GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 3 d.d. 24/05/2007

Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 19/04/2007
2 opmerkingen:
- punt 3, laatste zin wijzigen als volgt: Lieven Detemmerman behaalt de meerderheid van de
stemmen en wordt verkozen tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de MINA-raad in
de GECORO.
- punt 1, 4de streepje:
Pierre Bogaert vraagt om het volgende toe te voegen:
Er is de vraag gesteld om in de statuten na te gaan of een herstemming van een
vertegenwoordiger (of plaatsvervanger van vertegenwoordiger) van een adviesraad mogelijk is.
2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd.
4. Opvolging punten vorige vergadering.
- Vraag van Tony Carrette i.v.m. herstemming voor de verkiezing van de vertegenwoordiger van
de MINA-raad in de GECORO:
Schepen Naessens geeft uitleg. Het schepencollege nam op 07/05/2007 kennis van de gevoerde
correspondentie naar Tony Carrette en van de historiek en verklaarde dat de verkiezing m.b.t. de
vertegenwoordiger van de MINA-raad in de GECORO correct verlopen is.
Op basis hiervan is geen herstemming nodig. Pierre Bogaert is vertegenwoordiger van de MINAraad in de GECORO en Lieven Detemmerman is plaatsvervanger.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Schepen Naessens deelt mee dat de adviezen van de MINA-raad inzake “Ruimtelijke visie
landbouw, natuur en bos regio Leiestreek. Verkenningsnota” en inzake “Landinrichtingsproject
Leie en Schelde. Voorstel inrichtingsplan oude spoorwegbedding” doorgestuurd zijn naar de
betrokken diensten.
Met betrekking tot het laatst vermelde advies heeft de gemeenteraad één punt toegevoegd m.n. de
vraag om aan het kruispunt Klossestraat bijkomende lichten te plaatsen die door fietsers kunnen
bediend worden.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
- Aanvraag klasse 2 van Mark Blancke, Baalbergstraat 4, 8700 Tielt voor rundveehouderij
gelegen Mieregoed 4. Het betreft het hernieuwen van de vergunning en een uitbreiding door
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mestopslag. Deze rundveehouderij stond vroeger op naam van Tom Van Acker en is
overgenomen door Mark Blancke. Dit bedrijf wordt samengevoegd met zijn bedrijf in Tielt. Het
openbaar onderzoek loopt van 05/05 t/m 04/06/2007.
7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Geen nieuwe gegevens.
8. Herziening huishoudelijk reglement. Bespreking voorstel van werkgroep. Goedkeuring.
Bij mail d.d. 20/05/2007 dankt de voorzitter de leden van de werkgroep.
Liban Gevaert stelt voor om de samenstelling van de MINA-raad te wijzigen. Hij wil de groep
van geïnteresseerde inwoners méér stemmen geven omdat ze volgens hem méér aanwezig zijn
dan de andere leden. Schepen Naessens verduidelijkt dat hiervoor de statuten moeten herzien
worden. Dit kan besproken worden in een andere werkgroep.
Verder vindt Liban Gevaert dat elke kandidatuurstelling voor een adviesraad aan de(het)zelfde
persoon, dienst of orgaan zou moeten gericht worden. Hij wenst dat dit voor alle adviesraden op
een gelijke manier kan gebeuren.
Germain Vermeersch vraagt dat in de verslagen het woord “advies” uitdrukkelijk vermeld wordt
en dat de tekst van het advies “in vet” gezet wordt.
De werkgroep, bestaande uit schepen Frans Naessens, Cornelis Peil, Ghislain De Clercq, John
Van Den Bossche, Maria Vermeire, stelt enkele wijzigingen aan het huishoudelijk reglement
voor.
Ghislain De Clercq overloopt het huishoudelijk reglement en geeft toelichting bij de wijzigingen.
De MINA-raad stelt volgende aanpassingen aan het vorige huishoudelijk reglement voor:
MINA-raad Æ gemeentelijke MINA-raad
Adviesraden Æ erkende adviesraden
Art.1. samenstelling
De samenstelling is volgens punt 1 van de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad d.d.
