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VERGADERING  MILIEURAAD    -VERSLAG .-Aanw.: 12 leden –Veront.: 3 .leden. 

__________________________________________________________________________ 

  DINSDAG  5 juni 2012 – OM  20  UUR - RAADZAAL –GEMEENTEHUIS. 

______________________ ____________________________________________________                                                  

 

1--- Het verslag van de bijeenkomst op 21-03-2013 wordt goedgekeurd . 

2--- Na 10 jaar start in het natuurinrichtingsproject W- Vl. Scheldemeersen de fase 2 :  

       de herinrichting van de Rijtgracht over 6 km.: slib verwijderen en oever – kant Schelde – 

       volledig afschuinen .         

3--- Provinciale meetpunten i.v.m. opppervlaktewateren geven goede resultaten in Avelgem .  

4--- Twee compostmeesters in Avelgem  zijn bereid  opnieuw huisbezoeken  af te leggen . 

5--- Vertegenwoordiger Natuurpunt brengt verslag uit over de Coupurefeesten op 3-06-12 . 

        In het kader van het bio- diversiteitscharter  gebeurde op die dag symbolisch de  

        ADOPTIE van de GEELGORS . 

6--- De milieuboot in onze regio op 1 juni 2013 : tocht van Zwevegem naar Bossuit : uitstap 

       met de milieuraad wordt gepland . 

7--- Dag van de “ Landbouw “ en “Boerenmarkt“ in Avelgem op 16 september :  

       de milieuraad verklaart zich akkoord om voor beide activiteiten een financiële bijdrage te 

       leveren ( 400 Euro –landbouw – en  700 Euro – Jaarmarkt ).       

8--- Diversen :  

- Er wordt een oplossing gezocht voor de landbouwers om te afdekfolies in te leveren. 

- Er volgen nog 2 “open - milieuraden “: 

 eind oktober: 23 ; 30 of 31 :presentatie over verf en milieu met vooral aandacht 

voor : gezondheid en giftigheid en milieuvriendelijkheid natuurverven en hun 

kwaliteit . Dhr. Jan Bossuyt zal met zijn bevoegde medewerker de juiste dag 

bepalen. 

 eind november / begin december : “ Brandveiligheid in de woning” . 

- Een stand van zaken i.v.m. de plaatsing van 3 windmolens in Avelgem wordt 

besproken : de milieuvergunning werd toegekend – ( Buren gingen naar de Raad van 

State ! ) – Het schepencollege beslist eind juni autonoom over de  bouwvergunning. 

- De vertegenw. van Natuurpunt merkt op dat in de Stijn Streuvelslaan zeer 

waardevolle linden werden gekapt , die vervangen worden door hybride essen. 

Aandacht hiervoor door de overheden wordt gevraagd . 

                             

 

De secretaris ,                                                                        De voorzitter , 

Maes  Mia.                                                                            Vandenberghe  André. 

 

 


