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1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

AF

Linda Van den Berghe

Bedrijvenplatform - voorzitter

Griet Van Droogenbroeck

Deskundige

Leen Wellens

Velt

X

Kristian Boone

VAC

X

Laurent Stevens

Natuurpunt

X

Jan Verhoeye

Natuurpunt

Erik Bernaert

Deskundige

X

Dimf Helsen

Milieufront Omer Wattez

X

Chantal Buysse

Landelijke gilde Dikkelvenne-Baaigem-Vurste

X

Jacques Van de Sijpe

ACV verbond Gent-Eeklo

X

Koen De Cock

Bedrijfsgilde Groot Gavere

X

Filip Van Wijnsberge

Landbouworganisatie ABS

X

VER

X
X

X

Waarnemende leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

Henk Dujardin

Milieudeskundige - secretaris

X

Willy Van Hove

Schepen

X

Sabine De Clercq

Deskundige ruimtelijke ordening

AF

VER

X

2. Goedkeuren van het verslag van de vorige algemene vergadering.
Verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen.
a. Korte toelichting van het agendapunt :
Milieugerelateerde mededelingen vanuit CBS en GR.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
-Vergunning voor het hernieuwen van een bestaande exploitatie van een klasse 2
inrichting – Dubois Nico, Boomstraat 1 te Dikkelvenne
-Goedkeuren van overeenkomst omvormingsprogramma pesticidenreductie voor de
VMM
-Gezamenlijke aankoop van afvalzakken voor de afvalkorven via IVM
-Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie dhr. Jo Van Hoecke, Luxemburgstraat 98

-Milieuvergunning klasse 2, Provincialaat der Broeders van Liefde - Leenstraat
-Herzien zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan : goedkeuren
-Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 – NV Aldi – Molenstraat 78-82
-Toekennen financiële toelage voor het aankopen van natuurgebied
-Afsluiten overeenkomst O.C. Broeder Ebergiste voor de opruiming van zwerfvuil voor
2015
-Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3, dhr. Freddy De Rocker,
Grenadierslaan 15
-Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3, mv. Bernice De Temmerman,
Ellevestraat 46
-Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3, dhr. Goemaere Stijn, Eeckhoutstraat
37
-Advies college van burgemeester en schepenen betreffende de verandering, wijziging
en uitbreiding van de milieuvergunningsaanvraag bvba Screen-Renting, Legen Heirweg
38 – Asper.
-Pesticidenvrij beheren van het openbaar domein van de gemeente – vegen en
onkruidborstelen: goedkeuren gunning
-Kennisgeving knotdagen maart
-Aankoop stapelblokken voor het containerpark: goedkeuren raming, lastvoorwaarden
en gunning
-Goedkeuren subsidies voor het toepassen van groenbemesting 2014- 2015
-Aankoop mobiele brandblusser containerpark
-Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie – Mr. Mv. Lampens Wouter – De Paepe
Mieke, Hulstraat 64
-Plaatsen van een extra vuilnisbak op hoek Kasteeldreef/Sportdreef
-Kennisgeven brief aan minister Schauvliege m.b.t. weigering subsidie
erosiecoördinator
-Vervanging wandelpad in St-janspark door grintgazon
-Vergunning voor het hernieuwen van een bestaande exploitatie van een inrichting van
klasse 2 – Mareen – Wannegatstraat 86
-Bestelling gratis sensibilisatiestreekborden Leader
4. Wijziging subsidiereglement hemelwaterinstallaties : advies
a. Korte toelichting van het agendapunt
De subsidie zou enkel nog van toepassing mogen zijn voor hemelwaterinstallaties die
niet verplicht zijn opgelegd in een vergunning.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De Samenwerkingsovereenkomst “milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling 20082013’ tussen de gemeente Gavere en het Vlaams gewest is afgelopen eind 2013 en het
Vlaams gewest hanteert dit instrument niet langer om het lokaal milieubeleid te
ondersteunen. Bijgevolg dient het gemeentebestuur vanaf 2014 de subsidie voor
hemelwaterinstallaties te verminderen tot 250 €/hemelwaterinstallatie (i.p.v. 500 €
voorheen) aangezien de ondersteunende bijdrage van het Vlaams gewest ten bedrage
van 250 €/installatie is weggevallen. Door de toepassing van de
hemelwaterverordening (sinds 1999) is al heel vaak een hemelwaterinstallatie verplicht
bij (ver)bouwingen. De recente “verstrenging” van de hemelwaterverordening (van
toepassing vanaf 1/1/1/2014) zorgt ervoor dat de hemelwaterinstallatie nog frequenter
verplicht is via de stedenbouwkundige vergunning en dat het geenszins de bedoeling is
om installaties te gaan subsidiëren die het resultaat zijn van een wettelijke verplichting.
Hetzelfde geldt voor installaties die via een milieuvergunning verplicht zijn.
Overwegende dat het opportuun is om het bestaande reglement in die zin aan te
passen dat een, door een vergunning verplichte hemelwaterinstallatie, niet
gesubsidieerd wordt.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt
Gunstig advies voor de aanvulling in het bestaande reglement dat een, door een
vergunning verplichte hemelwaterinstallatie, niet gesubsidieerd wordt.
5. Wijziging subsidiereglement aankoop natuurgebieden : advies
a. Korte toelichting van het agendapunt
Herbekijken criteria en actualisatie van het reglement aan de huidige terminologie
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt

c.
d.

