VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
1 februari 2016

1. Aanwezigheden
Stemgerechtigde leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

AF

VER

Linda Van den Berghe

Bedrijvenplatform - voorzitter

x

Griet Van
Droogenbroeck

Deskundige

x

Leen Wellens

Velt

x

Kristian Boone

VAC

x

Laurent Stevens

Natuurpunt

x

Jan Verhoeye

Natuurpunt

x

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

Waarnemende leden:
Naam

vereniging/organisatie/hoedanigheid

AAN

Henk Dujardin

Milieudeskundige - secretaris

x

Willy Van Hove

Schepen

x

Sabine De Clercq

Deskundige ruimtelijke ordening

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
- Transport en verwerking afval containerpark gebeurt vanaf 2016 via IVM

AF

x

VER

- Weigering milieuvergunningsaanvraag klasse 2 voor opslag en behandeling
autowrakken : BVBA American Carparts – Jurgen Heindryckx, Legen Heirweg 25 –
Asper.
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 –– Dhr. De Groote Luc, Haagstraat
100 – Asper. (propaangastank 1000L)
- Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie dhr. De Keukelaere Wouter,
Baaigemstraat 109, Gavere.
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 –- Herberg De Rotse, Mr.
Uytterhaegen Toon, St. Christianastraat 55 – Dikkelvenne (propaangastank 2700L)
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 - Marc Verbeke Eikstraat 6
Dikkelvenne (propaangastank 1750L)
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 –- JP Raeman Toekomststraat 32
Dikkelvenne (propaangastank 1600L)
- deelname van de scholen aan de IVM-wedstrijd voor gepersonaliseerde
opruimborden zwerfvuil
- Verbijsterende bijen 2015 – deelactie inwoners najaar.
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 – dhr. Rasschaert Filip – De Jans
Sabine, Dorpstraat 4 – Semmerzake (propaangastank 3000L)
- Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie mv. Marianne EeckhoutLuxemburgstraat 85A – Asper
- Goedkeuren subsidie hemelwaterinstallatie mv. Marianne Eeckhout –
Luxemburgstraat 85B- Asper
- Weigeren van een hernieuwing van een bestaande exploitatie van een inrichting
klasse 2 – bottelarij – Surani, Nijverheidsstraat 52, 9890 Dikkelvenne.
- Milieuvergunning klasse 2 (hoogspanningscabine) : Elia Asset Nv – Legen Heirweg
3, Asper
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 –Gaselwest – Toekomststraat
(hoogspanningscabine)
- Overdracht gronden inrichtingsplan Gaverse Scheldemeersen (budget 50.000 euro)
- Knotdagen Semmerzake
- Aktename meldingsplichtige inrichting klasse 3 – Van Wettere Christiaan & Luc –
Provinciebaan 36 – Dikkelvenne (standaard houtbewerkingsbedrijf)
- Aktename meldingsplichtige inrichting van klasse 3 –Van Renterghem Lieve –
slagerij Wita – Nijverheidsstraat 27 te Dikkelvenne. (slagerij).
- Hernieuwen overeenkomst met O.C. Broeder Ebergiste voor de opruiming van
zwerfvuil voor 2016
- Pesticidenvrij beheren van het (openbaar) domein van de gemeente – vegen en
onkruidborstelen dienstjaren 2016-2017: goedkeuren gunning
- Milieuvergunning klasse 2 hernieuwen en veranderen veeteelbedrijf Peter Van Hee
halsberg 3 Gavere
-ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval : advies
4. Evaluatie 1 jaar pesticidenvrij onkruidbeheer
a. Korte toelichting van het agendapunt
Zowel op de (half)verhardingen van het openbaar domein als op de begraafplaats van
Semmerzake wordt vanaf begin 2015 een nulgebruik inzake pesticiden toegepast. Voor
de andere begraafplaatsen is nog een overgangsfase toegestaan naar eind 2017 toe.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt : het 1e jaar vegen +
onkruidborstelen wordt nader toegelicht o.a. met beeldmateriaal. De evaluatie is vrij
positief te noemen. Kostprijs voor dit veegbeleid bedroeg ca. 50.000 € in 2015. Er
werden een 11-tal veeg/borstelrondes uitgevoerd. Er werd 111 ton veegvuil opgehaald.
Jammer genoeg worden gemeenten die een veegbeleid uitvoeren ‘gestraft’ door OVAM
aangezien het veegvuil bij het restafvalcijfer van de gemeenten wordt geteld. Groot
knelpunt blijven de geparkeerde wagens ook al staat er signalisatie. Hiertegen
optreden is niet evident. De begraafplaats van Semmerzake ziet er na de omvorming
ook aantrekkelijker uit. In 2016 worden de begraafplaatsen van Vurste en Baaigem
omgevormd. Branden op steenslag is efficiënt mits dit zeer regelmatig te doen maar
het blijft wel tijdrovend en arbeidsintensief.
Door het grote aantal transporten voor de alternatieve onkruidbestrijding wordt de
milieuwinst wel in vraag gesteld.
c. Resultaat van de stemming : /

