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Koen De Wilde start de vergadering met volgende punten.
-

Inzameling landbouwfolies: landbouwers zijn tevreden dat deze afvalfractie kon
ingezameld worden via het recyclagepark. Wel best een trap voorzien aan de container
indien dit wordt verdergezet.
De landbouwers zijn vragende partij om in het najaar deze actie te herhalen, een
container van 30m³ is dan voldoende, voor het voorjaar best 40 m³.
Zuiverheid van de folies: totale gewicht was 5.940 kg waarvan 440 kg restafval en
5.500 kg landbouwfolie gemengd. De onzuiverheid bestond uit aarde en
isolatiemateriaal.

-

Pont Zuid: bomen werden gerooid, de weg moet wel nog heraangelegd worden
wegens de vele beschadigingen door wortels.

-

Peter Pijnenburg heeft gevraagd om het probleem om de landbouwraad mee te delen
in verband met de trage weg langs de Scheldemeersen.

-

Ruilverkaveling: de landbouwraad vraagt aan de gemeente om hen op de hoogte te
houden en tijdig te informeren over aanleg van paden en beplanting ed.
Peter De Reu merkt op dat het belangrijk is om de toegang tot waterwegen voldoende
vrij te houden en op te passen met beplanting.

-

Op vraag van Joost Van Riet zal Koen De Wilde voortaan als deskundige in de
landbouwraad zetelen en Joost Van Riet als effectief lid.

1. Goedkeuring verslag 12/03/2014
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018
De landbouwraad wenst hier geen afzonderlijk advies over uit te brengen. Dit werd goed
opgevolgd door de Boerenbond. Het MAP5 heeft geen veel strengere eisen opgelegd dan het
vorige programma.
3. Herstelling duiker Pont Zuid.

Trudo Dejonghe deelt mee dat de duiker aan Pont Zuid zal hersteld worden tegen de zomer.
Dit met medewerking van de graaf van Welden. De waterproblematiek in Zevergem is dan
grotendeels opgelost.
De landbouwraad is voorstander voor het maaien en tegelijkertijd opzuigen van het
bermmaaisel van de grachten in september.
5. Varia
-

In het kader van het PDPO-project van het Parkbos werd een samenwerking met Eco²
vastgelegd voor het onderhoud van de gemeentelijke graspleinen (rollen en slepen).
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