GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 41 van 15/12/2011
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20/10/2011.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
- Hagelandplas.
De werken voor de aanleg van een geluidsberm zijn nog niet aangevat.
- Recreatieve routes Parkbos, quickwins. Lengte van de routes:
* Vogelroute: 5,5 km
* Grand Noble-route: 2,8 km
* Bosroute: 4,5 km
* Kastelenroute: 6,7 km
* Zevendrevenroute: 2,4 km
Totaal: 21,9 km
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
- Herstelplan Trage Wegen: werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
- Stedenbouwkundige voorschriften voor meergezinswoningen: geen nieuws.
- Verkaveling Langeveld: geen nieuws.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- Aanvraag klasse 2 van Van Schelstraete Frank voor uitbreiding en de hernieuwing van de
vergunning voor de rundveehouderij in de Kriekestraat 3.
Het schepencollege verleende de milieuvergunning onder bijzondere voorwaarden op 12
december. De termijn van de bekendmaking van de beslissing loopt van 21 december
tot en met 19 januari.
- Aanvraag klasse 2 van Van Hoorde Pascal voor de exploitatie van een agrarisch bedrijf met
rundvee en akkerbouw in de Polderdreef.
Dit dossier was onvolledig verklaard.
Op 19 september hebben de technische raadslieden van Pascal Van Hoorde het dossier bij
de gemeente ingetrokken.
In november ontving de gemeente van de provincie een aanvraag klasse 1 op naam van
Pascal Van Hoorde, voor het exploiteren van een rundveehouderij in de Polderdreef. Het
betreft een herlokalisatie van de inrichting om reden van aanleg van het parkbos op de
huidige exploitatie aan de Kasteellaan 33.
Het openbaar onderzoek loopt van 23 november tot en met 22 december.
De secretaris vermeldt de aangevraagde rubrieken.
Op 6 december is een stedenbouwkundige aanvraag bij de gemeente ingediend.
De aanvraag betreft:
de herlokalisatie van een landbouwbedrijf:
bouwen van een machineloods
bouwen van een rundveestal
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bouwen van een overdekte mestvaalt
aanleggen van terreinverhardingen en een waterbekken
overwelven van een gracht.
Dit dossier is volledig verklaard op 15 december.
Het openbaar onderzoek van de stedenbouwkundige aanvraag loopt van 22 december tot
en met 22 januari.
De gemeentelijke MINA-raad wenst een vrijblijvend advies te geven.
Advies:
1) De gemeentelijke MINA-raad stelt zich vragen bij de aangevraagde lokatie.
2) De gemeentelijke MINA-raad stelt zich de vraag waarom er verwezen wordt
naar het Parkbos. Is ruilen van gronden mogelijk in het kader van het
Parkbos?
Er is bijkomende informatie nodig betreffende het aantal vergunde runderen
en de oppervlakte landbouwgronden.
3) De gemeentelijke MINA-raad stelt zich de vraag waarom Van Hoorde P. weg
moet op de huidige lokatie.
4) Aan Van Hoorde P. zou uitbreiding op de huidige lokatie moeten mogelijk
gemaakt worden. Hij zou moeten kunnen beschikken over gronden voor de
bedrijfszetel (door aankoop of recht van opstal) zodat hij er
bedrijfszekerheid heeft.
Op 24 januari gaat een vergadering door van de Provinciale Milieuvergunningscommissie
waarop de aanvraag klasse 1 van Van Hoorde P. geagendeerd staat.
De MINA-raad vraagt de stedenbouwkundige aanvraag de volgende vergadering van de
MINA-raad te agenderen.
- Tijdelijke milieuvergunning aan THV N.V. D. STADSBADER FLAMAND – TRBA SA, voor het
mechanisch behandelen van beton- en asfaltpuin en 2 betoncentrales. Deze vergunning
loopt tot 07/03/2012.
Per brief is een verlenging van een jaar van de tijdelijke milieuvergunning aangevraagd.
In de brief geeft Stadsbader als reden op dat het beton- en asfaltpuin afkomstig van de
wegenwerken uitgevoerd op de E17, niet verwerkt zal zijn tegen 16 maart 2013.
De aanvrager is ervan in kennis gesteld dat een nieuw dossier moet ingediend worden.
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.
Het schepencollege verleende op 5 december de natuurvergunning onder voorwaarden.
De termijn van de bekendmaking van de beslissing loopt van 14 december tot en met
13 januari.
Vergunningen voor het vellen van bomen
- Aanvraag van Martin De Cnuydt, Landuitstraat 27, voor het kappen van 4 kaprijpe
populieren. Het schepencollege verleende de stedenbouwkundige vergunning op 21
november onder voorwaarden (o.a. Heraanplanten met minstens evenveel bomen tijdens
het eerstvolgend plantseizoen. Dit kan gebeuren met populier of (en bij voorkeur) met
inheemse streekeigen boomsoorten zoals gewone es, zomereik, …).
- Aanvraag van Peter De Backer van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen,
voor het vellen van een Japanse sierkers langsheen de N60 t.h.v. De Koleblomme.
Reden zoals geformuleerd in de aanvraag:
* onvoldoende bovengrondse groeiruimte door aanwezigheid van luchtlijnen
* beginnende zwamaantasting (Tonderzwam) aan de wortelvoet
* opdrukken van de verharding van de naastliggende oprit door de boomwortels.
Er is advies aangevraagd aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening.
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7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro:
Het voorontwerp GRUP Scheldedorp Zevergem werd besproken.
8. Projecten 2012. Advies
Het betreft 1 project nl. het nemen van warmtefoto’s van de daken in de winter van eind
2012. Met dit project kan men de inwoners laten zien hoe belangrijk dakisolatie is. Er zal
een voorafgaandelijke sensibilisering zijn. In Gent en Antwerpen zijn reeds gelijkaardige
projecten uitgevoerd.
De kostprijs ligt tussen de 10 000 à 15 000 euro. Er is een subsidie van 5 600 euro.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
9. Varia.
- Jaarverslagen van de VMM o.m. over de water- en luchtkwaliteit zijn te raadplegen op
www.vmm.be/pub.
- De data van de vergaderingen in 2012 zijn vermeld bij de uitnodiging voor de vergadering.
In september 2012 zal de vergadering doorgaan op dinsdag 18 september.
- De gemeentelijke MINA-raad vraagt om de verkavelingsaanvraag Bommelstraat de
volgende vergadering opnieuw te agenderen.
Voor de omwonenden gaat een infovergadering door betreffende de waterproblematiek en
de aanleg wegenis.
- Rudy Pieters deelt mee dat de bomen in de wijk Geetschuren drastisch gesnoeid zijn.
Mariska deelt mee dat een inventarisatie van alle soorten bomen start in februari 2012.
- Rudy Pieters merkt op dat de kerstverlichting in een boom aan het kasteel Viteux
overdreven is.
De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag
19/01/2012 in de raadzaal van het gemeentehuis.

19/12/2011
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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