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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 
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MILIEURAAD 
 

Dinsdag 15 december 2015 – Raadzaal gemeentehuis 

 
Aanwezig:  Lanneau Julien, Decuypere Dirk, Beunens Ivo, Demasure Geert, Christiaens Jean-

Pierre, Bossuyt Marc, Davidts Michel, Maes Mia, Bossuyt Jan, Demeulemeester 
Fons, Vandenborre Johan, Vandeburie Stijn, Kindts Lieve, Deseyn Lut, Detavernier 
Liesbeth, Vrijghem Yves (landbouwraad), Desauw Hannah (landbouwraad) 

Verontschuldigd: De Clercq Bart, Kerckhove Steve, Desmet Ann Sophie, Sabbe Vera, De Smedt Mady 
Vandenberghe Katrien, 

 
Verslag 
 
1. Het verslag van de vergadering van de milieuraad dd. 15-09-2015 wordt goedgekeurd. 

 
 

2. Evaluatie voordracht ‘De stille kracht van kleine landschapselementen 
 

Op woensdag 9 december 2015 organiseerde 
de milieuraad in samenwerking met de 
landbouwraad, natuurpunt en de gemeente 
een voordracht rond kleine landschaps-
elementen in GC Spikkerelle.  
 
Olivier Dochy, Natuurmedewerker bij de 
provincie West-Vlaanderen, gaf uitleg over 
de vele mogelijke functies van die 
landschapselementen en ideeën om er beter 
mee om te gaan.  
Mathias Boudry, Landschapsconsulent bij de 
provincie West-Vlaanderen, lichtte de 
mogelijkheden om zeer goedkoop of zelfs 
gratis landschapselementen aan te leggen of 
te onderhouden toe. 
 
De presentaties van de voordracht worden 
aan het verslag toegevoegd. 
 
Er waren een 50-tal aanwezigen op de 
voordracht. Er waren weinig landbouwers. 
Reden hiervoor was waarschijnlijk dat er die 
dag ook een landbouwbeurs was. Daarnaast 
was de interesse van de landbouwers in het 
onderwerp minder doordat er reeds veel 
landbouwers inspanningen hebben gedaan 
rond de aanplant van KLE. 
 
Hannah merkt nog op dat het jammer was dat er geen reclame werd gemaakt bij de bedeling 
van het plantgoed van de ‘Maak het groener in Zuid-West-Vlaanderen’ actie van Natuur.koepel 
vzw omdat de voordracht toch een zelfde doelgroep aansprak. Via Liesbeth werden nochtans 
flyers en affiches opgestuurd. 
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Bart Gaeremynck zal alle facturen verzamelen en de kosten dan verdelen tussen de landbouw- 
en de milieuraad. 
 
 

3. Toelichting stand van zaken trage wegen 
 

Op vraag van zowel de landbouw- als de milieuraad geeft schepen van mobiliteit Koen Van 
Steenbrugge meer uitleg rond het trage wegen project.  
Het verslag trage wegen 2015 wordt in bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
Volgende stappen zijn voorzien voor 2016: 
1. overleg met het stadslandschap 
2. voorbereiding inventaris Bossuit-Outrijve 
3. oplossen knelpunten 2015 

 
Jean-Pierre laat weten dat hij prijs berekend heeft voor het plaatsen van trage wegen bordjes. 
Dit zou ongeveer 2.000 euro kosten (enkel bordjes). Hij stelt voor om de bordjes vast te maken 
aan bestaande palen of constructies waar dit mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is dient er iets 
(paal) voorzien te worden. 
 
Hij laat ook weten dat deze bordjes mogen bevestigd worden aan openbare palen waar er reeds 
borden op vastgemaakt zijn. 
 
Een boompje is het symbool om een trage weg aan te duiden (zie onderstaande foto). 
 

 
 
 
Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om, gedurende de werken aan het sluis in Kerkhove, 
de doorsteek naar de kerk via de voetweg beter berijdbaar (fiets) te maken en dit zolang het 
jaagpad niet meer gebruikt kan worden. 
 
Koen laat weten dat Bioboerderij Het Ganzenhof graag een fietsknooppunt zou worden. 
 
 

4. Subsidie Boshout 
 

Boshout vraagt of men voor het maken van insectenhuisjes een subsidie kan krijgen van de 
milieuraad. 
De kostprijs aan materiaal per huisje zou ongeveer 5 euro bedragen. 
De huisjes zullen gemaakt worden als activiteit tijdens de speelpleinwerking in de paasvakantie 
2016. De doelgroep is 6 tot 12 jarigen. De totale subsidie zou 200 euro bedragen. 
 
De aanvraag wordt door de raad goedgekeurd. Boshout dient de milieuraad een factuur te 
bezorgen waarna de subsidie overgeschreven zal worden. 

 
 
5. Brief Waterwegen en Zeekanaal m.b.t. groenonderhoud 
 

Waterwegen en Zeekanaal liet de gemeente weten dat men vanaf november tot maart 
groenonderhoudwerkzaamheden gepland heeft langs de jaagpaden van de Boven-Schelde en 
het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het onderhoud wordt uitgevoerd in zones van 500 meter met een 
tussenafstand van 1.500 meter tussen 2 zones. 
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Deze werkwijze is voor de Boven-Schelde opgenomen in het bermbeheerplan dat o.a. door ANB 
is goedgekeurd. 

 
 
6. Toelichting windmolenproject Eneco Wind Belgium 

 
Eneco Wind Belgium heeft opnieuw een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor het 
exploiteren van een windmolenpark met 5 windmolens gelegen in Celles-en-Hainaut en Pecq. 
 
Michel laat weten dat wie hieromtrent vragen heeft bij hem terecht kan voor meer uitleg. 
 
Michel meldt dat er in het kader van dit windmolenproject er een natuurcompensatie van 27 ha 
voorzien wordt (vermoedelijk de oude bezinkingsbekkens van de oude suikerfabriek). 
 
 

7. Samenstelling Dagelijks Bestuur – plaats vacant 
 
Door het vrijwillig ontslag van Johan Locquet uit de milieuraad is er een plaats vrij in het 
dagelijks bestuur. 
Bart De Clercq van Natuurpunt heeft zich kandidaat gesteld om lid te worden van het dagelijks 
bestuur. 
 
Zijn kandidatuur wordt door de raad aanvaard. 
 
 

8. Belangrijke wijziging recyclagepark 
 
Een raming voor 2016 voorspelt dat de kosten voor de exploitatie van het recyclagepark van 
Avelgem met 19% zullen stijgen in 2016. Oorzaak hiervan zijn enkele wijzigingen van het 
wettelijk kader (vennootschapsbelasting, kilometerheffing en milieuheffing). 
 
Op de huidige locatie is het installeren van een weegbrug technisch onmogelijk en kunnen we 
de aanvoerder van het afval niet de juiste prijs aanrekenen. 
 
Doordat Avelgem bekend staat als een goedkoop recyclagepark wordt er ook veel afval 
aangevoerd vanuit de buurgemeenten (afvaltoeristen). 
 
Daarom werd in de gemeenteraad van 30 november 2015 beslist om enkel nog 
personenwagens en personen te voet, met de (bromfiets) of kruiwagen toe te laten op het 
gemeentelijk recyclagepark. 
 
De in Avelgem niet-toegelaten voertuigen (o.a. bestelwagens, personenwagens ingeschreven 
als lichte vracht, aanhangwagens, landbouwvoertuigen) kunnen steeds met hun afval terecht 
op de regionale recyclageparken van Imog in Moen en Harelbeke, waar de aanvoerder wel een 
correcte prijs aangerekend krijgt. 
 
 


