VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 28/09/2017 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS
Aanwezig: Bruno VANDEWINCKEL, Michaël GEEROMS, Emmanuel SCHELFTHOUT,
Patrick DE VILLE, Stefaan MERTENS, Hervé STRUYE de SWIELANDE,
Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
Verontschuldigd: Andreas VANDERSMISSEN, Rudy DEPRETER

-

Verslag van de vorige vergadering MAR van 22/06/2017: Het verslag van de vorige
vergadering werd door de aanwezige leden goedgekeurd. Geen opmerkingen.

-

Groepsaankopen in verband met energie (zonnepanelen, dakisolatie en allerhande
isolatiemateriaal (dubbele beglazing,…) samen aankopen?: Tijdens de vergadering
vond iedereen dit interessant/goed idee om samenaankopen te doen.
Volgende maandag 09/10 om 20u in de polyvalente zaal van de school-Kerkhove 14
gaat er opnieuw een informatievergadering door, gegeven door Kyoto in het
Pajottenland, in verband met mogelijkheid tot samenaankoop energieke daken.
Milieuambtenaar en voorzitter MAR zullen aanwezig zijn.

-

Plaatsing blikvangers in de gemeente?: De aanwezige leden zouden blikvangers
plaatsen, maar de hamvraag is: waar precies? Zwerfvuil treft men overal aan (in
bermen,…). Op sommige plaatsen loopt het de spuigaten uit, bvb. ter hoogte van 2de
voetbalterrein Pontembeek. Veel jongeren/ouders/… bezoeken deze plaats en laten er
vaak veel blikjes, plastieken flessen,… achter. Het is een ware plaag. Bovendien laten
her en der, vooral de wielertoeristen, veel afval achter (blikjes, …). Blikvangers zijn
dus zeker geen overbodige luxe.
Waar stellen we de blikvangers op in onze gemeente? = Vraag om tegen volgende
vergadering over na te denken en eens te bekijken…

-

Pro/contra windturbines?: Windturbines zijn, als bron van groene energie, een
welgekomen alternatief. Men is er zeker niet tegen (ook de gemeentelijke overheid
niet), maar mits respecteren van voldoende afstand tot woningen. De hinder voor de
omwonenden/bevolking dient te worden beperkt. Vooral het plaatsen van grote
windturbines (tot 100 meter hoog) creëren veel problemen. Geen plaatsing van grote
mastodonten. Plaatsing van kleinere exemplaren zijn een alternatief, verdienen de
voorkeur. Ook de kostprijs van deze vallen meer mee, is lager (€100.000). Eerder
kleinere privé-initiatieven, plaatsing kleinere turbines (max. 30 meter hoog) worden
als realistisch omschreven.
De combinatie van zonnepanelen en kleine windturbines is ideaal.
Het is interessant KLAP uit te nodigen, wanneer een dossier wordt ingediend.
Er zal dan gevraagd worden om toelichting te komen geven omtrent nadelen:
slagschaduw, geluidsgolven door wieken die roteren, …

Sommige leden MAR zijn pro windturbines, ook zijn er contra (Not In My
BackYard(NIMBY)-syndroom). Plaatsen van deze turbines zijn oké maar liefst niet in
mijn tuin (beter is: in tuin van buur).
-

Trage Wegen? Heropenen of minstens beter bruikbaar maken van de bestaande/
openen waar nu gesloten. In het verleden waren er reeds projecten. Poging om
voetweg 100 te openen. Voetweg 100 is in het PRUP opgenomen.
Voetwegen openen om het voor de kwetsbare weggebruikers mogelijk te maken zich
te verplaatsen op een veilige manier, zonder gevaarlijke wegen te moeten gebruiken.
Welke voetwegen/wegen zijn open/welke verbindingen/aansluiting tussen
verschillende wegen/voetwegen dienen er te gebeuren/verdienen de voorkeur?
Het opzet moet zinvol zijn voor de bevolking. Interessant om even over na te
denken…
Hervé beschikt over een pdf-bestand trage wegen.

-

Bermen: Vaak voorkomend probleem binnen de gemeente: afkalvende bermen.
Er werd voorgesteld om die bermen te voorzien van beplanting. Het idee werd
geopperd/voorgesteld werd om een welbepaalde berm in Ghesuele aan te planten.
Stefaan zal dit project verder concretiseren en op de volgende vergadering(en) voor te
stellen. Via VZW De Mark kan plantgoed worden aangekocht in dit verband.
Andere locaties opzoeken/bestuderen… Medewerking vragen aan schepen openbare
werken.

-

Rattenprobleem: Er wordt gemeld dat dit op verschillende locaties een probleem is…
Tegen volgende vergadering zal worden onderzocht wat en of de gemeente in dit
verband onderneemt/op welke firma ze eventueel een beroep doet/kan doen.

-

Afvaardiging Ak’Cent in de milieuraad: Voorheen vertegenwoordigde Martien Frisch
de school binnen de milieuadviesraad. Momenteel is nog geen opvolgster aangeduid.
Myriam zal de vraag tot afvaardiging Ak’Cent binnen de MAR per mail richten aan de
schooldirectie.
Bedenkingen:
In het algemeen is het heel belangrijk om duidelijk haalbare zaken voor te stellen.
Beter is om iets klein te realiseren, dan helemaal niets.
Maak voorstellen concreet: dit is een eerste stap naar realisatie.

-

Volgende vergadering van de milieuadviesraad zal doorgaan op donderdag
23/11/2017 om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Agendapunt: KAP (gemeentelijk Klimaatactieplan)
Marleen FLAMANT
Myriam VANHOLDER

-

