GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE
Verslag van de vergadering nr. 40 van 20/10/2011
Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter Cornelis Peil deelt mee dat agendapunt 11 eerst aan bod zal komen gezien dit
toegelicht wordt door Hilde Béatse van de vzw Trage Wegen.
11. Herstelplan trage wegen. Advies.
Verloop van het project:
2009: Inventarisatie van alle trage wegen en publieksevaluatie: adviesnota met te nemen
maatregelen per weg
2010: Trage-wegen-studie van alle gemeenten tussen de Schelde en de Leie (Sint-MartensLatem,
De
Pinte,
Nazareth,
Zingem,
Deinze,
Kruishoutem,
Zulte
en
Gavere):
wenselijkheidskaarten:
studie door Trage Wegen vzw: kansen en adviezen voor trage wegen in het kader van recreatie,
functionele verbindingen, natuurverbinding en –ontwikkeling en erfgoedbeleving
huidig voorstel: Uitvoeringsplannen > fiche per trage weg
- Huidige toestand
- Publieksadvies
- Advies Trage wegen vzw
- Beoogde gebruikersgroep
- Referentiebeeld
- Te nemen maatregelen of verantwoordelijke voor de uitvoering
- Eventueel: nodige vergunningen, partners, beheersmaatregelen
opmerkingen MINA-raad:
- weg 13: in het gemeentelijk RUP is voorzien dat er een weg zal lopen rond de volledige vijver.
- wegen 50, 60 en 70 niet openstellen wegens de hoge natuurwaarden, deze locaties zijn
botanisch interessant.
- weg 50 is altijd open geweest voor fietsers, niet noodzakelijk voor de natuurwaarden om dit
volledig af te sluiten
- is het nodig om zoveel verbindingen te realiseren, de Trekweg ligt er reeds
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies, uitgezonderd voor
volgende trage wegen:
- weg 13, sug H: een volledige weg voorzien langs de vijver + de voorgestelde
verbinding zoals sug H
- weg 50: niet openstellen wegens hoge natuurwaarden, botanisch interessant; is dit
zinvol indien er geen verbinding komt over de E17
- weg 60, sug D: geen doorgang voorzien, wegens kwetsbaar gebied
- weg 70, sug G: niet openstellen wegens hoge natuurwaarden, botanisch interessant
- sug F: weinig zinvol om hier een doorgang te creeëren
De MINA-raad stelt dat de aanleg van trage wegen enkel zinvol is indien er een
duidelijke meerwaarde is.
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1. Voorstelling nieuwe geïnteresseerde inwoners
De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden die op de vorige vergadering werden voorgesteld:
Jeanine Maes, Benedikte Demunck en Sven Van Hezel.
2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15/09/2011.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
Er is een bijkomend punt van Jos Dekeukeleire.
4. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
5. Opvolging punten vorige vergadering.
- Hagelandplas: de bouwvergunning voor de aanleg van de geluidsberm werd goedgekeurd onder
voorwaarde dat de weg langs de vijver, zoals voorzien in het RUP, gebruikt kan worden door
wandelaars. Dit binnen de 2 jaar na aflevering van de bouwvergunning. Het advies van de MINAraad mbt de beplanting op de berm werd ook als voorwaarde opgelegd.
opmerkingen:
- is er controle op de aangevoerd gronden?
- er werd reeds slib aangevoerd
- controle noodzakelijk door de milieuambtenaar
- verkaveling Langeveld: geen nieuws
- beplantingen Nazarethstraat: eind dit jaar aanbesteding
- bermbeheerplan: ingediend voor advies bij ANB
- MINA-werkers: ingediend als project voor de samenwerkingsovereenkomst
6. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
zie punt 5
7. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Vergunningen voor het vellen van bomen
Vraag van Martin De Cnuydt, Landuitstraat 27, voor het kappen van 4 kaprijpe populieren. Deze
aanvraag is ontvangen op 30 september. Over de aanvraag wordt advies aangevraagd.
- heraanplant opleggen met bv essen of elzen
- zal het dreefaspect van de straat behouden worden?
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8. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro: 2 adviezen gegeven ivm:
- verkaveling Langevelddreef
- stedenbouwkundige voorschriften voor meergezinswoningen: tekst die werd meegestuurd voor
de MINA-raad is niet de laatste versie
Jeugdraad: geen opmerkingen ivm milieu
9. Stedenbouwkundige voorschriften voor meergezinswoningen. Advies
opmerkingen:
- deze tekst is reeds geamendeerd in de Gecoro, de doorgestuurde tekst voor de MINA-raad is
niet de aangepaste versie
- voor de MINA-raad is enkel de artikels mbt groenvoorziening en waterdoorlaatbaarheid van
belang
- indien ruimtelijk haalbaar is de aanplant van bomen belangrijk die standplaats-geschikt zijn
- beplanting die weinig onderhoud nodig heeft
- 20% van de oppervlakte slaat op de totale grondoppervlakte
- kan er vergeleken worden met andere gemeenten?
- indien te weinig groen wordt opgelegd: verstedelijking
- In Merelbeke worden strenge maatregelen opgelegd mbt groenvoorziening
- schepen Naessens merkt op dat dit reglement in principe beperkt is tot de centrumbocht
advies:
De MINA-raad kan hierover geen degelijk advies geven aangezien het niet duidelijk is over welk
gebied het gaat, de grenzen moeten eerst gekend zijn. In het centrum is 20% bv voldoende,
maar indien er meer naar de buitenkern gegaan wordt, mag dit zeker meer zijn.
Er moet gestreefd worden naar zoveel mogelijk groen.
10. Geluidsberm Hageland: mededeling vergunning SC en intentieverklaring eigenaar.
zie punt 5
12. Recreatieve routes Parkbos, quickwins. Advies.
Schepen Naessens licht toe.
Op korte termijn (binnen 2 jaar) zullen een aantal recreatieve routes gerealiseerd worden, de
quickwins. Er zijn 5 routes voorzien die worden geprojecteerd:
1. Vogelroute: een rustpunt wordt voorzien in de Singeldreef + heraanleg dreef, kostprijs voor de
gemeente ongeveer 16.000 €
2. Grand Noble-route: oversteek voor voetgangers op
snelheidsremmers, overeenkomst met Baron De Giey is in orde

