Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 14 van 18/09/2014
Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter verwelkomt Melanie Desmet, de nieuwe hoofdinspecteur van de wijkpolitie.
(vervangt Luc Degryse).
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19/06/2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Agenda.
Agenda wordt goedgekeurd.
2 variapunten: bestrijdingsmiddelen en onderhoud grachten
3. Kasverslag.
Geen wijziging. Momenteel is er 450,67 € in kas. Penningmeester is verontschuldigd.
4. en 5. Opvolgen punten vorige vergadering & opvolging verstrekte adviezen door de schepen
van leefmilieu.
- verstrenging reglement hemelwaterputten: reglement zal aangepast worden en voorgelegd
worden aan de gemeenteraad, de inhoud van de regenwaterput moet gekoppeld worden aan het
te verbouwen gebouw
- advies ‘gezond onderweg’ moet nog voorgelegd worden aan het schepencollege
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 in de Nazarethstraat 26 voor een verandering door
uitbreiding en hernieuwing van de bestaande milieuvergunning van een landbouwbedrijf.
Openbaar onderzoek van 23/09 tem 22/10.
Vergunningen voor het vellen van bomen.
Stedenbouwkundige aanvraag van gemeente De Pinte voor het rooien van 16 populieren
die vervangen zullen worden door inlandse eiken gelegen te Pont-Zuid zn. Aanvraag
ontvangen 01/09/2014.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
- Gecoro: geen vergaderingen meer geweest
- Mobiliteitsraad: heraanleg Oude Gentweg: een aantal bomen zullen verdwijnen omwille van de
aanleg van een nieuw dubbelzijdig fietspad.
Opm: is er al heraanplant voorzien bv bomen in het midden van de weg plaatsen?
Schepen Vanbiervliet deelt mee dat er een infoavond geweest voor de betrokken inwoners, de
opmerkingen die hier werden gegeven worden verwerkt door het studiebureau. Een mogelijke
snelheidsvertraging in de Klossestraat moet nog besproken worden stad Gent.
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8. Groene ruimtes in verkavelingen.
De vraag is om een inventaris te hebben van het openbaar groen in verkavelingen. Vroeger werd
ooit een groeninventaris opgemaakt en het zou interessant zijn om hier een update van te
hebben. Alsook wat de juridische staat is van de groenvoorzieningen.
Schepen Vanbiervliet merkt op dat de stedenbouwkundige ambtenaar hieraan bezig is.
Wegenis en groenvoorzieningen worden normaal na 5 jaar overgedragen aan de gemeente, maar
dit is in het verleden niet altijd gebeurd, bv Eeuwfeestlaan. De overdracht gaat via de
gemeenteraad.
Opm. In nieuwe verkavelingen zou een minimum ruimte kunnen opgelegd worden voor groen, de
MINA-raad zou hierover een advies kunnen geven, een bepaald percentage speelgroen en
openbaar groen verplichten.
Tony Carette had hieromtrent via e-mail een aantal opmerkingen gegeven, maar er kan beter
gewacht worden met een standpunt in te nemen tot dat de inventaris afgewerkt is.
9. Convenant of Mayors. Kennisgeving.
Mariska licht toe aan de hand van een powerpointvoorstelling.
Wat?
lokale en regionale overheden nemen deel door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en
het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.
Doelstelling?
20 % CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen
Hoe?
1. CO2-nulmeting (verbruiken jaar 2011)
2. Een klimaatplan opstellen waarin de nodige maatregelen en acties staan om de
doelstelling te kunnen bereiken. Het klimaatplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad (samenwerking provinciebestuur).
Opmerkingen:
- Mogelijkheid voorzien om te investeren in bv windmolens door samenwerking tussen
verschillende gemeenten
- Er werden al veel initiatieven genomen om het energieverbruik in de openbare gebouwen
te laten dalen.
- Windmolens zoveel mogelijk clusteren, bv in landbouwgebieden, hierdoor is ook het
rendement groter.
- De windmolen aan de Makro werd afgekeurd door Semmerzake.
- De windmolen die aangevraagd werd door Joost Van Riet werd goedgekeurd door de
Bestendige Deputatie. De afstand tot de perceelsgrens moest wel aangepast worden.
- Er is een link tussen veiligheid en verlichting, bv verlichting aan de Makro. Dit kan
opgelost worden dmv bewegingsmelders.
- De nieuwe verkaveling ‘Melkerij’ zal voorzien worden van LED lampen voor de openbare
verlichting.
10. Bosbeheerplan Parkbos Hooglatem – Grand Noble. Kennisgeving.
Mariska licht toe aan de hand van een powerpointvoorstelling.
Het bosbeheerplan is een werkinstrument voor het toekomstig beheer dat rekening houdt met:
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- diverse (groen)functies
- landschappelijke samenhang van verschillende ruimtelijke eenheden
- ecologie, economie, recreatie, …
Opbouw beheerplan:
Identificatie
Studie
Knelpunten en kansen
Visie
Beheermaatregelen
Bijlagen (o.a. kaartenbundel en toegankelijkheidsregeling)
Openbare consultatie: 1 september – 1 oktober
Raadpleging: www.parkbos.be
Schriftelijk opmerkingen indienen via Agentschap voor Natuur en Bos
Uitvoering (20 jaar)
Mogelijkheid tot tussentijdse evaluatie en bijsturing
Opmerkingen:
- Paden zijn heel breed aangelegd, komt niet mee r natuurlijk over
Voor het ganse Parkbos project werd een huisstijl opgemaakt, deze moet in elk deel
gevolgd worden. Het Parkbos moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor
mindervaliden.
- De losloopweide voor honden moet voldoende afgesloten zijn.
- De oversteek met de Baron de Gieylaan is een gevaarlijke verkeerssituatie + te hoge
snelheid (90 km/u).
Dit wordt aangepakt via de werkgroep Mobiliteit.
- Op zondag 28/9 is er opening van het portaal Grand Noble.
11. Varia
- Onderhoud grachten
De Pinte heeft beslist om dit in eigen beheer te blijven doen en dit niet over te dragen naar het
provinciebestuur. Hoofdzakelijk omdat de provincie zelf beslist welke grachten ze wanneer
onderhouden en dit niet altijd evengoed wordt opgevolgd.
Voor de grachten die in eigen beheer worden onderhouden bleek dat er geen wateroverlast meer
was, bv in Zevergem.
De dienst Grondzaken wenst dit in eigen beheer te blijven doen.
Opmerkingen:
- Straatkolken worden heel goed onderhouden (2x per jaar via TMVW)
- Onderhoud wal Scheldevelde is dringend: dit zou voorzien moeten zijn via het
inrichtingsplan voor Scheldevelde dat in opmaak is
- Bestrijdingsmiddelen
- Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden voor openbare
besturen.
- Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het
doorlopen van een procedure.
- De Pinte: enkel bruggen worden nog behandeld met toegelaten producten.
Samenwerking met Demival wordt uitgebreid en omvormingsprojecten waar mogelijk.
- Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdag- verblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1
januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Dit zorgt voor een extra garantie dat
de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze
pesticiden.
- Particulieren mogen geen pesticiden meer gebruiken op het trottoir vanaf 1/1/15
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Opmerkingen: goede communicatie is noodzakelijk
- Volgende vergadering: 20 november 2014.
De milieudienst is te bereiken op tel. 09 280 80 98 – email: mariska.samyn@depinte.be.

29/09/2014
Mariska Samyn
secretaris MINA-raad
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