GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 42 van 19/01/2012.
Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en wenst hen een gelukkig 2012. Hij hoopt op een
constructieve samenwerking en het formuleren van goede adviezen.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15/12/2011.
Het verslag wordt goedgekeurd.
M.b.t. de jaarverslagen van de VMM o.m. over de water- en luchtkwaliteit vraagt Celestina
Wyndaele naar info over De Pinte. Dit kan men vinden op de website van de VMM.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand bedraagt 473,22 euro (op 31/12/2011).
4. Opvolging punten vorige vergadering.
Zie verder.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
- Projecten 2012. Dit punt is goedgekeurd door het schepencollege, is opgenomen in het
budget 2012 en zal uitgevoerd worden.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- Aanvraag klasse 1 van Van Hoorde Pascal voor de exploitatie van een rundveehouderij in
de Polderdreef (zie punt 10).
- 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. Er is een aanvraag ingediend voor het verlengen van
de tijdelijke milieuvergunning met 1 jaar. Advies aan OVAM is aangevraagd.
Schepen F. Naessens deelt mee dat het volgende is afgesproken met de aannemer:
*voor de werf aan Den Beer: verlenging met 6 maanden;
*voor de werf aan de Makro: de opslag zal verlengd worden met 1 jaar, er mag geen
materiaal meer gebroken worden na 15 maart 2012.
Na ontvangst van het advies van OVAM wordt de aanvraag voorgelegd aan het
schepencollege.
Vergunningen voor het vellen van bomen
- Stedenbouwkundige aanvraag van Natuurpunt Bovenschelde voor het vellen van 7
populieren in Pont-Zuid. (zie punt 9)
- Stedenbouwkundige aanvraag van gemeentebestuur De Pinte voor het kappen van
hoogstammen (10 berken en 1 treurwilg) in de Veldstraat. De aanvraag gebeurt in het
kader van de wegenis- en rioleringswerken die momenteel plaatsvinden in de Veldstraat.
Door verschillende omwonenden werd in het verleden reeds aan het gemeentebestuur de
vraag gesteld om de berken te rooien omwille van de overlast veroorzaakt door bladafval
en zaadvorming. Tevens wordt door de vorm van de berken de éénvormigheid van de
laanbeplanting in de Veldstraat verstoord. De treurwilg bevindt zich kortbij het nieuw aan
te leggen fietspad waardoor wortelschade bij het aanleggen van het fietspad niet te
vermijden valt, tevens vergroot de kans tot omwaaien van de boom bij hevige
stormwinden. De overige te behouden laanbomen bestaan voornamelijk uit inheemse
eiken. Er zullen verder eiken aangeplant worden.
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Stedenbouwkundige aanvraag van de vzw Indiana voor het rooien van 13 populieren en
rooien van sparren in Hondeléstraat 13.
De aanvraag heeft betrekking op het rooien van 13 populieren en een overjaarse
sparrenhaag rondom het overdekte tennisveld. De populieren zijn kaprijp, een deel van
de sparren is bij een eerdere storm omgewaaid. Na het rooien wordt het grasveld
opnieuw ingezaaid en rond het overdekte terras worden middelhoge struiken en
heesters aangeplant.
Er is advies aangevraagd aan ANB.
De
voorzitter
stelt
voor
inheemse
struiken
aan
te
planten.
Info
op
www.plantenvanhier.be.

7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro:
De afbakening van het gebied “Centrumbocht” (GRUP) werd besproken.
8. Verkavelingsaanvraag Bommelhoek, nv. Dumobil.
Schepen F. Naessens licht dit punt toe.
Inzake de problematiek van de waterafvoer is er eind vorig jaar een infovergadering
geweest.
Er is rekening gehouden met de vragen van de MINA-raad.
De waterafvoer gebeurt gravitair richting Bommelstraat. Men heeft geprobeerd het aantal
grachten maximaal te behouden. Het bekken valt weg. Waterbuffering via rioleringsstelsel.
Bij een 20-jaarlijkse bui moet dit kunnen opgevangen worden via de riolering.
In de verkaveling zullen 12 winterlindes, 5 schietwilgen, heesters, … aangeplant worden.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad gaat akkoord met de aanplant van de bomen en
heesters. De MINA-raad is tevreden dat er rekening gehouden wordt met de
vragen van de MINA-raad en drukt de wens uit dat ook andere verkavelaars
hiermee rekening houden.
9. Rooien bomen Pont-Zuid Zevergem – 7 populieren op verzoek van Natuurpunt
Bovenschelde.
Aanvraag van Natuurpunt Bovenschelde tot het vellen van 7 populieren in de Pont-Zuid ter
hoogte van ‘t Doornhammeke.
De bomen zijn volgroeid en kaprijp. Deze staan langs de openbare weg (in landbouwgebied).
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad adviseert aan de gemeente om het plantrecht over te
nemen.
10. Aanvraag van Van Hoorde Pascal.
Het schepencollege gaf op 16/01/2012 advies over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1
van Van Hoorde Pascal. Schepen F. Naessens leest het standpunt van het schepencollege
voor. Hij verduidelijkt dat het begrip intensieve veeteelt door verschillende instanties op
verschillende manieren geïnterpreteerd wordt.
De stedenbouwkundige aanvraag van Van Hoorde Pascal zal aan de Gecoro voorgelegd
worden.
9. Varia.
- Jos Dekeukeleire informeert naar de bomen Deurlestraat, grondgebied De Pinte.
Schepen F. Naessens deelt mee dat de werken Aquafin nog niet beëindigd zijn.
De voorzitter dankt de schepen en het gemeentebestuur voor de nieuwjaarsdrink.
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De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag
16/02/2012 in de raadzaal van het gemeentehuis.

03/02/2012
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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