Het gemeentelijk subsidiereglement voorziet in een jaarlijks begrotingskrediet van
4.957,87 € (voorheen 200.000 Bfr). Dit dient opgenomen te worden in de
meerjarenplanning. Ook op Vlaams niveau worden reeds subsidies verleend voor
aankopen van natuurgebieden door natuurverenigingen. Het gemeentelijk
subsidiereglement dient geactualiseerd te worden naar de geëvolueerde wetgeving
m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Verschillende bepalingen uit het
reglement zijn achterhaald of dienen verduidelijkt te worden :
- de subsidie dient afhankelijk te zijn van de ruimtelijke bestemming in het algemeen
(dus ook BPA, RUP,…) i.p.v. enkel de bestemming op het gewestplan
- het reglement dient te verwijzen naar de huidige VEN-gebieden (Vlaams ecologisch
netwerk) i.p.v. naar de gewezen “groene hoofdstructuur”
- er dient duidelijkheid geschapen te worden omtrent deelname aan zogenaamde
beheerscommissies en indienen van een jaarverslag door de natuurvereniging
(bepalingen die tot nu toe niet werden nageleefd) : deze zaken worden bij voorkeur
geschrapt gezien vele zaken al vastliggen in beheersplannen en goedgekeurde
visiegebieden.
- als de percelen niet in een ‘groene’ bestemming liggen zoals in het huidige reglement
aangeduid, in een VEN-gebied of biologisch niet waardevol zijn, laat het huidige
reglement teveel ruimte voor interpretatie en is de beoordeling té subjectief en daarom
niet wenselijk. Beoordelingscriteria moeten éénduidig, objectief, meetbaar en specifiek
zijn. Deze bepaling wordt weggelaten gezien het subsidiereglement al voldoende
bepalingen bevat voor subsidiëring van de ecologisch meest waardevolle aankopen.
Resultaat van de stemming : /
Conclusie van het agendapunt : gunstig advies voor de voorgestelde aanpassingen

6. Aanmaak bijenhotels door O.C. Broeder Ebergiste
a. Korte toelichting van het agendapunt
O.C. Broeder Ebergiste heeft te kennen gegeven dat ze bijenhotels willen maken voor
zover deze gepromoot zullen worden door de verenigingen.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Blijkbaar mogen de bijenhotels niet uit om het even welke houtsoort gemaakt worden.
Momenteel worden er in de handel veel insectenhotels aangeboden. Het lijkt een
modeverschijnsel te zijn. Vraag stelt zich of er nog wel een markt zal zijn voor de
handgemaakte insectenhotels. O.C. Br. Ebergiste kan in contact gesteld worden met de
markt te Baaigem om eventueel daar te verkopen. Het ware aangewezen dat er eens
een model en verkoopprijs wordt vastgelegd zodat er evt promotie kan rond gevoerd
worden door verenigingen. Ook aan ‘De Bolster’ (Mariaheem) kan dit voorstel gedaan
worden.
7. Zwerfvuilactie 2016
a. Korte toelichting van het agendapunt
In de week 18-22 april 2016 gaat een scholenzwerfvuilactie door.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Alle Gaverse scholen willen deelnemen aan een zwerfvuilactieweek van 18-22 april
2016. De nodige randanimatie zal worden voorzien voor de kinderen. Bedoeling is de
eigen schoolperimeter op te ruimen en een alle afval in deze week te verzamelen op
het einde van de week op de Markt en hier een persmoment aan te koppelen. Tijdens
en in voorbereiding van deze week zullen de kinderen ook andere afvalgerelateerde
items behandelen zoals bezoeken aan de kringwinkel, aan de afvalverbrandingsoven,…
De verenigingen wordt opgeroepen om het weekend vooraf ook zwerfvuil op te ruimen.

8. Nieuw circulatieplan containerpark
a. Korte toelichting van het agendapunt
Herbekijken circulatieplan n.a.v. wegeniswerken in de Brandweerstraat
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De bestaande uitgang van het containerpark kan niet behouden blijven gelet op de
ingebruikname van de Brandweerstraat als nieuwe doorgangsweg. De nieuwe uitgang
komt t.h.v. de brandweerkazerne. Het nieuwe circulatieplan wordt geprojecteerd.
Hierbij is rekening gehouden met de bestaande toegang, behoud van een dienstingang
voor grote vrachtwagens, remmen van het verkeer en de overzichtelijkheid behouden.
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