GEMEENTELIJKE MILIEU- EN NATUURRAAD DE PINTE

Verslag van de vergadering nr. 50 d.d. 18/05/2006.

Aanwezigen: zie lijst.
De voorzitter verwelkomt de leden op deze 50ste vergadering van de MINA-raad.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 27/04/2006.
Schepen Ph. D’Hondt deelt mee dat het mobiliteitsplan ter kennisgeving aan de gemeenteraad
voorgelegd is (correctie).
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring agenda.
- 2 variapunten van de secretaris (infoavond over herbruikbare luiers / Juni Compostmaand - zie
punt 12).
- Rudy Pieters herinnert aan het punt betreffende de bomen in de Rodenbachstraat en Fr. De
Potterstraat. Het advies van de MINA-raad zal gevraagd worden vooraleer er een beslissing
genomen wordt.
- De secretaris deelt mee dat Stefan De Groote zijn ontslag als geïnteresseerde inwoner heeft
ingediend omdat hij niet meer in De Pinte woont.
De agenda wordt goedgekeurd.
3. Kasverslag.
Vorige kastoestand:
Uitgaven n.a.v. de 50ste vergadering van de MINA-raad:
Huidige kastoestand:

397,91 euro
- 363,36 euro
34,55 euro

4. Opvolging punten vorige vergadering.
- Het groenproject gemeenteschool heeft te kampen met vandalisme. Enkele plantjes zijn
uitgerukt en worden vervangen.
- Luc Degryse (in vervanging van Patrick Carlier) vraagt om de data van de grofvuilophaling te
laten weten.
5. Opvolging verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
6. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
Er zijn geen nieuwe gegevens.
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7. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
Seniorenraad
Albert Van der Steenen deelt mee dat hij verhuist en geen lid meer zal zijn van de MINA-raad.
De voorzitter dankt hem voor zijn inbreng in de MINA-raad.
Verkeersraad
Willy Dierckens deelt mee dat het mobiliteitsplan ter kennisgeving aan de gemeenteraad d.d.
15/05/2006 voorgelegd is. Op dezelfde vergadering gaf de gemeenteraad een
princiepsgoedkeuring voor het kort parkeren in de Baron de Gieylaan.
8. Deelbekkenbeheerplannen Scheldemeersen – Benedenleie - Gentse Binnenwateren. Advies.
Schepen Ph. D’Hondt leidt het onderwerp in en geeft toelichting aan de hand van een
powerpointpresentatie.
Het Decreet Integraal Waterbeheer legt de basis voor het maken van plannen voor waterlopen
rekening houdend met de kwaliteit, kwantiteit, …
Het grondgebied van De Pinte is verdeeld over 3 bekkens (Bovenscheldebekken, Leiebekken en
bekken van de Gentse Kanalen) en over 3 deelbekkens (Benedenleie, Scheldemeersen en Gentse
Binnenwateren).
Voor de voorbereiding van het advies is een werkgroep samengesteld. Volgende leden namen
hieraan deel: Dirk Stove, Walter Galle, Cornelis Peil, Liban Gevaert, Geert Boeraeve, Dré Maes
en Mariska.
De voorzitter leest het advies van de werkgroep voor. De MINA-raad brengt nog enkele
wijzigingen aan en geeft het volgende advies.
Advies:
De MINA-raad geeft positief advies op de voorgelegde deelbekkenbeheerplannen.
De raad vraagt aan de gemeenteraad om rekening te houden met volgende
aandachtspunten en deze prioritair aan te pakken :
deelbekken Benedenleie
- A.2.03 concretiseren van de samenwerking tussen gemeente en waterketenbedrijven
mogelijkheid nagaan om TMVW controles te laten uitvoeren op installatie IBA’s
- A.2.04 opmaken van een termijnplanning voor het wegwerken van parasitaire input
omgeving Geelgorslaan: aanduiden waar er grachten lopen en op basis hiervan een
planning opmaken
(cfr. actie G.3.04 overleg tussen De Pinte, Nazareth en Latem omtrent afkoppeling van het
hemelwater komende van de hospicebossen)
- A.2.05 uitbouwen van een gemeentelijk IBA-beleid
