat rond tijdens de vergadering.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16/06/2011.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand bedraagt: 478,87 euro.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
Schepen F. Naessens deelt mee dat de verlichting in het Scheldeveldepark in de week van 19/09
geplaatst wordt, wellicht met tijdschakelaar.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Schepen F. Naessens deelt mee dat het natuurbeleefpad goedgekeurd is. Het is gegund en zal volgend
jaar aangelegd worden.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Aanvraag klasse 2 van de Vrije Basisschool De Pinte, Baron de Gieylaan 25, voor:

het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;

ondergrondse mazouttank van 9 995 liter;

stookolieketel en 2 stookketels op gas.
Het schepencollege verleende de milieuvergunning op 01/08. De termijn van de bekendmaking
van de beslissing liep van 06/08 tot en met 05/09.
Nieuwe aanvraag klasse 2 van Van Schelstraete Frank voor uitbreiding en de hernieuwing van de
vergunning voor de rundveehouderij in de Kriekestraat 3. Het openbaar onderzoek loopt van 14/09
tot en met 13/10.
Nieuwe aanvraag klasse 2 van Van Hoorde Pascal voor de exploitatie van een agrarisch bedrijf met
rundvee en akkerbouw in de Polderdreef. Het betreft een herlocalisatie om reden van aanleg van
het Parkbos op de huidige exploitatie Kasteellaan 33. Dit dossier is onvolledig verklaard.
Natuurvergunningen
Aanvraag van Luk Bossuyt (Kessel-Lo), betreffende een weide gelegen tussen de Oude Gentweg en
de spoorweg De Pinte. Bedoeling is om het weiland om te zetten tot een soortenrijk onbemest
weiland met gescheiden hooiland, een wastine met enkele solitaire bomen en 2 hakhoutbosjes. Er
komt een hoogstamboomgaard en een poel.
De aanvraag gaat rond tijdens de vergadering.
Stedenbouwkundige vergunningen
Het schepencollege verleende op 27/06 de stedenbouwkundige vergunning aan dhr. en mevr. Van
Biervliet voor het vellen van 1 zilverspar in de Klossestraat 31.
Aanvraag van dhr. en mevr. Vercruysse voor het rooien van 1 boom bij een aanvraag tot het
bouwen van een koppelwoning en een aparte garage in de Stationsstraat 23 (omdat deze boom te
dicht bij de garage staat).
Kapmachtiging
Het Agentschap voor Natuur en Bos verleende op 20/06 een machtiging aan Peter Vanhauter voor het
kappen van 120 populieren in Vaerebeke 1. Herbebossing is verplicht en moet uitgevoerd worden.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Jeugdraad
Bij mail van 27/06 laat Sharon Delabie van de jeugddienst weten dat er een nieuwe vertegenwoordiger
vanuit de jeugdraad gekozen is in de MINA-raad. Maarten Vanhoecke wordt vervangen door Matthias
Boeraeve.
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8. Kandidaturen geïnteresseerde inwoners. Kennisgeving.
Jeanine Maes, Sven Van Hezel en Benedikte Demunck stellen zich kandidaat als geïnteresseerde
inwoners voor de gemeentelijke MINA-raad. De secretaris leest hun kandidaturen voor.
Deze nieuwe leden worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.
9. Hagelandplas: a) Inrichtingsplan Hageland. Advies.
b) Aanleg geluidsberm Hageland. Advies.
Carlos Vermeiren geeft toelichting. Enkele kopies van het inrichtingsplan Hageland worden uitgedeeld
tijdens de vergadering.
Advies:
De vergunning kan enkel afgeleverd worden onder strikte voorwaarden:
1) voorafgaandelijk vastleggen en vrijmaken van trage wegen zoals voorzien in de
functionele cluster;
2) waarborg stellen voor het aanbrengen van beplantingen op de berm;
3) de berm moet technisch goed uitgevoerd worden zodat deze voldoende stabiel is en
er geen grond kan wegspoelen;
4) attesten van de aan te voeren gronden;
5) kijkhut en toegang naar kijkhut moeten voorzien worden.
De MINA-raad zal er op toezien dat de uitvoering strict wordt opgevolgd.
Eén lid van de MINA-raad gaat niet akkoord met de aanleg van de talud.
10. Verkaveling Langeveld-Spoorweglaan-Berkenlaan. Advies.
Carlos Vermeiren geeft toelichting.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad betreurt dat er geen bodemonderzoeken uitgevoerd zijn.
De MINA-raad herneemt het vorige advies met uitzondering van:
- wadi
- watertoets
- trage weg.
De Verkeersraad moet zeker ook advies geven o.a. over de Spoorweglaan.
Eén lid van de MINA-raad gaat niet akkoord met dit advies.
11. Wegenis- en rioleringswerken Nazarethstraat-Leeuwerikstraat. Advies beplantingen.
Dit punt werd de vorige vergadering toegelicht.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad adviseert knotbomen els, wilg en oude populiersoorten (o.a.
witte abeel) en raadt aan om 2 soorten bomen te planten.
12. Stedenbouwkundige voorschriften voor meergezinswoningen. Advies.
Carlos Vermeiren gaat akkoord dat dit punt uitgesteld wordt. Tegen de volgende vergadering zal info
opgestuurd worden.
13. Herstelplan trage wegen. Advies.
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
14. Bermbeheerplan De Pinte. Advies.
Schepen F. Naessens geeft toelichting. Wegens tijdsgebrek kan de powerpointpresentatie niet getoond
worden.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft gunstig advies.
Eén lid van de MINA-raad vraagt of begin september bij het begin van het nieuwe schooljaar
kan gemaaid worden om de fietspaden vrij te maken.
15. Aanvraag MINA-werkers 2012. Advies.
Schepen Frans Naessens geeft toelichting. Hij stelt voor de subsidiëring MINA-werkers voor 2012 aan
te vragen voor de manuele bestrijding van onkruid door de beschutte werkplaats ‘Demival’.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
16. Recreatieve routes Parkbos, Quickwins. Kennisgeving.
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering.
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17. Varia.
- Katrien Timmermans vraagt de volgende vergadering te laten weten wanneer de volgende
zwerfkattenacties doorgaan.
- Schepen F. Naessens deelt mee dat men de beuk aan Viteux zal proberen te redden. De boom zal
één van de volgende weken kort ingesnoeid worden door boomsnoeier Wim Mertens.
- Tony Carrette geeft toelichting bij de mobiele fruitpers (Zevergem), een initiatief van Frederic
Lerouge. Appels en ander fruit worden gewassen, vermaald, geperst, gepasteuriseerd en verpakt in
5 liter bag-in-box. Folders liggen ter beschikking van de leden. Tijdens de vergadering kunnen de
leden een glaasje van het geperste fruitsap proeven.
De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag 20/10/2011 in de
raadzaal van het gemeentehuis.
04/10/2011
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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