Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

Verslag van vergadering nr. 40 van 17/05/2018
Aanwezigen: zie lijst.
1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 01/03/2018.
-

Opmerking Ghislain: punt 7: fietsers beter afscheiden van het autoverkeer: aanvullen met
‘enkel buiten de 30km/u zone
Betalend parkeren: werd hiermee enkel aan het station bedoeld? Neen, dit is ook voor het
centrum
Aanwezigheidslijst werd niet meegestuurd met het vorig verslag – zal meegestuurd
worden met dit verslag

2. Goedkeuring agenda.
Extra agendapunt: stedenbouwkundige verordening voor vellen 21 bomen
4. Opvolging punten vorige vergadering en verstrekte adviezen door de schepen van leefmilieu.
-

-

De voorzitter merkt op dat mbt de aanplant van groen in van het sportpark er al advies werd
gegeven in 2013. Er is een lijst van voorgestelde beplanting beschikbaar, er moet wel nog
nagegaan worden of deze nog actueel is. Gezien het een verplichting was via de
bouwvergunning, kan dit niet in aanmerking komen voor de 150 bomen, deze kunnen dan nog
op een andere locatie worden geplant. Schepen Demunck zal nagaan bij het schepencollege
waarom dit nog niet werd uitgevoerd en wanneer deze fase ingaat.
150 bomen: aanplant in het najaar, boomgaard kon niet tijdig worden aangeplant
Verplichte heraanplant op openbaar domein wordt opgevolgd door de dienst ROM, op privé
domein niet
Zwerfvuilactie jeugd op 13 mei: 250 kinderen zamelden 57 zakken in welke ongeveer 350 kg
zwerfvuil opleverden. Een heel geslaagde actie.
Gemeentelijk mobiliteitsplan: op 28 mei is er bespreking op de regionale mobiliteitscommissie,
vermoedelijk voorgelegd aan de gemeenteraad van juni
Onderhoud straatbomen: in het vorig verslag vermelde zaken zullen voor 2019 zijn
Retributiereglement straatbomen: zal voorgelegd worden aan de GR van juni

5. Milieuvergunningen, natuurvergunningen en vergunningen voor het vellen van bomen.
-

Verschillende meldingen voor bronbemalingen + melding overname horecazaak
Alle beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de website: omgevingsloket –
bekendmaking beslissingen
Aanvraag hernieuwing tankstation Lukoil, Grote Steenweg – geen wijzigingen
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6. Verslaggeving door afgevaardigden MINA-raad in andere gemeentelijke adviesraden.
-

Gecoro: studie/bespreking van de bezwaarschriften werd door verschillende
werkgroepen uitgevoerd ivm het RUP Centrumbocht, het advies werd verstuurd naar
de gemeente op 7 mei 2018. Momenteel is dit advies in behandeling bij het
schepencollege. Vermoedelijk wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad van juni of
augustus.

