GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 5 d.d. 20/09/2007
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 21/06/2007
Geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
De gemeenteraad keurde d.d. 27/08/2007 het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke
MINA-raad goed.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- Aanvraag klasse 2 van Dirk Reynaert voor het hernieuwen van de vergunning voor de
schrijnwerkerij in de Leeuwerikstraat 50. Het schepencollege verleende op 02/07 de
milieuvergunning. De termijn van de bekendmaking van de beslissing liep van 11/07 t/m
09/08/2007.
- Aanvraag klasse 2 van Mark Blancke, Baalbergstraat 4, 8700 Tielt voor het hernieuwen en
uitbreiden van de rundveehouderij gelegen Mieregoed 4. Het schepencollege verleende op
03/09 de milieuvergunning. De termijn van de bekendmaking van de beslissing loopt van
12/09 t/m 11/10/2007.
- Aanvraag klasse 2 van Colette De Vuyst voor taverne met dansgelegenheid ‘De Koleblomme’,
Grote steenweg 29. Het schepencollege verleende op 17/09 de milieuvergunning op proef voor
1 jaar. De termijn van de bekendmaking van de beslissing loopt van 26/09 t/m 25/10/2007.
- Aanvraag klasse 2 van Gerard Dhondt voor het sierteeltbedrijf gespecialiseerd in begonia’s in
de Grote steenweg 67. Het betreft het hernieuwen van de vergunning en een uitbreiding met
een brandstofverdeelslang voor tractor. Het openbaar onderzoek loopt van 04/09 t/m
03/10/2007.
Vergunningen voor het vellen van bomen
- Aanvraag van Jo Ceyssens en Hilde Van Speybroeck voor het rooien van 15 acaciabomen en 8
sparren in de Langevelddreef 3. Het schepencollege verleende op 17/09 de vergunning.
- Aanvraag van Christian Boone voor het rooien van 4 canadapopulieren aan de Trekweg. Het
schepencollege verleende op 17/09 de vergunning.
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7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
8. Brieven d.d. 21/06/2007 en 10/08/2007 van het schepencollege betreffende GECORO –
afgevaardigden milieuraad.
Als gevolg van de omzendbrief BB2007/03 van 4 mei 2007 van Vlaams minister Marino Keulen
met betrekking tot de evenwichtige verhouding man-vrouw bij de samenstelling van de
gemeentelijke adviesraden en commissies, was het schepencollege genoodzaakt om de
samenstelling van de GECORO te herbekijken. Teneinde deze problematiek te bespreken,
werden de voorzitters en de secretarissen van de adviesraden uitgenodigd op een vergadering d.d.
19/09.
Op deze vergadering bleek dat de evenwichtige verhouding man-vrouw in de GECORO kan
gerespecteerd worden. Eén derde van de leden-verenigingen en één derde van de deskundigen
zijn vrouwen.
Bij brief d.d. 31/08/2007 gericht aan de leden van de gemeentelijke MINA-raad vroeg de
voorzitter expliciet aan vrouwen om zich kandidaat te stellen voor de functie van effectieve
vertegenwoordiger van de MINA-raad en/of plaatsvervanger in de GECORO.
Er waren geen vrouwelijke kandidaten. Overeenkomstig laatst vermelde brief blijft de huidige
vertegenwoordiger van de MINA-raad en plaatsvervanger in de GECORO ongewijzigd. Pierre
Bogaert is de effectieve vertegenwoordiger en Lieven Detemmerman is plaatsvervanger in de
GECORO.
9. Verslag van de bijeenkomst van het dagelijks bestuur d.d. 30/08/2007.
De voorzitter overloopt het verslag van de bijeenkomst van het dagelijks bestuur d.d. 30/08/2007.
Te behandelen punten najaar 2007 – 2008:
1) Verkaveling Speybroeck / Verkaveling Matexi (Moerkensheide)
2) Snoeien van bomen / Aanplantingen van bomen op openbaar domein
3) 18/10 open MINA-raad: milieutoetsing van het gemeentelijk mobiliteitsplan
4) Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
5) Advies ontwerp zoneringsplannen (vergadering sept.)
6) Advies subsidiereglement voor natuurverven (vergadering sept.)