d.

Conclusie van het agendapunt : /

5. Zwerfvuilactie 2016
a. Korte toelichting van het agendapunt
In de week 18-22 april 2016 gaat een grootschalige scholenzwerfvuilactie door.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Alle Gaverse scholen zullen deelnemen aan een zwerfvuilactieweek van 18-22 april
2016. De nodige activiteiten zullen in deze projectweek worden gekaderd zoals bezoek
verbrandingsoven IVM, bezoek Kringwinkel, bezoek containerpark, theater en
interactieve voorstellingen m.b.t. afval,…. Bedoeling is de eigen schoolperimeter op te
ruimen en alle afval op het einde van de week te verzamelen in de Brandweerstraat en
hier een persmoment aan te koppelen. Een gezamenlijk slotmoment op
vrijdagnamiddag 22 april zal de week afsluiten.
De minaraad vindt dit grootschalig initiatief zeer goed mede door de omvangrijke
omkadering rond afvalsensibilisatie. De minaraad vraagt om de bevolking erop te
wijzen dat het in feite erg is dat kinderen het afval van volwassenen moeten opruimen
om hun buurt netjes te houden.
De minaraad vraagt aandacht voor het achterlaten van zwerfvuil na bepaalde
evenementen en dan met name fietstochten, wandelingen, rondritten,….Een reglement
hierrond zou nuttig kunnen zijn indien dit natuurlijk consequent wordt toegepast.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt : /

6. Aanvullend agendapunt door Erik Bernaert : lozing afvalwater in MeersbloemstraatGrotenbroekstraat-Trapstraat
a. Korte toelichting van het agendapunt
Vraag tot het onderzoeken van lozingen in de gracht in de MeersbloemstraatGrotenbroekstraat-Trapstraat.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De dienst infrastructuur heeft de problematiek bekeken. De aangehaalde straten zijn
echter niet “gerioleerd”. Er zijn wel overwelfde grachten aanwezig. Er vonden nog geen
afkoppelingen of keuringen plaats in deze straten waardoor restlozingen kunnen
plaatsvinden. De open gracht van de Meersbloemstraat mondt uit in de DWA van de
Grotenbroekstraat. Opmerkingen of klachten over riolering kunnen gericht worden aan
de dienst infrastructuur (infrastructuur@gavere.be). De rioolbeheerder zelf is Farys.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt : /
7. Aanvullend agendapunt door Erik Bernaert : suggestie naar het gemeentebestuur toe
om positief in te spelen op de klimaatproblematiek
a. Korte toelichting van het agendapunt
Dhr. Bernaert vraagt om positief in te spelen op de actuele klimaatproblematiek.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
Dhr. Bernaert vraagt om positief in te spelen op de klimaatproblematiek en haalt het
burgemeestersconvenant aan dat hiervoor bepaalde doelstellingen formuleert. Het
burgemeestersconvenant is recent verstrengd en verplicht gemeentebesturen tot de
opmaak van een klimaatplan om tegen 2030 40% CO2 te reduceren. Het
burgemeestersconvenant wordt toegelicht maar de minaraad is unaniem dat dergelijke
klimaatplannen weinig realistisch zijn en geenszins een gemeente positief op de kaart
kan zetten, integendeel dat er financiële middelen en personeel worden ingezet die
beter aan concrete acties kunnen besteed worden dan aan opnieuw een plan en
rapportages. Bovendien is er dan nood aan een duurzaamheidsambtenaar die dit
traject kan begeleiden. De voorbeelden van acties uit het klimaatplan van De Pinte bv.
worden als onrealistisch beschouwd. De minaraad is geen voorstander van het
ondertekenen van het burgemeestersconvenant maar wil dat de energie-acties uit het
verleden bestendigd worden in de toekomst. De milieuambtenaar geeft aan welke REGacties er de voorbije jaren allemaal plaatsvonden of zullen plaatsvinden : relighting
gemeenteschool Gavere, relighting sporthal Asper, relighting trefpunt ’t Eiland,
vernieuwing stookinstallatie gemeentelijk magazijn, dakisolatie gemeenteschool
Baaigem, isolerende beglazing gemeenteschool Baaigem, aankoop 3 CNG-

