
VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 22/06/2017 OM 19U30  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 
 

 

Aanwezig: Emmanuel SCHELFTHOUT (kandidaat voorzitter milieuadviesraad),  

                   Jean-Jacques SILVERANS, Patrick DE VILLE (kandidaat lid milieuadviesraad),              

                   Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER 

 

Verontschuldigd: Hervé STRUYE de SWIELANDE, Rudy DEPRETER 

 

 

- Kandidatuur voorzitter Emmanuel SCHELFTHOUT: Eind maart 2017 kwam de heer 

Emmanuel Schelfthout in onze gemeente wonen en stelde hij zich kandidaat om 

voorzitter van de milieuadviesraad te worden. Deze kandidatuur werd door alle 

aanwezige leden meteen aanvaard. Bij deze is Emmanuel dan ook aangesteld tot 

voorzitter van de gemeentelijke milieuadviesraad. 

De voorzitter was voor de eerste aanwezig. Iedereen stelde zichzelf even kort voor. 

 De heer Jean-Jacques maakte van de gelegenheid gebruik om de VZW “RANGERS” 

            voor te stellen, die opgericht wordt. 

 

- Kandidatuur nieuw lid Patrick DE VILLE: Een tijdje geleden meldde Patrick deel te 

willen uitmaken van de gemeentelijke milieuadviesraad. Patrick was voor de eerste 

maal aanwezig. Zijn kandidatuur werd aanvaard.      

 

- Functie secretaris: De schepen van milieu, mevrouw Marleen FLAMANT en de 

milieuambtenaar, Myriam VANHOLDER, zullen de taak van secretaris op zich 

nemen. De vraag tot kandidaten-secretarisMAR zal volgende vergadering van de 

milieuadviesraad (vermoedelijk laatste helft september – eerste helft oktober 2017 

(doodle volgt)) opnieuw worden gesteld. 

 

- Het gemeentelijk klimaatactieplan (KAP):  

Dit KAP werd vooraf aan iedereen bezorgd. 

Opmerkingen in dit verband: 

 Niet alleen de punten die opgenomen zijn, zijn belangrijk. De opvolging is even 

belangrijk. 

 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. 

 De niet onbelangrijke sector Natuur zou ook moeten opgenomen worden: 

 Vriend van het Groene Lint; 

 Geothermie; 

 Warmtekracht; 

 Zonnepanelen 

 …. 

 Hoe kan er ruchtbaarheid gegeven worden aan de KAP-acties? 

 Publiek dient geïnformeerd te worden. 

 Hoe praktisch iets realiseren? 

 Er werd opgemerkt dat het realiseren van een kleine actie beter is dan helemaal 

niets realiseren. 

 De jonge generatie dient erbij betrokken te worden. 

 Carpooling tussen verschillende verenigingen enz. 



- Er werd beslist om tegen de volgende vergadering van de milieuadviesraad alle leden 

aan te schrijven en hen te vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op de 

vergaderingen van de MAR. Indien dit mogelijk is, is het belangrijk dat men zich zou 

verontschuldigen. 

 

Emmanuel zal hierbij als voorzitter zijn duit in het zakje doen door elk lid persoonlijk 

te contacteren vóór de volgende MAR. Hij zal hen zo zoveel  mogelijk trachten te 

stimuleren. 

 

Er werd ook opgemerkt dat diversiteit binnen de MAR belangrijk is; Verschillende 

leeftijden, interesses,… zouden best vertegenwoordigd zijn: jongeren, ouderen, … 

 

- Agendapunten volgende MAR: 

 Goedkeuring vorig verslag; 

 Verslagen vorige milieuraden bespreken.  

De laatste milieuraad dateert van 13/04/2015. Van deze milieuraad werd nooit een 

verslag opgemaakt. Ontslag vorige voorzitter, Philippe Castelain: 11/09/2015. 

In 2014 waren er 3 vergaderingen: 26/05/2014, 01/09/2014 en 03/11/2014.  

De verslagen van deze vergaderingen zal aan iedereen worden bezorgd. 

Dossiers die in deze vergaderingen werden besproken, kunnen opnieuw op tafel 

worden gebracht;  

 Agenda 2018 opstellen; 

 KAP verder uitwerken/plannen; 

 Andere belangrijke zaken naast het KAP:  

 Kleine landschapselementen; 

 Waterlopen; 

 Natuurlijke bekkens/zones; 

 Duurzaamheid.  

 

BELANGRIJK: Iedereen heeft de mogelijkheid om bepaalde dossiers op de dagorde te 

                           brengen.   

      Dit dient wel vooraf worden gevraagd/gemeld. 

 

    

- De volgende vergadering van de milieuadviesraad zal doorgaan in de periode: laatste 

helft september 2017 – eerste helft oktober 2017. Aanvangsuur: 19u30. 

Myriam stuurt een doodle. 

Geen vergaderingen op dinsdagen, noch op vrijdagen. 

Het is de bedoeling om dit jaar nog 2 keer te vergaderen.  

 

Aan iedereen een prettige vakantie! 

 

Marleen FLAMANT 

Myriam VANHOLDER 


