Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 16 van 18/12/2014
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 20/11/2014.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Agenda.
Agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
Nog een openstaande te betalen rekening + cadeautje voor pensioen Dirk Stove.
4. en 5. Opvolgen punten vorige vergadering & opvolging verstrekte adviezen door de schepen
van leefmilieu.
Subsidiereglement voor verenigingen mbt duurzaam (ver)bouwen vereningingslokalen werd
goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2014. De opmerking mbt het voorzien van
ventilatie werd opgenomen in het reglement.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Geen mededelingen.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
- Gecoro:
- bezwaarschriften RUP Zevergem-Scheldedorp: binnen 90 dagen wordt een advies
geformuleerd, er werden 3 werkgroepen opgericht om tegen eind februari advies te geven
over ongeveer 38 bezwaren (160 handtekeningen)
- verwarring over ontwerp verordening afkoppeling hemelwater, advies werd uitgesteld tot na
de MINA-raad
- Mobiliteitsraad:
- bespreking visiepunten ivm heraanleg Baron de Gieylaan: wordt opgenomen bij de opmaak
van nieuwe mobiliteitsplan in 2015
- verkeersveiligheid Parkbos: nood aan oversteekplaatsen op de Baron de Gieylaan, er moeten
zebrapaden aangebracht worden, snelheid werd verlaagd tot 70 km/u
- politiecommissariaat Florastraat: privatisering parking om bereikbaarheid voor de combi’s te
verbeteren. Voor het station kunnen een aantal kiss&ride plaatsen worden voorzien.
- bespreking knelpunten opgesteld door Fietsersbond
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8. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Advies.
Op een vorige vergadering gaf de MINA-raad hierover het advies om strenger te zijn dan de
gewestelijke verordening gezien het belang om zoveel mogelijk hemelwater te recupereren.
Het ontwerp reglement werd meegestuurd met de uitnodiging zodat alle leden dit op voorhand
konden nalezen.
Opmerkingen:
Art.5 §2 aansluiting door Farys + keuring ook door Farys
De Gecoro behandelde deze verordening gedeeltelijk en gaf enkele opmerkingen:
- Wat is het effectief nut van een groter vermogen van de putten
- Kunnen de volumes technisch worden aangeboden
De vertegenwoordigers uit de MINA-raad zullen dit toelichten op de volgende Gecoro vergadering
van 22 januari. Het ontwerp reglement wordt meegestuurd met de uitnodiging.
De MINA-raad geeft unaniem gunstig advies.
9. Varia.
Correctie data volgende vergaderingen: 16 april ipv 23 april.
Volgende vergadering: 15 januari 2015 met nieuwjaarsdrink.
De milieudienst is te bereiken op tel. 09 280 80 98 – email: mariska.samyn@depinte.be.

30/12/2014
Mariska Samyn
secretaris MINA-raad
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