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VERSLAG  INSTALLATIE  NIEUWE  MILIEURAAD        

 

WOENSDAG  15 MEI 2013 – OM  20  UUR - RAADZAAL –GEMEENTEHUIS. 

 

Aanwezig : 24 leden  -Verontschuldigd : 3 leden  

 

1---Het verslag van de .milieuraad op 12- 03 – 2013  wordt toegelicht en goedgekeurd. 

 

2---De nieuwe milieuraad bestaande uit  6 leden van 3 natuurverenigingen , 6 leden van 

      ABVV , UNIZO en het Onderwijs en 14 vrijwilligers worden bijgestaan door de schepen  

      van milieu en de ambtenaar van milieu . 

      Van de 4 Avelgemse politieke groepen kan een waarnemer de vergadering bijwonen . 

 

3---De  Voorzitter stelt voor zijn functie als Voorzitter over te laten aan de enige nieuwe 

       kandidaat voor een functie in het op te richten dagelijks bestuur , nl . dhr. MICHEL 

       DAVIDTS . 

       Dhr . Johan Locquet wenst als ondervoorzitter toe te treden tot het dagelijks bestuur .  

       Voor de taak van secretaris en penningmeester stelt dhr. André Vandenberghe zich  

        kandidaat . 

       Alle aanwezigen gaan akkoord met deze samenstelling . 

 

       De ex- Voorzitter – André Vandenberghe – wordt bedankt voor 12 jaar voorzitterschap. 

 

4---De penningmeester brengt financieel verslag uit : een zichtrekening van 3 980 Euro en een 

      spaarrekening van  2 000 Euro wordt overgedragen aan de nieuwe raad . 

      Een overzicht van de verrichtingen in 2012 wordt gegeven . De rekening wordt goed – 

      gekeurd .         

 

5---De schepen licht VLAREMA ( Vlaams reglement. Voor duurzaam beheer van Materialen- 

       kringlopen en Afvalstoffen ) toe : visie over prijs afvalzakken – afschaffing sociale 

       correcties – aanleg nieuw containerpark … 

 

6---De eerder geplande uitstap met de milieuboot op het kanaal Kortrijk – Bossuit gaat door   

      op zat. voormiddag 1/06/2013. Zowel de bestaande als toekomstige raadsleden – met  

      familie – zullen de kans krijgen om in te schrijven ( Max.: 45 personen ) . Deelnemers 

      betalen 10 Euro/persoon en kinderen minder dan 12 jaar : gratis . 

      Dit omvat de boottocht, het middagmaal en een koffie .( dranken afzonderlijk te regelen). 

      Er wordt gezorgd voor pendeldienst . 



 

7---Varia : 

         - Vr. 7/06/ 2013 : Bio- boerderij Ganzenhof : BIOWEEK 2013 : 16u30-18u30  : 

                                     rondleiding met gids.. 

 

         - Alle leden worden verzocht een mail-adres door te geven aan Liesbeth. 

   

 

 

De secretaris,        De voorzitter,                                                                            

Vandenberghe André       Davidts Michel 


