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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN 
NATUUR 
 

VOORZITTER:  DAVIDTS  Michel 

                           LEYNSEELSTRAAT 157, 8580 AVELGEM                            

                           Tel. : 056/64 59 75 

                           e-mail : davidts.rohaert@telenet.be 

ZETEL:              GEMEENTEHUIS, KORTRIJKSTRAAT 8,  

                              8580 AVELGEM 

                           Tel : 056/65 30 30 – Eddy Raepsaet  
 

Dinsdag 9 december 2014 – Raadzaal gemeentehuis  

 

 

Extra aanwezigen i.f.v. trage wegen : Jean-Pierre Christiaens, Paul Decoster, 

Liesbeth Terryn, Katrien Vandenberghe, Marc Vandernieuwenborg, Lut Deseyn. 

EFFECTIEF/PLAATSVERVANGER AANWEZIG VERONTSCH. AFWEZIG 

Natuurverenigingen  

Bart De Clercq X    

Frans De Leersnijder   A 

Frans Depraetere  V   

Dirk Decuypere X   

Julien Lanneau X   

André Vandenberghe   A 

Andere maatschappelijke geledingen    

Johan Locquet (ABVV) X   

Ivo Beunens (ABVV) X   

Alain Crommelinck (UNIZO)   A 

Claude Minne (UNIZO)   A 

Geert Demasure (Landbouw)   A 

Philippe Debaene(Gemeenschapsonderwijs)   A 

Wesly Vincke (Gemeenschapsonderwijs)   A 

 

Vrijwilligers 

   

Michel Davidts (voorzitter) X   

Mieke Vandewaetere/Kerkhove Steve   A 

Mady De Smedt X   

Mia Maes X   

Ann Sophie Desmet   A 

Vera Sabbe X   

Jan Bossuyt X   

Fons Demeulemeester X   

Filip Vincke   A 

Johan Vandenborre X   

Stijn Vandeburie, secretaris X   

Bart Scherpereel   A 

Dirk Libbrecht   A 

Vertegenwoordigers politieke fracties  

Lieve Kindts (CD&V) X   

Jan Kempinaire (Gemeentebelangen)   A 

Marleen Declercq (SP.A)   A 

Kris Van Seymortier (N-VA)   A 

Gemeentebestuur   

Koen Van Steenbrugge, schepen leefmilieu X   

Eddy Raepsaet, milieuambtenaar X   
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Verslag 
 

0. De voorzitter heet iedereen welkom en laat weten dat Liesbeth bevallen is van een zoontje Sam 
; er zal vanuit de milieuraad voor een attentie gezorgd worden.   Tijdens haar afwezigheid (tot 
31.03.2015) wordt zij vervangen door Eddy Raepsaet.  Eddy stelt zich kort voor : hij is de 
oprichter en gedurende meer dan 20 jaar de bezieler van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.  

De onderwerpen die aan bod komen op een milieuraad zijn hem dan ook niet vreemd. Hij 
benadrukt dat de leden van de milieuraad altijd bij hem terecht kunnen met vragen, suggesties. 
 

1. Trage Wegen netwerk 
 

Koen schetst kort wat voorafging en benadrukt dat de inventaris het werk is van Jean-Pierre 
Christiaens, die zowat heel de gemeente heeft doorkruist.  Hij wordt dan ook uitdrukkelijk hiervoor 

oprecht bedankt.  
Hoe pakken we het verder aan ?  Deelgemeente per deelgemeente (5 jaar) of 
Kerkhove/Waarmaarde – Avelgem – Outrijve/Bossuit (3 jaar) ?   Heel belangrijk is dat de 
plaatselijke bevolking (ook actieve verenigingen) van bij het begin betrokken wordt.   

Er moet een globale visie op trage wegen opgemaakt worden (recreatief, functioneel, 
intergemeentelijk).  Er is een jaarlijks budget voorzien van 15.000 euro.   
Er wordt ook afgesproken dat knelpunten altijd zullen aangepakt worden, ook al zijn we bezig 

met een ander deelgebied.  Het zou goed zijn dat er een centraal meldpunt is waar opmerkingen, 
klachten, suggesties kunnen binnenkomen.  We communiceren dit naar de bevolking via de 
website en het infoblad.  We kiezen voor een aanpak gespreid over 3 jaar en gaan van start in 
Waarmaarde/Kerkhove.  We voorzien een vergadering begin februari. 

