GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 4 van 20/06/2013.
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16/05/2013.
Punt 9 van de vorige vergadering:
Het antwoord van de gouverneur wordt afgewacht vooraleer dit punt aan te passen en de
gevraagde aanvullingen toe te voegen.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
Op 20/06/2013 bedroeg de kastoestand 461,23 euro.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
punt 10: kennisname door het SC, niet echt van toepassing voor De Pinte
punt 11: goedgekeurd door het SC
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
zie punt 4
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- verkavelingsvergunning Matexi
goedgekeurd SC 27/05/2013
- melding klasse 3 Okay Buurtwinkels, Polderbos 18
akteneming SC 27/05/2013
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
- Gecoro: geen vergadering doorgegaan.
- Jeugdraad: Mathias Boeraeve en Jordi Bracke zijn vertegenwoordigers in de Gecoro.
8. Toegankelijkheidsreglement speelbos. Advies
Mariska licht toe.
Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 3/05/2013 tem 03/06/2013 werd één bezwaarschrift
ingediend door een inwoner uit de Scheldeveldestraat.
Deze opmerkingen werden verwerkt in het reglement:
- het speelbos is niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang – weggelaten: 2 uur na
en 2 uur voor;
- kampvuren zijn verboden ipv op de daartoe voorziene plaatsen.
opmerkingen MINA-raad:
- kan er niet gewerkt worden met concrete toegangsuren
 gezien de gelijkvormigheid in alle gebieden in beheer van het ANB en het gebied niet
afsluitbaar is, wordt dit niet aangeraden
- gevaarlijke weersomstandigheden aanduiden via vlaggen of iets dergelijks
 zal besproken worden met het ANB
- toegankelijkheid voor mindervaliden: kunnen zij op de wandelpaden, indien niet, in het
reglement opnemen dat ze op het fietspad mogen
 terecht opmerking
advies: gunstig mits het volgen van de voorgestelde aanpassingen zoals voorgesteld +
toegankelijkheid voor mindervaliden opnemen in het reglement.
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9. Beplanting sportpark Moerkensheide. Advies
De voorzitter licht toe aan de hand van het bouwplan van het sportcentrum. Bedoeling is eind dit
jaar te starten met de aanplantingen.
Door het studiebureau Lobelle werd een beplantingsplan gemaakt, maar een aantal van de
voorgestelde soorten zijn uitheems. Een aantal zijn inheems maar momenteel niet aan te raden
gezien er ziektes op zitten.
De lijst met de soorten die door de werkgroep van de MINA-raad werd opgemaakt wordt
geprojecteerd:
Hoogstambomen
Parking
Populus alba (witte abeel)
Platanusacerifolia(plataan)
Buffer
Zeker geen Fraxinus door de huidige ziekteplaag, geen Gleditia (valse christusdoorn) uitheems en vele
doornen.
Populus alba (witte abeel)
Prunus avium (boskers)
Alnus glutinosa (Els)
Salix alba (gewone wilg)
Acer campestre (veldesdoorn)
Tilia cordata (kleinbladige linde)
Heel beperkt, Quercusrobur
Struiken
Geen Quercusrobur reeds te veel aangeplant en geen Amelanchier (krentenboompje) is uitheems
Castanea sativa als hakhout
Prunus padus (vogelkers)
Rhamnus frangula (sporkehout)
Prunus spinosa (sleedoorn)
Alnus glutinosa als hakhout
Corylus avelana (hazelaar)
Cornus mas (gele kornoelje)
Acer campestre (veldesdoorn) als hakhout
Carpinus betulus (haagbeuk)
Ilex aquifolium (hulst)
Oevers van het bufferbekken
Beplanten met natuurlijke inheemse moerasplanten zoals lisdodde, gele lis, dotterbloem, … best geen
riet vermits dit zal overheersen.
