GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 49 d.d. 28/04/2006.

Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter verontschuldigt de secretaris, Ingrid Scheerlinck, die niet aanwezig kon zijn wegens ziekte.

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 23/02/2006.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring agenda.
De agenda wordt goedgekeurd.
Schepen D’Hondt deelt mee dat Dhr Tim Van Herbruggen van het studiebureau Abscis toelichting komt
geven bij punt 8.

3. Kasverslag.
De kastoestand is ongewijzigd en bedraagt 397,91 EUR.

4. Opvolging punten vorige vergadering.
Schepen D’Hondt deelt mee dat de wandeling die georganiseerd werd voor de Nacht van de Duisternis
een succes was, er waren zo’n 120 deelnemers.

5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Schepen D’Hondt deelt mee dat het jaarverslag 2005 van de MINA-raad en het Milieujaarprogramma
2006 unaniem werden goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 06/03/2006.

6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Milieuvergunningen
Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Frank Beyaert voor het hernieuwen van de vergunning voor een
gemengd veeteeltbedrijf. De milieuvergunningsaanvraag werd ingetrokken. De bestaande vergunning
van 2002 blijft gelden. Reden stopzetting aanvraagprocedure:
- mestafzet op bedrijf is niet in orde
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- de vergunning die Frank Beyaert wou overnemen, was vervallen (reden: jaar leegstand van het
bedrijf)
Aanvragen voor het vellen van bomen.
Aanvraag tot ontbossing in de Heirweg naar aanleiding van de aanleg van een verkavelingsaanvraag.
Aanvraag door dhr. William Koninckx uit Kontich. De aanvraag houdt de verwijdering in van 270
(jonge) zomereiken (95%) en 5 % andere beplanting. Door de afdeling Bos&Groen werd een
compensatievoorstel voorgelegd. Het openbaar onderzoek loopt van 28 april tem 28 mei 2006.

7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Gecoro
Tony Carrette deelt mee dat de Gecoro momenteel bezig is met het verwerken van de ingediende
bezwaren mbt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De belangrijkste bezwaren werden vooraf
samengevat door CIBE (Centrum voor Overheidscommunicatie). Daar de te volgen procedure strikt
vastligt en wettelijk geregeld is, kan momenteel nog geen inhoudelike informatie worden vrijgegeven.
Verkeersraad
Willy Dierckens is niet aanwezig.
Schepen D’Hondt deelt mee dat nu het advies van de provinciale Auditcommissie beschikbaar is, op de
volgende gemeenteraad kennis kan worden genomen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Na de
grote vakantie moet de definitieve goedkeuring volgen.

8. Inrichting park Viteux. Advies.
Schepen D’Hondt geeft een korte schets van de situatie aan de hand van een powerpointvoorstelling.
Tim Van Herbruggen van het studiebureau Abscis deelt mee dat het voorontwerp plan werd ingediend bij
de gemeente en geeft toelichting aan de hand van de plannen.
Schepen D’Hondt vermeldt nog dat de inventarisatie van de huidige toestand werd uitgevoerd, de
volgende stap is de evaluatie van het bomen-en struikenbestand. De Gecoro werd gevraagd om advies
te geven over de plannen, en ook de duurzaamheidsambtenaar zal gevraagd worden om de plannen te
toetsen aan de principes van duurzaam en harmonisch parkbeheer.
Op de vraag wat er zal gebeuren met het hekken en de zuilen aan de ingang antwoordt de schepen dat
ook dit opgenomen is in het beschermd dorpsgezicht, evenals de voorzijde van het kasteel, het voorplein,
deel van de achterzijde, koetshuis, huizen op de hoek Polderdreef en B. de Gieylaan en dat het advies
van de afdeling Monumenten en Landschappen over het voorgelegde plan nog moet worden gevraagd.
De schepen vermeldt dat het advies nog niet vroeger kon worden gevraagd gezien de afdeling
Monumenten en Landschappen geen advies geeft op niet afgewerkte plannen.
Advies MINA-raad
De MINA-raad gaat akkoord met de voorgelegde voorontwerp plannen onder voorwaarde dat:

-

de verharding van het voorplein minimaal is (cfr. huidige situatie) en groen gehouden wordt, dit in
functie van de toekomstige activiteiten in het kasteel
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-

de keermuur aan de vijver met natuurlijke materialen wordt afgewerkt en niet met kunstmatige
oplossingen . Alternatieven zoals hout of een natuurlijke begroeing dienen onderzocht.

