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Verslag 
 
1. Trage wegenbeleid gemeente – vraag tot advies 
 

Het verslag van het overleg tussen de gemeente, Natuurpunt, Milieuraad en de Landbouwraad 
wordt in bijlage toegevoegd. 
De gemeente heeft een knelpuntenlijst met een voorstel van aanpak opgemaakt. Aan de raad 
wordt gevraagd om hierop advies te geven. 
 
De milieuraad van Avelgem wenst aan het college van burgemeester en schepenen volgend 
advies uit te brengen: 
 
De milieuraad gaat akkoord met de inhoud van het verslag met dien verstande dat er geen 
rekening werd gehouden met de opmerkingen van natuurpunt en de landbouwraad die mee 
opgenomen zijn in het verslag. 
 
Volgens de milieuraad is overleg en communicatie met alle betrokken partijen noodzakelijk. 
 
De Milieuraad kan zich niet vinden in de plannen die er zijn met de C10. Er worden vragen 
gesteld over de veiligheid wanneer daar een fietspad zou worden ingericht (gevaarlijk 
oversteekpunt Doorniksesteenweg). De milieuraad  stelt voor om er een minimalistische 
doorgang voor wandelaars, zonder verharding, te voorzien.  
 
Onder de leden van de milieuraad is er geen unanimiteit over het officieel afschaffen van trage 
wegen. De landbouwers zijn voor, natuurpunt is tegen.  
Ook is er onduidelijkheid over het al of niet afgeschaft zijn van trage wegen waar met een 
bouwvergunning een woning op geplaatst werd. 
Er wordt vanuit de milieuraad wel belang gehecht aan rechtszekerheid voor alle betrokken 
partijen. Beslissingen dienen officieel te worden vastgelegd. 
 
Er wordt ook aandacht gevraagd voor het zwerfvuil die deze trage wegen met zich meebrengen. 
De gebruikers van deze wegen dienen respect te hebben voor de landbouw en voor de 
gewassen die op de velden langs de trage wegen staan. 

 
 

2. Planning milieuraad 2017 
 

Aan de leden wordt gevraagd welke acties de milieuraad dient te voorzien: 
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- Natuurpunt vraagt aandacht voor de bestaande zwaluwkolonies in de gemeente. Er zit een 
grote kolonie aan het stationsgebouw en een kleinere kolonie aan de brug over de Schelde 
in Kerkhove.  
 
Vorig jaar werd de brug in Kerkhove behandeld met een speciale pasta om het behoud van 
de zwaluwnesten daar te bevorderen. 
 
De staat van het stationsgebouw, voornamelijk de goten, is slecht. Natuurpunt vraagt om 
bij renovatiewerken aandacht te hebben voor deze bestaande zwaluwkolonie en de 
renovatie in fasen te doen. Tijdens de renovatie kan aan omwonenden gevraagd worden om 
nesten te voorzien aan hun woning. 
 

- Jan Bossuyt vraagt of de milieuraad niet kan werken rond kerkuilen. Natuurpunt laat weten 
dat er reeds een kerkuilenwerkgroep actief is die voldoende inspanningen doet (oa ringen 
kerkuilen). 
 

- Er wordt voorgesteld om opnieuw een infovergadering te houden in samenwerking met de 
landbouwraad. Mogelijke thema’s kunnen zijn: 

• Kringloopwinkel 
• Energie 
• Circulaire economie 
• Visvangst (aquatische fauna) 

 
- Er is ook aandacht voor de boerenmarkt Lokaal in Deerlijk die elke vrijdag heel wat volk 

lokt. Gelijkaardige initiatieven in andere gemeenten zijn de buurderijen.  In Oudenaarde 
loopt een initiatief rond het verkopen van afgekeurd fruit (omwille van vorm, grote). Dit 
project ‘Refruit’ loopt op een boerderij in Ronse. Er is ook een verkooppunt in Oudenaarde. 

 
Meer info: 

o http://www.lokaalmarkt.be 
o https://www.refruit.be 

 
 
3. Vrouwelijke slechtvalk neergeschoten 
 
Natuurpunt liet weten dat er op zaterdag 24 december een volwassen vrouwelijke slechtvalk 
gevonden werd in de Achterdriesstraat in Avelgem. De slechtvalk was neergeschoten (hagel in de 
vliegvleugel). 
 
De slechtvalk is een beschermde soort. 
 
Dirk Libbrecht van Natuurpunt deed aangifte bij de politie. 
 
Natuurpunt vraagt dat de WBE een signaal uitstuurt naar hun Avelgemse leden met een scherpe 
veroordeling van dit geval. Volgens Natuurpunt is er een kans dat een lokale jager hier de hand in 
heeft. Misschien kan de WBE een onderzoek instellen in eigen rangen.  
 
Volgens de WBE is het moeilijk te achterhalen wie de dader kan zijn omdat geschoten dieren soms 
speciaal ergens gelegd worden om anderen te beschuldigen (burentwisten). 
 


