
VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 04/12/2019 OM 20U  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 
AANWEZIGEN: Stefaan MERTENS, Kristof CATTIE, Inge STROOBANTS,  

                             Paul BREYNAERT, William VAN EESBEEK, Emmanuel SCHELFTHOUT, 

                             Michaël GEEROMS, Joachim VRANCX, Ilse VANHOUTTEGHEM,  

                             Patrick DE VILLE, Myriam VANHOLDER 

AFWEZIG: Bruno VANDEWINCKEL, Hervé STRUYE de SWIELANDE,  

                    Jean-Jacques SILVERANS 

 

- Verslag van de vorige vergadering MAR 02/10/2019: Het verslag van de vorige 

vergadering van de milieuadviesraad werd goedgekeurd, mits aanpassing agendapunt 

“inrichting omgeving feestzaal”: de zin “de boom zal in het voorjaar worden aangeplant”  

wordt geschrapt. Deze zin wordt vervangen door: “de boom zal in het najaar worden 

aangeplant”. Bovendien zullen er 2 à 3 bomen worden aangeplant. 

 

- Kennismakingsronde: We verwelkomen het nieuwe lid, Inge Stroobants. Iedereen stelt 

zichzelf kort voor. 

 

- Installatie milieuadviesraad kan niet doorgaan: de officiële installatie van de MAR kan 

niet doorgaan, wegens feit dat er te weinig vrouwelijke leden zijn. Zoektocht naar 

vrouwelijke MAR-leden wordt voort gezet. 

  

- Uniforme statuten gemeentelijke adviesraden: De algemeen directeur stelde met één van 

de schepenen uniforme statuten op, met het doel om de werking van de verschillende 

raden te uniformiseren. Deze statuten werden ter goedkeuring voorgelegd/besproken.  

De voorzitter en een aantal leden hadden opmerkingen hierop (onafhankelijk karakter 

MAR blijkt niet uit deze statuten; geen sprake van # leden; gelijke vertegenwoordiging 

verschillende groepen maatschappij blijkt niet uit statuten; werkingskosten?; …) . Ze 

zullen deze schriftelijk via mail overmaken aan alle MAR-leden redacteurs statuten ter 

aanpassing. Deze statuten werden dus door de MAR niet goedgekeurd. 

 

Er wordt geopperd dat het belangrijk is dat de MAR als brainstormer tussentijds zou 

samenkomen, zonder aanwezigheid van de schepen van milieu. Goed idee!    

 

- Verkiezing nieuwe voorzitter milieuadviesraad: De verkiezing van een nieuwe voorzitter 

MAR voor deze nieuwe legislatuur kon niet doorgaan wegens gebrek aan kandidaten. 

Niemand stelde zich kandidaat. Aanvankelijk leek het erop dat de schepen van milieu 

deze taak van voorzitter op zich zou nemen. Nadien ging de huidige voorzitter, 

Emmanuel, akkoord om zijn taak als voorzitter verder te zetten. Dank hiervoor. 

 

- Subsidie departement Ruimtelijke Ordening: €447000: Er werd opgemerkt dat deze 

subsidie, die de gemeente ontving, niet opgenomen werd in de meerjarenplanning van de 

gemeente. Hier bestaan nog veel onduidelijkheden over/laat bekend. Een groot deel kan 

nog worden ingeboekt in de exploitatiekosten.  



Bij gemeentelijke projecten zou het wenselijk zijn dat de MAR er tijdig kennis van zou 

kunnen nemen/dat gemeentelijke projecten zouden worden voorgelegd aan de MAR 

alvorens ze worden goedgekeurd door gemeenteraad. 

Hierbij werd als voorbeeld gedacht aan het project definitieve feestzaal. 

 

Er werd opgemerkt dat de gemeente in het verleden (de afgelopen 10 jaar) geen enkel 

advies van de milieuraad volgde. Veel voorstellen werden door MAR geformuleerd, maar 

de gemeente vroeg nooit advies aan de MAR. Hierbij werd gedacht aan de bouw van de 

definitieve feestzaal.  

Veel gemotiveerde MAR-leden haakten daardoor in het verleden af. 

 

Vb. project bermversterking Ghesuele. Dit project werd door MAR volledig uitgewerkt, 

maar gemeente hield hier geen rekening mee. 

 

De verslagen van de MAR van de laatste 2 jaar zullen worden gecheckt, om te bepalen 

welke voorstellen MAR hangende waren… 

 

Er werd opgemerkt dat er weinig gerealiseerd werd en dat een voorstel/project niet veel 

geld hoeft te kosten. 

 

- Zwerfvuilactie op initiatief van enkele burgers, met medewerking gemeentebestuur: 

De voorbije zwerfvuilactie was een privé-initiatief, waaraan de gemeente zijn 

medewerking verleende. De vrijwilligers verdeelden zich in groepen; elke groep nam 4 

km voor zijn rekening.  

Er werd opgemerkt dat zwerfvuilactie steeds best na gemeentelijke maaibeurten bermen 

worden ingepland. +/- 15 mensen waren op deze eerste zwerfvuilactie aanwezig. 

 

René Felix en Jeanine Mertens namen het initiatief om +/- 2 maal per maand het 

zwerfvuil op te rapen in de volgende gehuchten: Bosstraat, Eeckhout, Ter Eecke, Poreel, 

Burght, Bloemendael en Kerkhove. 

William van Eesbeek doet reeds geruime tijd hetzelfde voor gehucht Akrenbos. 

 

Er wordt gezocht naar vrijwilligers die de resterende gehuchten op zich willen nemen. 

Proficiat en dank voor dit mooie initiatief! 

 

Via Mooimakers zal de gemeente, telkens als voorraad werkingsmateriaal uitgeput, het 

gratis materiaal aanvragen. Wel graag tijdig een seintje aan gemeente (milieudienst) als de 

voorraad bijna op is, zodat milieuambtenaar nieuwe voorraad kan bestellen.     

 

Sensibilisatieborden zouden geplaatst worden. 

Ook wordt gedacht aan sensibilisatie schoolkinderen: jong geleerd, is oud gedaan! 

 

- Bermdecreet: De intergemeentelijke aankoop opzuigwagen bermgras is niet werkbaar. 

 

- Vraag stand van zaken inzake 2 dossiers: inrichting dorpskern en inrichting definitieve 

feestzaal: MAR informeert omtrent stand van zaken beide dossiers.  

 



Er werd opgemerkt dat dossier “inrichting dorpskern” een heel complex dossier is, waar 

met verschillende spelers rekening dient gehouden te worden, mbp. gewest, Riobra, 

Fluvius, …  

Wordt vervolgd. 

 

- Nieuwjaarsreceptie vrijdag 10/01/2020 om 19u30 polyvalente zaal GBS Ak’Cent: Elke 

voorzitter gemeentelijke adviesraad ontving uitnodiging. Alle leden van de gemeentelijke 

adviesraden zijn welkom! 

 

- Volgende vergadering van de milieuadviesraad (MAR):  

De volgende vergadering van de MAR zal doorgaan op donderdag 6 februari 2020 om 

20 uur in de raadzaal gemeentehuis. 

 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Myriam VANHOLDER 

  

 