Open zones : inzaaien als bloemenweide
Reserve parking : inzaaien met bloemenweide mengsel en maaien indien de parking nodig zal zijn
voor een evenement.
Gazons die kort moeten zijn beste mulchmaaien.

opmerkingen MINA-raad:
- toch geen giftige en/of fytotoxische soorten opgenomen in de lijst
 bessen van de Hulst en Sporkehout zijn giftig
- afscherming tav de autosnelweg met slechts 1 rij bomen, de zone tussen het sportpark en de
autosnelweg zou beter ook beplant worden
 momenteel in beheer van een landbouwer
- waarom werd de parking niet aangelegd aan de kant van de autosnelweg
 om geen extra wegen (verhardingen) te moeten aanbrengen
advies: De MINA-raad gaat akkoord met het voorstel van de werkgroep en benadrukt
dat er zeker geen exoten mogen aangeplant worden.
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10. Ontwerp statuten gemeentelijke MINA-raad. Advies.
De voorzitter licht toe.
Het dagelijks bestuur heeft het ontwerp van de statuten voorbereid.
Een aantal zaken in de statuten, zoals het aantal vertegenwoordigers, werd opgelegd door de
samenwerkingsovereenkomst. Momenteel zijn er 4 verenigingen inzake milieu, natuur en
duurzaamheid die samen 8 stemmen hebben. De groep geïnteresseerde inwoners heeft 6
stemmen.
In de statuten staan een aantal teksten cursief. In art. 3.2 kunnen de leden kiezen wat ze
verkiezen: voorstel in het cursief of voorstel in ‘vet’ gedrukt.
opmerkingen MINA-raad:
- is Oxfam een vereniging die thuishoort bij de groep milieu, natuur en
duurzaamheidsverenigingen
- er is geen vertegenwoordiging meer van de gezinssector bij de verenigingen, de gezinnen
hebben nochtans een grote impact op het milieu en kunnen een belangrijke bijdrage leveren
 er is een grens getrokken in het aantal verenigingen, maar niet op het aantal
geïnteresseerde inwoners, iedereen die dit wenst, kan lid worden. Als één vereniging toegelaten
wordt, moeten alle verenigingen aangeschreven worden
- waarom een aantal adviesraden weggelaten (senioren, jeugd, sport): ofwel alle adviesraden
ofwel geen, de statuten moeten consequent zijn
 er werd gekozen voor de adviesraden met een directe link naar milieu, natuur of
duurzaamheid
- de leden verkiezen om punt 6 van artikel 3.2 te behouden
 de cursief gedrukte teksten vervallen
- behouden van het aantal stemmen voor de natuur, milieu en duurzaamheidsverenigingen, er
zou wel een duidelijk omschrijving moeten komen van wat natuur, milieu en
duurzaamheidsverenigingen zijn
- waarom 4 vertegenwoordigers voor de scholen, deze zijn bijna nooit aanwezig
- leden die vroegtijdig uit de MINA-raad stappen behouden hun stemrecht
 dergelijke zaken worden geregeld via het huishoudelijk reglement
Conclusie:
Er zijn nog een aantal onduidelijkheden mbt Oxfam en het aantal verenigingen. De overige
adviesraden zullen aangeschreven worden om te zien of ze interesse hebben om lid te worden
van de MINA-raad.
Tijdens de zomermaanden wordt een werkgroep opgericht om de statuten verder voor te
bereiden. Op de vergadering van september zal een aangepaste versie voorgelegd worden.
Er wordt een mail gestuurd naar alle leden om te zien wie in de werkgroep wil komen om tijdens
de zomermaanden bijeen te komen.
11. Varia.
De voorzitter wenst iedereen een deugddoende vakantie, tijdens de maanden juli en augustus
zijn er geen vergaderingen van de MINA-raad.
De volgende vergadering gaat door op donderdag 19/09/2013 in de raadzaal.

27/06/2013
Mariska Samyn
vervangend secretaris MINA-raad
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