voldoende vorming en begeleiding voorzien, zowel voor personeel als voor de
aanvragers
- A.3.01 vervolledigen van de inventaris van de bestaande rioleringsinfrastructuur
digitaliseren en actualiseren van de bestaande toestand
- A.3.05 opstellen van een onderhoudsplan voor rioleringsinfrastructuur
rioleringsbeheerplan opmaken
- A.6.04 herwaarderen grachtenstelsel
inventarisatie + max. afkoppeling grachtenstelsels
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deelbekken Scheldemeersen
alg. aandachtspunten: idem als voor deelbekken Benedenleie
- G. 6.10 opmaken van een inrichtingsplan voor de ecologische ontwikkeling van de
waterloop
- voldoende aandacht voor de Kokersbeek bij aanleg Parkbos
- overstort ’t Kruiske: overstort zou uitgeschakeld moeten worden
- KWZI Zevergem: nagaan of dit maximaal werkt: aangelegd voor 750 IE, er zijn meer
aansluitingen op, maar het instromende water is niet voldoende vervuild voor een
goede werking (mogelijkheid nagaan om teveel aan toestromend regenwater af te
koppelen)
deelbekken Gentse Binnenwateren
- Stijn Streuvelslaan: afvloei van omvangrijke oppervlakte open ruimte op riolering met
regelmatig wateroverlast als gevolg in de tuinen, zou moeten kunnen afgekoppeld
worden met nieuwe RWA naar Duivebeek of naar de Schijtbeek
- KWZI Zevenster: aanleg rietveld of IBA’s
11. Relighting oud-gedeelte gemeentehuis. Kennisgeving.
Schepen D’Hondt deelt mee dat voor de relighting van het oud-gedeelte van het gemeentehuis 2
offertes binnengekomen zijn. Deze offertes zijn gebaseerd op een systeem van
derdepartijfinanciering.
In het OCP gebeurt een energieaudit. Een firma voert gedurende 14 dagen metingen uit.
12. Varia.
- Op vrijdag 09/06/2006 om 20 uur gaat in het CC De Brouwerij, Stationsstraat te Eke-Nazareth,
een info-avond door over herbruikbare luiers. Deze avond wordt georganiseerd in
samenwerking met de gemeente Nazareth, De Pinte en de Milieuadvieswinkel van Gent.
- Naar aanleiding van Juni Compostmaand verspreidt de IVM een compostkrantje. Eén pagina uit
het krantje bevat informatie over de compostmeesterwerking in De Pinte. Op zaterdag
17/06/2006 van 14 tot 17 uur houden de compostmeesters een demonstratie op de demoplaats
aan het containerpark. Elke bezoeker krijgt een zakje compost (10 liter) en een passend
geschenkje. Bovendien worden onder de bezoekers compostvaten verloot.
- Luc Degryse geeft informatie over het actieplan “maatschappelijke overlast” van de lokale
politie. Met betrekking tot de doelstelling “zwerfvuil-sluikstorten” zijn er 3 luiken:
communicatie, sensibilisering en toezicht.
- Binnenkort start een netheidscampagne in de gemeente. Alle inwoners ontvangen een folder in
de brievenbus en op bepaalde plaatsen zal het straatbeeld er iets anders uitzien.
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Naar aanleiding van de 50ste vergadering van de MINA-raad, heeft Mariska een
powerpointpresentatie gemaakt met een overzicht van de uitgebrachte adviezen. De voorzitter
geeft toelichting.
De MINA-raad heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de verbetering van de leefbaarheid van
de gemeente. De voorzitter dankt de leden, de secretaris, de duurzaamheidsambtenaar, en de
schepen van leefmilieu voor zijn deskundige uitleg en informatie. Alle leden ontvangen een
attentie van het dagelijks bestuur; de voorzitter van het gemeentebestuur.
De volgende vergadering van de MINA-raad gaat door op donderdag 15/06/2006 om 20 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

06/06/2006

Ingrid Scheerlinck
secretaris MINA-raad
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