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VERGADERING  MILIEURAAD en LANDBOUWRAAD ( voorpunt 1 en 2 )      

__________________________________________________________________________ 

  WOENSDAG  23 oktober 2013 – OM  20  UUR - RAADZAAL –GEMEENTEHUIS. 

______________________ ____________________________________________________                                                 

  

 

VERSLAG  : ( Aanwezig : 18 leden + externe personen ) 
 

1---Meerjarenplanning : schepen Van Steenbrugge  geeft een overzicht van te verwachten  

      uitgaven en ontvangsten voor de komende legislatuur en de diverse doelstellingen –   

      de aanwezigen worden verzocht hun advies over te maken tegen 6/11/2013 aan de 

      Voorzitters van milieuraad en landbouwraad  die zullen overmaken aan de schepen . 

 

      Hierop aansluitend wordt het voorstel besproken om in samenwerking tsn. milieuraad en  

      landbouwraad een info-avond te houden in Spikkerelle in het eerste kwartaal 2014. 

      Thema :” G.G.O.” met als spreker dhr.René Custers . Dit wordt verder uitgewerkt  .  

 

2---Adviesraden  : werking vanaf 2014 – de nieuwe  financiële regeling voor alle adviesraden 

      wordt  toegelicht. 

 

3---Verslag van de bijeenkomst op 15-05- 2013  : een lijst wordt rondgedeeld , zodat ieder lid  

      de  keuze kan bepalen  over de wijze van versturen van uitnodiging of verslag  (Mail of  

      per post ) – (afwezigen van woensdagavond : laat iets weten aan Liesbeth a.u.b.! ). 

 

4---Subsidie zwaluwnesten : overzicht van aantal en uit te betalen bedrag : slechts 3 personen 

      hebben melding gedaan en kregen intussen een subsidie uitbetaald .Het voorstel om deze  

      subsidiëring te stoppen wordt éénparig aanvaard . 

 

5---Intergemeentelijk project  - I M O G  : -uitbreiding milieustraatje : - projectrapportering :   

      Liesbeth geeft toelichting en de vergadering geeft éénparig een gunstig advies . 

 

6---Milieuconvenant  2014 : zal niet opgemaakt worden. 

 

7---Geboortebos – Dag van de Natuur op Zat.16/11/13 : Aanplant van 12 “maandbomen “ zal 

      gebeuren in Outrijve ( Maraillestraat ). Er wordt aangedrongen op medewerking van  

      Natuurpunt : hun beslissing volgt eerstdaags. 

 

8---Probleem bijenbestand : film “ More than Honey “ op 8 /12 / 2013 : de film wordt  

       besproken .Er wordt voorgesteld om voor de aanvang van de film een “ duiding “ te doen  

       over het probleem om misverstanden te vermijden . 



 

9---Varia 1 : een sensibilisering wordt gevraagd over het probleem “ Kauwen “ – gevaar  

      voor CO2 intoxicatie bij het nestelen in schouwen  ! Geluidsoverlast bij broedplaatsen. 

      De jagers zijn momenteel enkel bevoegd bij schade aan de landbouwgewassen ! 

 

10-Varia 2 : Vraag vanuit de landbouwraad om samen een voordracht te organiseren rond  

     GGO’s. Milieuread vraagt om spreker vooraf te screenen. Indien spreker subjectief is  

     wordt gevraagd om een debat te organiseren en een moderator aan te stellen. 

 

 

 

 

 

De  Voorzitter ,                                                   De Secretaris, 

Davidts Michel                                                                 Vandenberghe  André. 

 

 

 

 

 

 


