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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 – Liesbeth Detavernier 

 
 
 

MILIEURAAD 
 

Maandag 15 september 2015 – Raadzaal gemeentehuis 

 
 
Aanwezig:  Decuypere Dirk, De Leersnijder Frans, De Clercq Bart, Demasure Geert, Christiaens 

Jean-Pierre, Bossuyt Marc, Davidts Michel, Kerckhove Steve, Maes Mia, 
Demeulemeester Fons, Vandeburie Stijn, Kindts Lieve, Van Seymortier Kris, 
Vandenberghe Katrien, Deseyn Lut, Detavernier Liesbeth  

Verontschuldigd: Vandenberghe André, Lanneau Julien, Locquet Johan, De Smedt Mady,  
Desmet Ann Sophie, Sabbe Vera, Bossuyt Jan, Vandenborre Johan, Libbrecht Dirk, 

 
Verslag 
 
1. Het verslag van de vergadering van de milieuraad dd. 15-06-2015 wordt goedgekeurd. 

 
 

2. Voordracht KLE (Natuurpunt – Milieuraad – Landbouwraad) 
 

De voordracht zal georganiseerd worden in november in GC Spikkerelle. 
 
Marc Bossuyt merkt op dat tijdens de voordracht duidelijk zal moeten gezegd worden wat kan 
en mag. 
 
Er worden 2 mogelijke data naar voor geschoven: dinsdag 10 en 17 november om 20u.  
Spikkerelle is enkel vrij op 10 november 2015. De theaterzaal en de foyer werden voorlopig 
gereserveerd. 
 
Marc Bossuyt zal contact opnemen met de voorgestelde sprekers Olivier Dochy, Pieter Blontrock 
en Bert Decock. 
 
Er zal veel promotie gevoerd worden en dit via: 
- Info Avelgem 
- Website gemeente 
- Adressenbestand Natuurpunt 
- Katrien zal een evenement opmaken op facebook 
- Agripress (Hannah Desauw) 
- Affiches – Liesbeth zorgt voor de opmaak 
- Uitnodigingen naar alle Avelgemse verenigingen sturen 
- Adressen Boshout 
- Adressen Landbouwraad 
- Kerk en Leven 
- Doorsturen naar andere milieuraden uit de buurt 
- Artikel in piccolo 
- Persbericht versturen week voor voordracht 
- Artikel in het wekelijks nieuws 
- Ingeven in de uitdatabank 

 
Affiches en tekst worden vooraf doorgestuurd naar de leden van de milieuraad. 
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3. Geboortegroen 
 

Aanplant 2015 
Het geboortegroen 2014 wordt aangeplant langs de Rijtgracht in Waarmaarde. In de afgeplatte 
oever, aan beide zijden van de Trappelstraat, worden symbolisch 12 maandbomen geplant voor 
de kinderen (92) geboren in 2014.  
 
Natuurpunt vraagt of het niet mogelijk is om de bomen op onregelmatige afstanden (eens 10 
m, dan eens 30 m,…) van elkaar te planten zodat er geen kunstmatige lijn word gevormd langs 
de Rijtgracht. Liesbeth geeft dit door aan de groenambtenaar. 
 
Aanplant in de toekomst 
Voor de plantacties in de toekomst stelt Lut voor om mogelijke locaties met een aantal 
personen ter plaatse te bekijken. 
 
Natuurpunt heeft vroeger reeds een lijst opgemaakt. Hiervan werden 2 locaties gerealiseerd. 
 
Er wordt afgesproken om op zaterdag 14 november om 14u te verzamelen aan het 
gemeentehuis. 
 
Voorstellen van mogelijke locaties dienen uiterlijk tegen 9 november doorgegeven te worden 
aan Lut. 

 
 
4. Infoborden Scheldemeersen 
 

In de Scheldemeersen staan er verschillende infoborden die destijds door de gemeente werden 
geplaatst. Hoeveel dit er juist zijn en waar deze staan is niet gekend. Liesbeth zal het dossier 
van destijds opzoeken in het gemeentearchief. 
 
De infoborden zijn verouderd. Er wordt voorgesteld om de borden te vernieuwen. 
 
Liesbeth zal een voorstel opmaken en doorsturen naar de leden van de milieuraad. 
De info op het bord kan aangepast worden naargelang het gebied waar dit bord staat. 
 
Er dient nagegaan te worden of er ook andere partijen kunnen meewerken/meebetalen. 

 
 
5. Subsidie natuurpunt 
 

Tijdens de vorige milieuraad werd beslist dat Natuurpunt een subsidie kan krijgen van de 
milieuraad voor de aankoop van educatief materiaal. 
 
Natuurpunt heeft nog niet alles kunnen aankopen. Wanneer men alle facturen heeft zullen deze 
bezorgd worden aan de milieudienst. De subsidie zal gestort worden op het rekeningnummer 
van Natuurpunt. 

 
 
6. Doven Openbare Verlichting 
 

Vanaf de Nacht van de Duisternis (10 oktober 2015) loopt in Waarmaarde een proefproject 
waarbij de openbare verlichting gedoofd zal worden volgens 2 regimes: 
• doven van 22u - 6u: Trappelstraat, Nieuwstraat, Vierschaarstraat, Achterhoek en 

Moerasstraat 
• volledig gedoofd: Hulstraat, Blauwe Poortstraat, O.L.Vrouwstraat, Waarmaardeplein en 

Rijtstraat 
 

Er wordt een inwonersvergadering georganiseerd op donderdag 17 september 2015. 
 
