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VERGADERING  MILIEURAAD       

 

  WOENSDAG  25 maart 2014 – OM  20  UUR - RAADZAAL –GEMEENTEHUIS. 

______________________ ____________________________________________________                                                 

 Aanwezig : 19 leden – verontschuldigd : 4 leden 

 

VERSLAG : 
 

1---Het verslag van de bijeenkomst op 23-10- 2013 wordt goedgekeurd . 

 

2---Her jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur wordt besproken 

      en goedgekeurd . 

 

3---Milieujaarprogramma 2014 : rapportering.  : alle leden ontvingen een exemplaar  . 

      De belangrijkste zaken uit dit rapport worden door de schepen toegelicht. 

Een aantal leden merken op dat het afschaffen van de subsidie voor het onderhoud 

en/of de aanleg van kleine landschapselementen geen goed signaal is naar de burgers. 

Dat er nu reeds heel wat kleine landschapselementen verdwijnen. Dat er bovendien in 

Avelgem weinig kleine landschapselementen aanwezig zijn. 

Er wordt gevraagd om het subsidiereglement te behouden. 
 

De schepen licht toe dat er geen toegevoegde waarde is geweest de voorbije jaren 

vanwege het subsidiereglement, behalve het knotten van wilgen. 

Het projectmatig werken levert wel concrete resultaten op (bvb 

landschapsbedrijfsplannen). De gemeente zal overleg plegen met de provincie om 

verdere samenwerking uit te werken. 

 

4---Dag van de afval op 29/03/2014 –éénmalige omruiling van vroegere vuilniszakken . 

       Nevenactiviteiten worden gepland  : verstrekken info – aanwezigheid van compost- 

       mobiel … 

 

5---Het oprichten van 2 werkgroepen : A – Trage wegen – netwerk ;. 

      B – Geboortegroen – inplanting voor komende jaren; 

      wordt besproken:  

      er wordt beslist kandidaten te zoeken voor een werkgroep , met het oog  op een 

      opwaardering van de “trage wegen “ , door deze in kaart te brengen , alsook in de  

      belangstelling te brengen - in hoofdzaak van de schoolgaande jeugd !  

      Op hetzelfde ogenblik kan deze werkgroep helpen mee zoeken naar geschikte plaatsen  

      voor de aanleg van  geboortegroen ( bos ). 

      Voor de vrijwilligers  wordt een bijeenkomst gepland op 3 juni a.s.! 

      Alle leden zullen uitgenodigd worden… 



 

6---Varia en diversen :  

     - Burgemeesterconvenant : voorstelling met projectie op 5/05/2014 . 

     - Kerkhove : kappen van wilgen zonder vergunning : toelichting . 

     - Natuurpunt : installatie van 3 ooievaarsnesten : toelichting – de eerdere toegestane 

        toelage door de milieuraad mag uitbetaald worden door de penningmeester. 

 

 

 

De voorzitter                                                                                         De secretaris, 

Davidts Michel                                                                           Vandenberghe  André. 


