GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 1 van 21/03/2013.
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21/02/2013.
- Punt 13 van het verslag van de vergadering van 22/11/2012 wordt gewijzigd als volgt (de
wijzigingen zijn cursief vermeld):
13. Aanvraag tot bouw 2 middelgrote windmolens op particuliere terreinen te Zevergem.
Advies.
Ingrid Scheerlinck geeft toelichting.
Het betreft volgende aanvragen tot het oprichten van een middelgrote windturbine in de
1) Landuitstraat 11
Middelgrote windturbine (vanaf 15 m ashoogte en tot maximaal 300 kW vermogen) met
een hoogte van 36 m, rotordiameter 13 m en een piekvermogen tot 300 kW. Productie
= 47 000 kWh.
Volgens Gewestplan gelegen in agrarische zone.
Waardevol landschappelijk gebied bevindt zich ten zuiden op ong. 400 m.
2) Ceulebroeckdreef 1
Middelgrote windturbine met een hoogte van 30,50 m, rotordiameter 15,2 m en een
piekvermogen tot 20 kW.
Volgens Gewestplan gelegen in agrarische zone.
De woonzone ( Het Wijngaardeke ) is gelegen op 120 meter van de inplanting.
- Punt 10 van het verslag van de vergadering van 21/02/2013 ivm het advies inzake Plan –
MER Ruilverkaveling Schelde-Leie.
De MINA-raad vraagt dat de documenten op de site van de VLM langer te raadplegen
zouden zijn.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Akteneming van de namen van de afgevaardigden, waarnemers en geïnteresseerde
inwoners.
De nieuwe geïnteresseerde inwoners Dambre Pieter, De Block-Burij Frank, De Clerck Inge,
Dendauw Frank en Logghe Paul stellen zich voor.
De MINA-raad heeft geen bezwaren tegen hun kandidatuur als geïnteresseerde inwoner. Zij
worden aanvaard door de MINA-raad.
4. Verkiezing van de voorzitter.
Er zijn 2 kandidaten: Logghe Paul en Peil Cornelis. Zij stellen zich voor. Daarna wordt er
gestemd.
Resultaat van de stemming:
1) De verenigingen en OCMW:
Logghe Paul: 0 stemmen
Peil Cornelis: 9 stemmen
2) De raden:
Logghe Paul: 0 stemmen
Peil Cornelis: 1 stem
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3) De scholen:
Logghe Paul: 0 stemmen
Peil Cornelis: 3 stemmen
4) De geïnteresseerde inwoners:
Logghe Paul: 4 stemmen
Peil Cornelis: 15 stemmen
Cornelis Peil behaalt de meerderheid van de stemmen en wordt verkozen tot voorzitter
van de MINA-raad.
5. Aanduiden van de secretaris.
Ingrid Scheerlinck wordt unaniem met handgeklap aangeduid als secretaris van de MINAraad.
6. Verkiezing van de ondervoorzitter.
Er zijn 2 kandidaten: Logghe Paul en Stove Dirk. Zij stellen zich voor. Daarna wordt er
gestemd.
Resultaat van de stemming:
1) De verenigingen en OCMW:
Logghe Paul: 2 stemmen
Stove Dirk: 7 stemmen
2) De raden:
Logghe Paul: 0 stemmen
Stove Dirk: 0 stemmen
3) De scholen:
Logghe Paul: 0 stemmen
Stove Dirk: 3 stemmen
4) De geïnteresseerde inwoners:
Logghe Paul: 6 stemmen
Stove Dirk: 14 stemmen
Dirk Stove behaalt de meerderheid
ondervoorzitter van de MINA-raad.
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7. Verkiezing van de penningmeester.
Er is 1 kandidaat m.n. Jos Dekeukeleire.
Er zijn geen bezwaren tegen zijn kandidatuur.
Jos Dekeukeleire wordt unaniem aangeduid tot penningmeester van de MINA-raad.
8. Verkiezing van de vertegenwoordiger van de MINA-raad in de Gecoro.
Er zijn 2 kandidaten: Bogaert Pierre en Carrette Tony.
Pierre Bogaert stelt zich voor.
Tony Carrette liet zich per mail van 12/03/2013 verontschuldigen.
Frans Naessens deelt mee dat de samenstelling van de Gecoro nog door de gemeenteraad
moet bevestigd worden.
Daarna wordt er gestemd.
Resultaat van de stemming:
1) De verenigingen en OCMW:
Bogaert Pierre: 9 stemmen
Carrette Tony: 0 stemmen
2) De raden:
Bogaert Pierre: 1 stem
Carrette Tony: 0 stemmen
3) De scholen:
Bogaert Pierre: 3 stemmen
Carrette Tony: 0 stemmen
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4) De geïnteresseerde inwoners:
Bogaert Pierre: 17 stemmen
Carrette Tony: 3 stemmen
Pierre Bogaert behaalt de meerderheid van de stemmen en wordt verkozen tot
vertegenwoordiger van de MINA-raad in de Gecoro.
Voor de functie van plaatsvervanger zal een oproep gebeuren bij de uitnodiging voor een
volgende vergadering.
9. 2e traject in het mountainbikenetwerk Leiestreek. Advies.
De voorzitter Cornelis Peil geeft toelichting.