12/02/2007
(dit vervangt het gehele artikel 1).
Art. 2. Toetredingsmogelijkheden als lid voor geïnteresseerde inwoners
- Tweede punt valt weg.
- “lid” ipv “nieuw lid” (idem voor kandidaten)
Art. 3. Uitnodiging van “derden”
Dezelfde tekst als de statuten.
Art 4. Wijze van stemmen
Toevoegen:
§5 Enkel het eindresultaat van de stemming wordt opgenomen in het verslag.
§6 Uitgebrachte stemmingen kunnen nooit herroepen worden.
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Art 5. Samenstelling en verkiezing van het dagelijks bestuur
- secretaris-verslaggever ( milieuambtenaar, duurzaamheidsambtenaar of een andere ambtenaar
van het gemeentebestuur)
- De voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester worden bij “geheime stemming”
gekozen door de aanwezige stemgerechtigde leden op de installatievergadering van de
gemeentelijke MINA-raad na een kandidatuurstelling voorafgaand aan de installatievergadering.
Art 6. Aanstelling afgevaardigden gemeentelijke MINA-raad in de erkende adviesraden
- Aanpassen als volgt: …de installatievergadering van de gemeentelijke MINA-raad en wordt in
de agenda van de installatievergadering opgenomen of na een concrete vraag …
Art 7. Vergaderingen
§1 toevoegen bij 2de zin: … en bij verhindering van beide door de penningmeester. Wanneer deze
personen allen verhinderd zijn zit het oudste stemgerechtigde lid de vergadering voor.
§2 De vergadering vangt aan om 20 uur, en eindigt tegen het tijdstip van 22 uur.
Terug naar oorspronkelijke tekst: De vergadering vangt aan om 20 uur en eindigt na de
behandeling van het agendapunt dat net voor het tijdstip van 22 uur werd aangevat.
…..
Bij hoogdringendheid kunnen bijkomende vergaderingen belegd worden als van de
stemgerechtigde leden een stemquorum van min. 12 van de 24 stemmen er om verzoekt of op
initiatief van het dagelijks bestuur.
§3
Vaste agendapunten :
- …
- Varia
Art 8. Verslag van de vergaderingen
Aanvullen bij eerste alinea :
Bij verhindering stelt het dagelijks bestuur een verslaggever aan.
Het verslag bevat de tekst van de uitgebrachte adviezen.
2de alinea: achteraan toevoegen: en wordt op de website geplaatst.
Art.9. Aanwezigheid op de vergaderingen
Derde zin veranderen:
Het afwezig zijn zonder melding gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen of aanwezig zijn op
minder dan ¼ van de zittingen op jaarbasis, maakt automatisch een einde aan het lidmaatschap
van de gemeentelijke MINA-raad.
Art.14. Werkgroepen
Vervangen door art. 9 van de statuten.
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De MINA-raad vraagt om de tekst van het huishoudelijk reglement aan te passen en dit
punt terug op de agenda van de volgende MINA-raad te plaatsen. Het aangepaste
huishoudelijk reglement wordt bij de uitnodiging gevoegd.
9. Varia.
- Luc Debaene vraagt toezicht van de technische dienst bij het onderhoud van openbaar groen
door particulieren.
- Demonstratie composteren op zaterdag 16/06 van 14 u tot 17u. Naar aanleiding van 10 jaar
compostmeesterwerking in De Pinte wordt aan elke bezoeker een drankje en een biologisch hapje
aangeboden. In het kader van de actie “duizend gratis vaten” van VLACO en OVAM kan men
een compostvat winnen.
- Walter Galle deelt mee dat Natuurpunt Boven-Schelde op zondag 03/06 een educatieve
wandeling organiseert in het natuurgebied Krommenhoek. Vertrek om 14 u aan de kerk van
Zevergem.
De volgende vergadering van de MINA-raad gaat door op donderdag 21/06 om 20 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

13/04/2004
Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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