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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 9 februari 2015 
 
Aanwezig:  
Blauwet Erik (voorzitter) 
Croene Nikolaas (secretaris) 
Louis Isabelle (schepen leefmilieu – CD&V) 
Segaert Luc (landbouw) 
Baelde Hippoliet (werknemers) 
Declerck Marcel (werkgevers) 
Vanlanduyt Marianne (milieu en natuur) 
Van Renterghem Erwin (deskundige) 
Stroobandt Kurt (deskundige) 
Gevaert Hugo (milieu en natuur) 
Orbie Geert (NV-A – gemeenteraadslid) 
Misseeuw Jan (deskundige) 
Coudeville Claudia (CD&V – gemeenteraadslid) 
Rommelaere Katrien (milieu en natuur) 
Demeyere Marcel (landbouw) 
 
Verontschuldigd: 
Baillieu Jan (middenstand) 
Baert Jan (milieu en natuur) 
De Riddere Kathleen (milieu en natuur) 
Dhaese Annemieke (CD&V – gemeenteraadslid)  
Talloen Jan (NV-A – OCMW-raadslid) 
 
Afwezig:  
Depoorter Anja (polderbestuur) 
Hendrickx Nadia (SP.A – gemeenteraadslid) 
Despiegelaere Hilde (deskundige)  
 
 
Vorig verslag: 
 
Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
 
1. Evaluatie informatieavond afvalwaterzuivering 
 
 
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 lagen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 
Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek.  
De opmerkingen en adviezen die de Vlaamse Milieumaatschappij ontving in het kader van dit openbaar 
onderzoek worden verwerkt in de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen die ter goedkeuring 
voorgelegd zullen worden aan de Vlaamse Regering. 
De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22 december 2015 vaststellen.  Daarna worden de 
definitieve stroomgebiedbeheerplannen bekendgemaakt. Via deze website zult u dan kunnen nagaan op 
welke manier met uw opmerking of advies rekening gehouden werd. 
 
Het blijft belangrijk om de burgers te informeren en in het bijzonder de eigenaars van de woningen die in de 
prioritaire gebieden liggen. Een gepaste communicatie zal gevoerd worden van zodra de herwerkte plannen 
definitief zijn goedgekeurd. 
De communicatie omtrent deze materie dient verzorgd te worden door de rioolbeheerder, in dit geval de 
gemeente. Dit kan door het aanleveren van objectieve informatie, een draaiboek of administratieve 
ondersteuning. 
 
 
2. Jabbeke Fair Trade gemeente 
Door de voorzitter wordt gemeld dat de gemeente Jabbeke thans een Fairtrade gemeente is. de 
gemeenteraad van Jabbeke had reeds in oktober 2012 de resolutie onderschreven om Fair Trade Gemeente 
te worden.  
Door de inzet van de lokale stuurgroep, handelaars, ondernemingen, scholen en horecazaken kon de 
gemeente Jabbeke aan de zes opgelegde criteria voldoen zodat ze de Fair Trade-titel kregen. Deze titel 
werd op maandagavond 1 december 2014 in het Vrijetijdscentrum overhandigd. 
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Er wordt gevraagd of de milieuraad ook hierin een rol kan spelen.  
Er wordt gekozen om bij activiteiten rekening te houden met het Fair Trade gebeuren bijvoorbeeld door de 
koffie aan te kopen of andere producten te promoten. 
 
Meer info op https://www.facebook.com/groups/JabbekeFairTradeGemeente/?fref=ts 
 
 
3.  Dag van de Aarde 
 
De Dag van de Aarde is een jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van 
het bijzondere van de aarde en het leven daarop. 
 
Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu 
en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop. 
 
Er werd overeengekomen om een activiteit te kiezen aansluitend met bijvriendelijk groenbeheer. De 
aandacht gaat vooral naar de bijenteelt in het bijzonder. Jan Misseeuw wordt uitgenodigd om de nodige 
contacten te leggen om een imker te bezoeken in de Duinenweg (kant Ichtegem). De fietstocht wordt 
georganiseerd op zondag 19 april. Meer info volgt. 
 