Het mountainbikeparcours op grondgebied De Pinte wordt op kaart geprojecteerd.
Het parcours komt vanuit Zwijnaarde en sluit aan op de mountainbikeroute in Nazareth. Er
zal bewegwijzering voorzien worden.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
10. Digitale infoborden. Advies.
De secretaris Ingrid Scheerlinck overloopt het ontwerpreglement digitale infoborden voor de
aankondiging van activiteiten door verenigingen. De communicatieambtenaar vraagt advies
over dit ontwerpreglement.
3 leden van de MINA-raad formuleerden opmerkingen en suggesties op dit
ontwerpreglement. De secretaris overloopt deze opmerkingen en suggesties.
De schepen Wim Vanbiervliet deelt mee dat:
- dit punt op de vergadering van het schepencollege op maandag 18/03 besproken
werd;
- het aantal aankondigingen voor elke vereniging beperkt wordt tot twee
aankondigingen per kalenderjaar;
- het reglement na 1 jaar zal geëvalueerd worden;
- als er een herinrichting van het Dorp Zevergem zou komen, zal bekeken worden of
het digitale infobord op een betere locatie kan komen.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad vindt het plaatsen van digitale infoborden positief en
formuleert 2 opmerkingen op het ontwerpreglement:
1) De MINA-raad vraagt te bekijken dat de duur van de aankondiging evenredig
is voor iedereen.
2) In het ontwerpreglement is vermeld: “commerciële manifestaties … worden
niet opgenomen”. Het zou moeten duidelijk gemaakt worden dat dit enkel
geldt voor “zuiver” commerciële manifestaties en dat dus bv.
a. eetfestijnen van Nona, vrienden van de Kwango, Broederlijk Delen, ...
hier niet onder vallen;
b. idem voor bv. de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel.
11. Kasverslag.
Op 31/12/2012 bedroeg de kastoestand 461,23 euro.
Er zal bekeken worden om naar een andere bank die geen kosten aanrekent, over te
stappen.
12. Opvolging punten vorige vergadering.
- Het schepencollege keurde het milieujaarprogramma 2013 goed.
- Het schepencollege gaf op 25/02/2013 advies over het Plan – MER ruilverkaveling ScheldeLeie. Het advies van de MINA-raad werd integraal overgenomen.
- Het schepencollege weigerde op 18/03 de verkavelingsvergunning Begoniapark.
- De verkaveling uitbreiding Matexi Moerkensheide werd nog niet voorgelegd aan het
schepencollege.
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- Vraag van Pierre Bogaert ivm de gerooide elzen aan Hof ter Walle. Volgens het
beschermingsbesluit is de elzenhoutkant beschermd. De stedenbouwkundige vergunning
betreffende ’t Bommeltje dateert van 14/07/2011, dit is vóór het beschermingsbesluit.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad vraagt om binnen het beschermingsbesluit nieuwe
elzen aan te planten en dit te vragen aan de nieuwe eigenaar.
- De adviezen inzake heraanplant (punt 13 van de vorige vergadering) zijn allemaal gevolgd.
13. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Zie punt 12.
14. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Aanvraag klasse 2 van vzw Indiana, Hondelestraat 13, voor een sproeiinstallatie voor 2
sportterreinen waarbij water wordt opgepompt uit de vijver en voor 100 % terug wordt
afgevoerd naar diezelfde vijver.
Vergunningen voor het vellen van bomen
- Vraag van Henk Pattyn voor het vellen van 2 eiken en een els in zijn achtertuin in
Heidelaan 8.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad vraagt om de bomen te snoeien ipv te vellen.
- Vraag van Kurt Platteau, tuinarchitect in opdracht van de eigenaar, om 16 populieren, 1
treurwilg en 1 notelaar te rooien aan Den Beer 18 (deels op nr. 16 en nr. 20). De
aanvrager heeft zelf heraanplant voorgesteld. Het Agentschap voor Natuur en Bos
adviseerde gunstig.
De MINA-raad vraagt om te situeren en te projecteren op kaart.
15. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
16. Heraanleg van het afrittencomplex E17. Advies.
Schepen Wim Vanbiervliet licht dit punt toe en situeert op kaart.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad vraagt om de brug niet af te sluiten voor doorgaand
verkeer en de brug en de weg her in te richten zodat het veiliger is voor de
fietsers.
17. Werkgroep beplanting sportpark Moerkensheide. Stand van zaken.
De werkgroep is nog niet samengekomen.
Kandidaten voor de werkgroep kunnen een mail sturen naar de voorzitter Cornelis Peil
(c.peil@skynet.be) of naar milieudienst@depinte.be.
18. Varia.
- Een demonstratie composteren gaat door op zaterdag 23/03 van 14 u tot 17 u op het nietbetalende gedeelte van het containerpark. Flyers liggen ter beschikking van de leden.
- Een infoavond met als titel ‘De toekomst van je milieuraad’ voor de leden van de OostVlaamse milieuraden gaat door op woensdag 24 april 2013 vanaf 19 u. Kopies met info
liggen ter beschikking van de leden.
Drink aangeboden door het gemeentebestuur.
De volgende vergadering gaat door op donderdag 18/04/2013 in de raadzaal.
25/03/2013
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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