-

de bufferfunctie van de vijver gegarandeerd wordt via bvb een knijpleiding en of andere
overstortvoorziening (cfr. de code van goede praktijk)

-

de tuin van de woongaard collectief is (geen privétuintjes), maar wel privaat is en via een
natuurlijke afsluiting afgesloten dient te zijn van het park

-

op de centrale as fietsers toegelaten worden

-

er rekening gehouden wordt met de principes van harmonisch park- en groenbeheer

-

de verlichting beperkt wordt tot het strikte minimum i.f.v de veiligheid, autonoom regelbaar is en
onafhankelijk van de openbare verlichting; in dit kader moet ook een lichtbeheerplan worden
opgesteld

-

er een informatiepaneel geplaatst wordt in het kader van sensibilisering

er maximaal de voorkeur wordt gegeven aan inheemse planten met de nodige aandacht voor
verschillende soorten biotopen
de aanpassingen aan het park (bvb het verwijderen van exoten en afstervende planten en bomen)
geleidelijk gebeuren, behoudens gevaar voor de veiligheid

een beheerplan wordt opgesteld en geactualiseerd. Dit beheerplan dient jaarlijks getoetst te
worden door de MINA-raad

De MINA-raad geeft unaniem gunstig advies over de ontwerpplannen onder voorwaarden.

9. Groenproject gemeenteschool. Advies.
Schepen D’Hondt geeft toelichting aan de hand van een powerpoint voorstelling.
De MINA-raad geeft unaniem gunstig advies over het groenproject.

10. Gratis duurzaam bouwadviescheque. Kennisname.
Schepen D’Hondt geeft toelichting.
Aan de hand van de bouwadviescheque kunnen bouwers en verbouwers met concrete bouwplannen een
afspraak maken met de Milieuadvieswinkel. Dit is een permanent infoloket voor alle mogelijk vragen rond
duurzaam bouwen, verbouwen, leven, wonen,...
Na een afspraak en een ingevulde bouwadviescheque + een kopie van de eigendomsakte krijgt de
(ver)bouwer max. 3 uur gratis duurzaam bouwadvies, dit ter waarde van 127 €.

11. Resultaten zwerfvuilactie.
Mariska geeft toelichting.
De zwerfvuilactie ging door op 25 maart. Voor de eerste keer ook in samenwerking met de
intercommunale IVM die fluo-jasjes en handschoenen ter beschikking stelde.
Zo’n 30-tal vrijwilligers van de MINA-raad, bevolking, gemeenteschool en lokale politie zamelden
ongeveer 1.025 kg afval in. Het afval bestond uit 430 kg restafval, 136 kg PMD en 459 kg overig vuil
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(stenen, autobanden, ijzer, KGA, ...). Gedurende het weekend bleven de volgeladen laadwagens op het
gemeenteplein staan om zo de burgers bewust te maken van de hoeveelheid ingezameld vuil.
Dank aan alle vrijwilligers voor de inzet !

12. Resultaten boompjesactie van Kom op tegen Kanker.
Mariska geeft toelichting.
Een 5-tal verkleumde MINA-raadsleden verkochten op 11 maart 152 boompjessleutelhangers aan het
containerpark voor Kom op tegen Kanker. De deelnemende handelaars zorgen voor een bijkomende
verkoop van 38 boompjes. In totaal werden er voor De Pinte dus 190 bomen aangeplant in het Kom op
tegen Bos in Buggenhout.
In gans Vlaanderen werden er in het totaal 42.000 boompjes verkocht.