de

Baron

de

Gieylaan

en

3. Bosroute: pleintje Scheldeveldestraat wordt rustpunt, langs de Scheldeveldestraat komt een
speelbos en geboortebos + snelheidsbeperkingen in de Hemelrijkstraat. Het bestek voor het
aanstellen van een ontwerper voor het speelbos is momenteel in voorbereiding. Kostprijs voor de
gemeente is ongeveer 14.500 €.
4. Kastelenroute: enkel het Nazarethstraatje is op ons grondgebied in deze route, de rest is
grondgebied Gent. Er komt een oversteek aan de Klossestraat waar de fietsroute Oude Gentweg
komt. Geschatte kostprijs: 16.000 €.
5. Zevendrevenroute: langs de 7-dreven
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Op zaterdag 22/10 gaat er een wandeling door mbt deze quickwins in het kader van de Dag van
de Trage Weg.
Vraag om op de volgende vergadering de lengtes mee te delen van de verschillende routes.
13. Varia.
- vraag om een kaart van De Pinte mee te projecteren als er powerpointvoorstellingen worden
gegeven
- werken aan de E17: tot wanneer loopt de vergunning voor de werf? Er werd een tijdelijke
vergunning toegestaan, er wordt ook afval van andere werven hier naartoe gebracht. Is dit ook
opgenomen in de vergunning?
Ingrid deelt dit mee op de volgende vergadering.

De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag 17/11/2011
in de raadzaal van het gemeentehuis.

31/10/2011
Mariska Samyn
wn secretaris MINA-raad
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