Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 30 van 16/03/2017

Aanwezigen: zie lijst.

1. Toelichting Burgercoöperatie StroomVloed.
Enkele van de oprichters van de coöperatie zijn aanwezig voor het geven van een toelichting.
Het idee voor de oprichting van een burgercoöperatie voor energievoorziening ontstond uit de
milieuraad van Nazareth.
De powerpointvoorstelling die wordt getoond, kan geraadpleegd worden op
https://stroomvloed.be/nieuws/.
Op 2 mei 201 wordt Stroomvloed een CVBA, dit om makkelijker aandelen te kunnen kopen. 3%
van de opbrengst is voor de investeerders. Ecopower is de enige burgercoöperatie die ook
leverancier mag zijn.
Stroomvloed stelt voor om ook in De Pinte een infoavond te laten doorgaan voor de inwoners, dit
met de medewerking van de MINA-raad. Indien er leden van de MINA-raad willen meewerken in
de coöperatie, er worden nog mensen gezocht om mee te werken in de verschillende
werkgroepen.
Opmerkingen:
- Problemen voor het plaatsen van windmolens in onze omgeving, volgens het windplan OVl is het niet mogelijk en het probleem van Semmerzake is er ook nog. De toekomstige
kmo-zone zou ideaal zijn om enkele windmolens te plaatsen, er moet bij de provincie
aangedrongen worden op meer mogelijkheden.
Men reageert dat Semmerzake kan opgelost worden met de correcte software. Wat het
windplan betreft, is er al overleg geweest met het provinciebestuur, en zij willen zeker
helpen zoeken naar locaties.
Schepen Demunck zal het project voorleggen aan het SC en zo akkoord vragen om een infoavond
te laten doorgaan (in Nazareth waren er 130 geïnteresseerden).
De leden van de MINA-raad ondersteunen dit project, onder meer in het kader van de uitvoering
van het SEAP.
2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19/01/2017.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring agenda.
Agenda wordt goedgekeurd. 1 extra agendapunt: vraag ivm airbezen project
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4. Kasverslag.
Kastoestand is ongewijzigd. Er is 366,67 € in kas.
5. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
- bomen gemeentelijke basisschool: amberboom en japanse kerselaar worden gerooid (waren
geen wilgen), worden allemaal (5) vervangen door inheemse bomen
- advies ivm inbuizing gracht: advies gevolgd
- bouwaanvraag aanlegsteiger: weigering door het SC
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Meldingen klasse 3
-

Wijngaardeke 60
Vaerebeke 1
Boeregemstraat 29
Groenpark 8a

bronbemaling
stalling voertuigen
opslag propaan
bronbemaling

Leeuwerikstraat 50: kleine verandering van een klasse 2 vergunning (Schrijnwerkerij vergunning tot 2027)
17.4: opslag van max. 100 liter diverse onderhoudsproducten (houtolie, primer, …) in
kleinverpakkingen;
19.3.2.b: toestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 153,8 kW
(voorwerp van de mededeling: uitbreiding met 26,25 kW)
19.6.2.a: uitbreiding met de opslag van 40 ton hout in een lokaal zodat deze voortaan 60
ton bevat

Milieuvergunning klasse 2
Grote steenweg 16: selfcarwash
Openbaar Onderzoek tot 13/04/2017
Lozen bedrijfsafvalwater (max 2m/h), inrichting voor wassen van voertuigen (60 auto’s per dag
in de week, 120 per dag in het weekend), opslag gevaarlijke vloeistoffen (zepen, wax)
Kappen van bomen
Pont Zuid: rooien van 11 + 13 populieren
Dit gaat om een vervolg van de aanvraag die een tijd terug al in de MINA-raad werd voorgelegd.
Deze bomen bleken echter eigendom te zijn van een andere eigenaar waardoor een afzonderlijke
kapvergunning moest worden aangevraagd.
MINA-raad is akkoord met het rooien gezien het kaprijp zijn van de populieren en dat er
heraanplant wordt opgelegd.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
- Landbouwraad: nog niet samengeweest
- Gecoro: bespreking van het ‘witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen’, dit werd naar alle
gemeenten gestuurd voor advies en zal het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
vervangen. Het witboek zal het ruimtelijk gebeuren in Vlaanderen beter coördineren bv
over de betonstop. Op 27/04 gaat een open Gecoro door waar de Vlaamse bouwmeester
het witboek komt voorstellen. De vergadering van de MINA-raad is op hetzelfde moment
en zal dus samenvallen met de Gecoro. Advies van de Gecoro en het SC werd al
doorgegeven, maar er volgt nog een openbaar onderzoek. Het witboek kan geraadpleegd
worden op https://www.ruimtelijkeordening.be/BRV
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8. Zwerfvuilactie maart 2017.
Morgen trekken we met alle scholen en een aantal vrijwilligers erop uit om de omgeving
zwerfvuilvrij te maken. Dit tussen 13u00 en 15u30. Eventuele vrijwilligers zijn nog welkom om te
helpen.
9. Varia
- mail Mireille Haerens mbt actie ‘Airbezen’ van de provincie (aardbeienplantjes als
biomonitor of meetstation voor luchtverontreiniging, vraag of we als gemeente niet
deelnemen aan deze actie.
Schepen Demunck merkt op dat er ondertussen niet meer kan ingeschreven worden.
Inwoners konden op eigen initiatief deelnemen. Meten alleen is niet voldoende, er moeten
ook maatregelen genomen worden.
Er bestaat nog een andere actie ‘airqmap’, waarbij men een sensor meekrijgt (te voet of
met de fiets) om zo fijn stof in kaart te brengen. http://www.airqmap.com/
-

aan Moerkensheide dienen er terug bomen aangeplant te worden, dit was zo voorzien in
het RUP, waarom werd dit nooit uitgevoerd?

-

Volgende vergadering, samen met de Gecoro: 27 april.

5/04/2017
secretaris MINA-raad
Mariska Samyn
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