13. Paddenoverzetactie. Evaluatie.
De actie startte op 20 februari, maar door het aanhoudende koude weer kwamen de padden pas echt op
gang vanaf 25 maart. Het hoogtepunt van de overzet duurde ongeveer twee weken tot het scherm
uiteindelijk op 24 april werd weggenomen. Met de hulp van 18 vrijwilligers werden in de omgeving van de
Scheldeveldestraat 347 padden overgezet; een 20-tal werd doodgereden aangetroffen.
Enkele ondervonden problemen, die bij een volgende actie aandachtiger zullen worden aangepakt:
personen die in de buurt gaan wandelen zetten regelmatig padden over zonder de aantallen door
te geven, waardoor het niet mogelijk is een correct overzicht te geven van het aantal overgezette
padden
ook hielden deze personen geen rekening met het feit dat er gewerkt werd met vrijwilligers,
waardoor de vrijwilliger bij aankomst niets meer te doen had en dit dus soms demotiverend werkte
de afbakening van het scherm zal tijdens een volgende actie dieper in de weide gezet worden,
zodat de padden het nog moeilijker krijgen om de weg op te gaan
Gezien het de eerste keer was dat een dergelijke actie werd georganiseerd is het altijd een beetje zoeken,
maar ondanks de ondervonden problemen zeker voor herhaling vatbaar.

14. Varia.
1) Schepen D’Hondt deelt mee dat de bij de ophaling van grof huisvuil regelmatig op de avond ervoor
door personen die op eigen intiatief en voor eigen rekening (niet-officieel) al het oud ijzer verzamelen. Dit
vormt natuurlijk een probleem voor de officiële ophaler die dan geen meerwaarde meer heeft aan de
ophaling van het grof huisvuil. Dit zou kunnen leiden tot een opzegging van het huidige contract.
Daarom wordt er opgeroepen om dergelijke voorvallen te melden aan de schepen, de milieudienst of aan
de lokale politie en eventueel de nummerplaten van de betrokken voertuigen te noteren. De politie is ook
reeds ingeschakeld om hierrond extra controle uit te voeren.
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2) Op de volgende vergadering zal er advies moeten uitgebracht worden over de
deelbekkenbeheerplannen Scheldemeersen en Benedenleie. De voorzitter wil hiervoor graag een
werkgroep oprichten om dit op een degelijke manier voor te bereiden.
Vrijwilligers: Dirk Stove, Walter Galle, Cornelis Peil, Liban Gevaert, Geert Boeraeve, Dré Maes en
Mariska. De werkgroep komt samen op 4 mei 2006 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.
3) Tony Carrette merkt op dat er verschillende inwoners van de Rodenbachstraat klagen over de bomen
die in hun straat staan en die dus vragen aan de gemeente om de bomen te kappen.
Schepen D’Hondt zegt dat er een hoorzitting werd georganiseerd voor de inwoners van de
Rodenbachstraat en de Fr. De Potterstraat. Regelmatig krijgt de gemeente klachten over zaailingen,
schaduw, verstopte goten, opstekende boomwortels ed.
De gemeente heeft hiervoor ook het advies ingewonnen van een deskundige van de VVOG. Hieruit bleek
dat er een 10-tal bomen ziek zijn, de rest verkeert momenteel in goede staat. De deskundige merkt wel op
dat de betrokken esdoornvariëteit eigenlijk wel bosbomen zijn.
-

Het gemeentebestuur zal via een anonieme bevraging bij de inwoners van de betrokken straten
peilen naar hun voorkeur inzake een aantal mogelijke opties.

Het advies van de MINA-raad zal gevraagd worden vooraleer er een beslissing wordt genomen.

De volgende vergadering van de MINA-raad gaat door op donderdag 18/05/2006 om 20 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

28/04/2006

Mariska Samyn
vervangend secretaris MINA-raad
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