Er wordt opgemerkt dat het doven van de verlichting gekoppeld dient te worden aan een goede 
inrichting van de weg en eventueel gebruik van belijning en reflectoren. 
 
Bart merkt op dat er tegenwoordig bij reclameverlichting veel feller licht gebruikt wordt dan 
vroeger en dat dit verblindend is voor de weggebruiker. Als voorbeeld wordt het Wit-Gele Kruis 
in de Bosstraat en Houthandel Verdonckt uit de Doorniksesteenweg aangehaald. Ook de 
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verplaatsbare reclameborden zorgen voor ditzelfde probleem. Er wordt gevraagd of er in 
vergunning voor het plaatsen van reclamepanelen voorwaarden staan rond de felheid of het 
vermogen van de verlichting. 
 
In de wetgeving is het volgende terug te vinden: 

B.3.2. Art. 80.2 van de wegcode 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het 
Wegverkeer Art. 80. Het aanbrengen van verkeerstekens 
80.2. Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan 
te brengen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar 
gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van ver met deze verkeersborden worden 
verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden 
verminderen. 
Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, 
uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op 
minder dan 7 meter boven de grond bevinden. 
 
De VLAREM II-wetgeving omtrent lichthinder 
VLAREM II bevat 4 artikelen over de beheersing van hinder door licht voor ingedeelde inrichtingen 
(art.4.6.0.1 tot art. 4.6.0.4) en 4 gelijkwaardige artikelen voor de niet ingedeelde inrichtingen 
(art.6.3.0.1 tot art. 6.3.0.4). 
Algemeen geldt dat de exploitant de nodige maatregelen moet treffen om lichthinder te voorkomen 
(art. 4.6.0.1 en 6.3.0.1). 
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht dient beperkt tot de noodwendigheden 
inzake uitbating en veiligheid. Niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving dient maximaal 
beperkt te worden door de conceptie van de verlichting (art. 4.6.0.2 en 6.3.0.2). 
De richting van klemtoonverlichting is beperkt tot de inrichting of de onderdelen ervan (art. 4.6.0.3 en 
6.3.0.3) en lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen (art.. 
4.6.0.4 en 6.3.0.4). 
De regelgeving is uitermate beperkt en omwille van zijn weinig kwantitatief en expliciet karakter voor 
ruime interpretatie vatbaar en bijgevolg moeilijk afdwingbaar. Enkel voor klemtoonverlichting en 
reclameverlichting biedt de regelgeving aanknopingspunten. 
Hieruit volgt: 
Op basis van art. 4.6.0.3 en 6.3.0.3 worden zogenaamde sky-tracers (= bewegende of stilstaande 
krachtige lichtbundels gericht naar de hemel om de aandacht op een inrichting te vestigen) verboden. 

 
 
7. Trage wegen 

 
Natuurpunt en de gemeente organiseren op zondag 18 oktober 2015 naar aanleiding van de 
dag van de trage weg een tragewegenwandeling. Start is voorzien om 14u in de Kapellestraat 
in Kerkhove. 
Er wordt gemeld dat de trage wegen al enige tijd geïnventariseerd zijn maar dat er in de 
praktijk nog geen knelpunten werden aangepakt (Waarmaarde – Kerkhove). 
 
Lut plaatst dit op de agenda van het volgend college. 
 
Er wordt afgesproken dat het onderwerp trage wegen als een vast punt op de agenda van de 
milieuraad komt. 
 
 

8. Varia 
 

- Op 30 september 2015 is er om 19u (onthaal vanaf 18u30) in het provinciehuis Boeverbos een 
infoavond van de provinciale Minaraad met als onderwerp ‘Transitie, de weg naar een beter 
klimaat’. De uitnodiging wordt per mail doorgestuurd naar alle leden van de milieuraad. 
Geïnteresseerden mogen dit laten weten aan de voorzitter zodat eventueel gekeken kan 
worden om te carpoolen. 

- Vanaf 21 september kan er via www.wijkiezen.be vrijblijvend ingeschreven worden voor de 
groepsaankoop zonnepanelen West-Vlaanderen. Inschrijven kan tot en met 28 oktober 2015. 

- Tijdens de vorige vergadering van de milieuraad waren er bemerkingen op het kappen van de 
bomen langs de Schelde en het kanaal door WenZ.  
Bij een nieuwe aanvraag voor het kappen van grote aantallen bomen door WenZ zal Lut 
volgend advies meegeven in het college van burgemeester en schepenen: 

- Het kappen van alle bomen in eenzelfde gebied is, door de afwezigheid van stuifmeel, rampzalig voor de bijen. Het jaar na de 
kaalslag heeft de bijenpopulatie een enorm voedseltekort met alle gevolgen van dien. Het duurt jaren vooraleer de bijenpopulatie 
zich hersteld heeft. Het college vraagt om hiermee rekening te houden en een bij-vriendelijk gefaseerd hakhoutbeheer toe te 
passen. 

 