7) 15/09: zwerfvuilactie (*)
8) 18/09: Info-avond “Vragen over je energiefactuur”
9) 14 – 20/09: Aardig-op-weg-week (*)
10) 15/10: Workshop ‘Ecodriving’
11) Sensibilisering gericht naar de jeugd
12) Politieverordening afvalarme evenementen.
Dit punt zal in de gemeentelijke afvalcommissie besproken worden.
13) Uitvoering acties GNOP (opgenomen in milieubeleidsplan)
14) Parkbos
Schepen Naessens deelt mee dat op 20/09/2007 een vergadering over het parkbos met de
gouverneur en de burgemeesters gepland was. Deze vergadering werd afgelast.
15) Park Viteux
16) Wat zal er gebeuren met de hoek Polderdreef – Baron de Gieylaan (aan kerkplein)?
17) Boompjesactie (gaat door indien er voldoende deelnemers zijn)
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18) Compostmeesterwerking
09/09: stand op de braderie
29/09: demonstratie aan containerpark (demoplaats)
De voorzitter deelt mee dat de Baron de Gieylaan tijdens de braderie niet was afgesloten
met als gevolg dat de standen die op het gemeenteplein stonden minder bezoekers kregen.
De gemeentelijke MINA-raad zal dit probleem signaleren aan het schepencollege.
(*) afgelast wegens te weinig deelnemers
De voorzitter voegt eraan toe dat de leden altijd punten kunnen aanbrengen.
10. Wijziging subsidiereglement zonne-energie. Kennisgeving.
Aangezien de kosten voor een fotovoltaïsch zonnepaneel hoger zijn dan voor een zonneboiler, zal
de premie voor een fotovoltaïsch zonnepaneel opgetrokken worden naar 10 % van de waarde van
de factuur met een maximum van 1.000 euro (i.p.v. 400 euro). Dit punt zal voorgelegd worden
aan de gemeenteraad.
11. Subsidiereglement natuurverven. Advies.
Een voorstel van subsidiereglement natuurverven is verstuurd bij de uitnodiging voor de
vergadering. Mariska geeft toelichting bij het reglement. Het is de bedoeling dat dit reglement in
werking treedt op 01/01/2008. Het reglement zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De voorzitter stelt voor een infomoment te organiseren over het gebruik van natuurverven.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft gunstig advies en vraagt dat ook het gemeentebestuur
het goede voorbeeld geeft.
12. Ontwerp zoneringsplannen. Advies.
Schepen F. Naessens geeft toelichting. Het openbaar onderzoek over het ontwerp zoneringsplannen loopt van 03/09 t/m 05/11/2007. Op het zoneringsplan kan elke inwoner zijn huis
terugvinden en de manier waarop zijn afvalwater zal gezuiverd worden. Woningen gelegen in een
donkergroene zone sluiten aan op de riolering. In een rode zone is geen riolering voorzien en
moet een IBA geplaatst worden.
Schepen F. Naessens deelt mee dat binnen 3 à 4 maanden een infovergadering zal doorgaan.
Advies:
De gemeentelijke MINA-raad geeft een positief advies en vraagt:
- rekening te houden met de impact van de werken op de mensen (o.a. de financiële
aspecten van de aanleg van een gescheiden stelsel, van een IBA)
- een degelijke infobrochure over de problematiek
- een artikel in de volgende Infokrant.
13. Varia.
- Volgende documenten liggen ter beschikking van de leden:
* programmakranten van de Week van het bos van 7 tot 14 oktober
* infofolder ‘Zonder is gezonder’ over geen pesticiden in huis en tuin
* infofolder ‘Waterzuivering: uw zaak’ over de zoneringsplannen.
- Willem Audoor informeert naar de werken aan ‘De Ham’. Het schepencollege verdaagde d.d.
17/09/2007 dit punt naar de volgende week.
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- Jos Dekeukeleire deelt mee dat verschillende inwoners een deel van het openbaar domein
innemen voor de aanleg van de voortuin. Er wordt voorgesteld hierover een artikel in de
Infokrant op te nemen.
De volgende vergadering van de gemeentelijke MINA-raad gaat door op donderdag 18/10 om 20
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

04/10/2007
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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