GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 3 van 16/05/2013.
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18/04/2013.
Punt 5 van de vorige vergadering:
Celestina Wyndaele vraagt om toe te voegen aan het verslag dat zij kandidate is voor de
functie van plaatsvervanger vertegenwoordiger MINA-raad in de Gecoro als er geen andere
vrouwelijke kandidate is.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
Op 31/12/2012 bedroeg de kastoestand 461,23 euro.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
Nieuwe leden:
Dirk Sergeant vervangt Hilde Van Wambeke als vertegenwoordiger van het OCMW.
Diederik Bracke vervangt Daniel Tiré als vertegenwoordiger van de sportraad.
André Heirlings en André Crous als nieuwe geïnteresseerde inwoners.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Geen nieuwe gegevens.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Aanvraag klasse 2 van Frank Van Schelstraete, voor rundveehouderij in de Kriekestraat 3.
Het betreft het hernieuwen van de vergunning en verandering van de rundveehouderij.
Het openbaar onderzoek loopt van 2/05 tot en met 31/05.
Stedenbouwkundige vergunningen voor het vellen van bomen
- Aanvraag van S. Dhont voor het verwijderen van 2 linden en 2 hazelaars, voor het
plaatsen van een nieuw tuinhuis/garage in de Leeuwerikstraat 39.
- Aanvraag van nv Huyghebaert en Mommens voor het rooien van 88 populieren in
Vaerebeke. Het schepencollege verleende de vergunning op 8/04/2013. De aanvrager
heeft laten weten dat de eigenaar afziet van de vergunning en dat de bomen niet zullen
gekapt worden.
Het huidige kapreglement dateert van 13/05/1977. Dit zal herzien worden en voorgelegd
worden aan de MINA-raad voor advies.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
8. Verkiezing van plaatsvervanger vertegenwoordiger MINA-raad in de Gecoro.
Véronique de Bethune stelde zich kandidaat via mail op 12/05/2013. Zij stelt zich voor.
Er zijn geen bezwaren.
Véronique de Bethune wordt plaatsvervanger vertegenwoordiger MINA-raad in de Gecoro.
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9. Aankoop door de gemeente van een perceel grond ten behoeve van een doodlopende
wandelweg (punt aangevraagd door Frank De Block-Burij).
Schepen Wim Vanbiervliet geeft toelichting en schetst het kader.
Het RUP functionele cluster voorziet de aanleg van een trage weg rond de Hagelandplas, te
raadplegen op http://www.depinte.be/page53361550.aspx.
De gemeenteraad keurde op 15/04/2013 de aankoop goed door de gemeente van een
perceel grond (van het OCMW Gent) als start van de aanleg van de trage weg in de buurt
van de Hagelandplas.
Frank De Block-Burij deelt aan de leden koppies uit van een tekst die hij opgemaakt heeft
met als titel ‘Decreet passieve en actieve openbaarheid van bestuur’ en geeft toelichting.
Hij wil het wandelpad aan de Hagelandplas openstellen voor het publiek tegen betaling
(lidgeld van de club).
De voorzitter verduidelijkt dat een trage weg openbaar is, en er dus geen tol kan geheven
worden. Hij deelt ook mee dat de definitie van trage wegen op de website vermeld staat en
moedigt de leden aan de trage wegen te gebruiken. (http://www.tragewegen.be/)
10. Plan-MER Inplanting windturbines in zoekzone E40 van Aalter tot Aalst. Advies.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad is voorstander van windmolens en vindt dat er bij het
MER een onderzoek moet zijn naar de effecten van windmolens op vleermuizen en
trekvogels.
11. Fusie en uitbreiding van de erkende natuurreservaten nr. E-204 ‘Scheldemeersen’ en E254 ‘Taerwemeersch’ te Gent, Merelbeke, De Pinte en Gavere. Advies.
Schepen Wim Vanbiervliet geeft toelichting.
In De Pinte gaat het over de uitbreiding van het natuurreservaat met 2 gronden (plusminus
2 ha).
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
12. Werkgroep beplanting sportpark Moerkensheide. Stand van zaken.
De werkgroep is vóór de vergadering van de MINA-raad bijeengekomen.
Dit punt zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering. Het plan zal dan
geprojecteerd worden.
13. Varia.
Op zaterdag 1/06/2013 gaat een benefietconcert door in het OCP ten voordele van Syrië.
Kaarten zijn te koop in het gemeentehuis en in het OCP. Folders liggen ter beschikking van
de leden.
De volgende vergadering gaat door op donderdag 20/06/2013 in de raadzaal.

17/05/2013
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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