 
4. Bijenvriendelijk groenbeheer 
 
Door de milieuraad wordt een open vergadering georganiseerd waarbij de spreker Bregt Roobroeck 
projectmedewerker en lector Katholieke Hogeschool VIVES campus Roeselare, toelichting zal geven over de 
bijen problematiek. 
De gratis infoavond zal plaats vinden in het gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 op donderdag, 5 maart 
2015, om 20u. 
De voorzitter doet een warme oproep aan de leden om hun/haar geleding en achterban hierover te 
informeren. 
De schepen gaf toelichting over een locatie voor een bloemenakker: in casu een realisatie, normaal dit 
voorjaar, langs het fietspad tussen Vlamingveld en het Vrijetijdscentrum. 
De voorzitter lichtte kort zijn deelname toe aan de provinciale vorming bijvriendelijk groenbeheer d.d. 5 april 
2015 te De Panne. Hij ontmoette er de voornoemde spreker. 
 
 
5. Sociale media 
Door de voorzitter worden een aantal facebookpagina’s getoond waar de gemeentelijke milieudiensten hun 
bijzondere en specifieke informatie op plaatsen. Er wordt afgevraagd of de gemeente Jabbeke hier ook nood 
aan heeft. 
De raad stelt dat een specifieke noodzaak ontbreekt om dergelijke pagina op te starten en om dit  up-to-date 
te houden. Dit kan alleen maar bij steden of gemeenten waarvan de personeelsbezetting op de dienst 
voldoende groot is. er wordt voorgesteld om foto’s en andere informatie ad hoc te bundelen op de 
facebookpagina van de gemeente Jabbeke. 
 
voorbeelden 
https://www.facebook.com/milieudienst.lochristi 
https://www.facebook.com/MilieuraadBussum 
 
 
Varia  

- Composteerdemonstratie: er wordt voorgesteld om opnieuw demo te organiseren op een vrijdag 
tijdens de wekelijkse markt te Jabbeke. De vooropgestelde datum is vrijdag 5 juni waarbij opnieuw 
het format zoals vorig jaar zou opgezet worden met de medewerking van Velt en Natuurpunt. Er 
wordt een werkvergadering georganiseerd op 5 of 12 maart.  

- Er wordt nog melding gedaan van de website www.vvs.be waarbij de aandachtspunten inzake 
lichthinder worden weergegeven. Opportuun bij openbare verlichting, verlichting monumenten, enz. 
De raad verwijst naar de besparingen in De Haan door het doven van de openbare verlichting zie 
http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/de-haan-dooft  

o De principes van goede verlichting worden aanbevolen aan het bestuur. In casu: 
 Respecteren van de 20°-regel 
 Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door: 

(1) het principe van de neerwaartse lichtstroom. Beperken van weerkaatst 
opwaarts licht door: 
(2) het principe van het minimum doelgebied 
(3) het principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit 
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(4) het principe van de minimum gebruiksperiode 
Ideale combinatie van (3) en (4) door actief lichtbeheer met o.a. dimming en 
logisch actieve schakeling. Verlicht dus enkel neerwaarts, wat nodig is, waar het 
licht moet komen, en wanneer de verlichting functioneel is! 

Voor meer info: zie http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes 
- Hondenlosloopweide: de schepen nam kennis doch wenst nog geen locatie te bevestigen. 
- Legeweg: Luc Segaert (bijzonder vertrouwd met de plaatselijke toestand) wijst op de slechte staat 

van de wegbermen. Oorzaak: te weinig uitwijkplaatsen. Aangezien uitwijkplaatsen niet behoren tot 
de materie van de milieuraad, wordt geopperd om dit aan de verkeerscommissie voor te leggen 

- De voorzitter brengt de derde West-Vlaamse Plantendag, op zaterdag, 21 maart 2015 onder de 
aandacht. Net zoals de voorgaande jaren is de slogan nog steeds ‘Meer bloemen voor bijen!’. 

o Locatie: het Klein Seminarie – VAB (campus zuid) te Roeselare, Zuidstraat 27, tussen 10 en 
17 uur . De toegang is geheel gratis. 