 
2. Aanplant geboortegroen – visie 2015/2019 

 
Op zaterdag 15 november is in regenachtige omstandigheden de aanplant van geboortegroen in 
de Vierschaarstraat in Waarmaarde uitgevoerd. De voorzitter vond het positief dat deze actie het 
resultaat was van een goede samenwerking tussen Natuurpunt, een landbouwer, de gezinsbond 
en de gemeente.  
Na  overleg tussen gemeente, provincie, ANB en de Watergroep stelt Koen een kaartje voor met 

daarop de aanduiding van mogelijke aanplantstroken.   De vraag wordt gesteld of er in een 

natuurinrichtingsgebied moet aangeplant worden door de gemeente.  Daarnaast moeten ook de 
landschapshistorische aspecten in rekening gebracht worden : open ruimte die van oudsher geen 
beplanting heeft, moeten we niet per se willen beplanten.  Koen informeert naar concretere 
plannen.  
Eddy steekt zijn licht op bij een studie van Belconsulting ivm. landschapshistorie in de 
Scheldemeersen. 

 

3. Opvolging lopende zaken 
 

3.1. Advies spoorwegbedding 
 
Een aantal buurtbewoners van de spoorwegbedding hebben een juridische procedure gestart 
ivm de toegankelijkheid.  

De spoorwegbedding (van de Pontstraat tot aan de Schelde) werd door de provincie in een 

masterplan ingedeeld als bovenlokaal fietspad. 
De gemeente is principieel akkoord om de spoorwegbedding te verkopen aan de provincie. 
Zij is niet verplicht het hoogste bod te volgen, Natuurpunt wenst ook een bod te doen, niet 
om het bezit maar als garantie voor de natuurwaarden. 
Natuurpunt is niet akkoord met de beslissing van de provincie om het fietspad te verharden 
met KWS. Natuurpunt stelt voor om doorlatend, ternair zand te gebruiken.  ANB West-

Vlaanderen is principieel tegen de aanleg van KWS in een Natuurgebied, maar heeft in dit 
geval de aanduiding van bovenlokaal fietspad laten primeren. 
De milieuraad vraagt aan het CBS om de aanleg van KWS niet te verdedigen en een neutrale 
houding aan te nemen.  
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3.2. Steenuilkasten, torenvalkkast, mussenappartement in de Scheldemeersen 
 

Het steenuiltje is een belangrijke en typische uilensoort in onze streek die steeds 
minder nestgelegenheid vindt, o.a. omwille van de vermindering van oude knotwilgen. 
De steenuil nestelt ook graag op een wat afgelegen plaats. Daarom zijn de 
Scheldemeersen ideaal om de vogel te ondersteunen met nestkasten. 
Het betreft 10 steenuilkasten die kunnen gemaakt worden bij Ubuntu in Avelgem. 
De kasten zullen verspreid opgehangen worden, in eerste instantie in de 
Scheldemeersen in (groot) Avelgem, eventueel ook bij landbouwers.    Ook de 
problematiek van de mussen is bekend. Graag trekken we ook wat torenvalken aan. 
                 -10steenuilkasten(600euro) 
                 -1mussenappartement(60euro) 
                 - 1 torenvalkkast (120 euro) 
Voederplanken en verrekijkers voor de rusthuizen en Ubuntu. 
 
Het observeren van verschillende vogelsoorten kan een meerwaarde zijn voor de 
bewoners. We voorzien daar ook een activiteit met PP om het bij de bewoners voor te 
stellen en info rond vogels die er aanwezig kan blijven. We stellen ook de aankoop van 
twee verrekijkers per rusthuis voor die kunnen helpen bij de observatie. 
                  - 7 voederplanken: 2 RVT, 2 OCMW, 2 UBUNTU, 1 UBUNTU boerderij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                  -  vier verrekijkers voor rusthuizen  
Samen : 1762  euro  ; de middelen zullen geput worden uit de kas van de milieuraad. 

 
4. Overdracht bevoegdheid milieu vanaf 1.1.2015 

 
 

Vanaf begin 2015 zal Lut Deseyn de fakkel overnemen als schepen van leefmilieu.  Koen 
krijgt deels andere bevoegdheden (publieke ruimte) maar behoudt nog mobiliteit.  Hij 

bedankt de leden van de milieuraad voor hun inzet en samenwerking de voorbije 14 jaar.  
Michel bedankt op zijn beurt in naam van de milieuraad Koen voor wat hij gerealiseerd en in 
gang gezet heeft. 
 
 

5. Varia 

 
 
Avelgem is laureaat van de wedstrijd Groene Lente ; de herinrichting van de ruimte rondom 
de kerk van Bossuit werd zeer positief bevonden. 
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