7. Stedenbouwkundige aanvraag Grote Steenweg. Advies.
7.1. Begin 2017 werd een vergunning verleend voor het overwelven van de gracht over een
lengte van 8m. Dit volgens het advies van de MINA-raad.
Ondanks de vergunning heeft de eigenaar over de volledige breedte van de woningen de gracht
reeds voorzien van een overwelving (2x 12m).
Dit omwille van oa volgende redenen:
- Na de inbuizing van diezelfde gracht ter hoogte van de percelen met kad.: 2° afd. , sectie B ,
nrs 242e en 242d, kwam de waterhuishouding van de percelen rechts van de inbuizing in het
gedrang. Het water bleef stil staan, vertroebelde en bracht ongedierte en stank met zicht mee.
De inbuizing van de gracht drong zich dan ook op en werd door de aanvrager uit dringende
noodzaak uitgevoerd.
- Dit wil niet zeggen dat de overwelving over de volledige lengte verhard zal worden, enkel het
verlengde van de opritten zal van verharding voorzien worden, de overige ruimte zal
ontworpen worden als groene berm
Voor deze werken wordt een regularisatie aangevraagd.
Advies MINA: de percelen liggen in collectief te optimaliseren buitengebied. Er moet gestreefd
worden om zoveel mogelijk grachten open te laten in het kader van buffering. De MINA-raad
blijft bij haar advies om max 2x 5m de gracht te laten overwelven. Een volledige overwelving
is niet gewenst. Er moet nagegaan worden of de riolering ontdubbeld werd (RWA en DWA).
7.2.
Extra agendapunt: aanvraag dossier 2018/037: rooien van 21 hoogstammige bomen voor
het bouwen van 3 woningen
Goedgekeurd verkavelingsplan van 2012. Nu bouwaanvraag voor 3 woningen waarbij 21
hoogstammige bomen dienen gerooid te worden
zie inrichtingsplan, het rooien is noodzakelijk om de woningen te kunnen bouwen
Heraanplant met streekeigen soorten zal opgelegd worden, zeker langs de straatzijde 3 en per
tuin 1, dus 6 in totaal.
Advies MINA: akkoord met de heraanplant van 3 bomen aan de straatzijde (3 x tamme
kastanje) + in elke tuin minstens 1 boom her aan te planten (keuze uit lijst inheemse
soorten).
8. Bespreking opmerkingen duurzame ontwikkelingsdoelen (nav filmvoorstelling Demain).
Gezien er van de MINA-raad slechts een 5-tal mensen aanwezig waren op deze open
vergadering, nog een korte toelichting bij de SDG’s (Sustainable Development Goals). De
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelstellingen die werden afgesproken binnen
de VN om tegen 2030 van de wereld een betere, duurzamere en rechtvaardigere plek te
maken. Gezien ook De Pinte hiervan deel uitmaakt, was het aangewezen om hier een
infoavond aan te wijden ism met de GROS.
Na de inleiding toonde de film ‘demain’ ons dat er mogelijke oplossingen zijn om de ecologische,
economische en sociale crisis aan te pakken. We ontmoetten pioniers die landbouw, energie,
economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven
samen te brengen, ontdekken we hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien …
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De aanwezigen stelden een aantal acties voor waarvan we in De Pinte werk zouden kunnen
maken:
 evenement voor jongeren organiseren voor bekendmaking SDG’s of aanwezigheid op
bestaande evenementen vergroten
 SDG’s gebruiken voor de omgevingsanalyse
 puntjes mobiliteit doorgeven aan de dienst (reeds gebeurd voor opmaak nieuw mobiliteitsplan)
 nog meer inzetten op deelsystemen en openbaar vervoer
 sensibiliseren over regenwatergebruik
 mogelijkheden nagaan voor meer herbruikbare energie op het grondgebied/ ondersteunen
burgerinitiatieven
 meer aandacht voor het sociale en eerlijke handel in de gemeente
 opzetten lokale voedselstrategie/voedselteams/boerenmarkt
 nog meer inzetten op alternatieven voor pesticiden
 groenzones uitbreiden en verbeteren
 nieuw gemeentelijk reglement voor het kappen van bomen
 campagne om vegetarisch en lokaal eten te promoten
 zwerfvuil aanpakken
 afval en voedselbeleid op de scholen aanpakken
Opmerkingen
- geen grote opkomst van de leden van de MINA-raad, anders wel veel volk
- goede film met een positieve boodschap, maar duurde wat te lang, ook omwille van
de hoge temperaturen
- lokale groenten en fruit promoten: er zijn niet veel landbouwers meer in De Pinte
waar producten kunnen gekocht worden, in de omgeving is er wel een ruim aanbod,
zoals onder meer de groentenpakketten
9. Varia.
-

-

Repair Café op 26 mei in het gemeentelijke basisschool
Iets om te verder na te gaan: aeroleaf, kleine windmolens die op veel locaties kunnen
geplaatst worden
Er werd gesnoeid langs de trage weg naast het dierenpension, de wilgen werden
echter slechts aan één kant geknot: nagaan wie dit heeft uitgevoerd
Vragen aan het schepencollege:
- aanplant groen sportpark Moerkensheide: waarom werd dit nog niet uitgevoerd
- handhaving qua opgelegde heraanplant na rooien bomen op privé domein: waarom
wordt dit niet opgevolgd
Volgende vergadering: 21 juni 2018

22/05/2018
secretaris MINA-raad
Mariska Samyn
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