c.
d.

aardgasvoertuigen, vernieuwing stookplaats brandweerkazerne, vernieuwing
stookinstallatie gemeenteschool Gavere, opmaak energiezorgplan.
De leden van de minaraad zijn verwonderd over het aantal energieacties die al gedaan
zijn en stellen voor om hierrond meer te communiceren om enerzijds deze projecten
toe te lichten en anderzijds de voorbeeldfunctie van het bestuur in het licht te zetten.
Eerder dan symbolische daden zoals het burgemeestersconvenant wenst men een
verderzetting van dergelijke (eerder vermelde) REG-acties en een communicatie
hierover. Men wenst de middelen bv. ook te besteden aan een spreker die op een
informatieve aantrekkelijke manier de klimaatproblematiek toelicht (bv. Koen Meirlaen
–Antarticareiziger-klimaatexpert).
Resultaat van de stemming : /
Conclusie van het agendapunt : /

8. Aanvullend agendapunt door Jan Verhoeye : paddenoverzet Kasteelstraat
Dikkelvenne : afsluiten wegenis tijdens de nachten van de periode van de paddentrek
a. Korte toelichting van het agendapunt
Kasteelstraat afsluiten tijdens de nachten van de periode van de paddentrek gezien het
belang van deze locatie op Vlaams niveau.
b. Korte samenvatting van de bespreking van het agendapunt
De paddenoverzet aan de Kasteelstraat in Dikkelvenne is van uitzonderlijk belang : ze
haalt de vierde hoogste score van het ganse Vlaamse Gewest. Het organiseren van een
paddenoverzet aan de Kasteelstraat in Dikkelvenne gebeurt nu met inzet van
vrijwilligers, maar is moeilijk en gevaarlijk wegens snel verkeer, beperkte
straatverlichting en geringe breedte van weg. Het afsluiten van de Kasteelstraat zal
slechts voor een beperkte hinder zorgen aangezien er nauwelijks doorgaand verkeer is
en de bebouwing geconcentreerd aan het andere eind van de straat, in de buurt van
de aansluiting met de Bossemstraat. De duur van de afsluiting is beperkt in de tijd. De
woningen zijn steeds via de Bossemstraat bereikbaar. De buurgemeenten Merelbeke
en Zwalm sluiten reeds wegen af tijdens de paddentrek (Makegemstraat in Merelbeke,
Oudescheldestraat in Zwalm), hoewel ze slechts een fractie van de totalen van de
Kasteelstraat halen.
Concreet voorstel is dus het afsluiten van de Kasteelstraat tussen het kruispunt met de
Gr. L. de Lichterveldestraat en de oprit van Kasteelstraat nr. 13 en dit voor alle
motorvoertuigen in de periode van half februari tot eind maart.
Bijkomend wordt gevraagd om technische maatregelen te bekijken voor een duurzame
oplossing zoals bv. enkele buizen onder het wegdek zodat de padden hierlangs veilig
doorkomen.
De minaraad steunt unaniem deze voorstellen.
c. Resultaat van de stemming : /
d. Conclusie van het agendapunt : /

De Secretaris,

De Voorzitter,

Henk Dujardin

Linda Van Den Berghe

