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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 4 mei 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) 
Vanhouteghem Katrien (milieu en natuur) 
Misseeuw Jan (deskundige) 
Coudeville Claudia (CD&V – gemeenteraadslid) 
Rommelaere Katrien (milieu en natuur) 
Demeyere Marcel (landbouw) 
De Riddere Kathleen (milieu en natuur) 
Talloen Jan (NV-A – OCMW-raadslid) 
Despiegelaere Hilde (deskundige)  
 
Verontschuldigd: 
Baillieu Jan (middenstand) 
Baert Jan (milieu en natuur) 
Hendrickx Nadia (SP.A – gemeenteraadslid) 
Depoorter Anja (polderbestuur) 
 
Afwezig:  
Dhaese Annemieke (CD&V – gemeenteraadslid)  
Orbie Geert (NV-A – gemeenteraadslid) 
 
 
Vorig verslag: 
 
Er zijn geen opmerkingen over het vorige verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
 
1. Verwelkoming nieuw lid Katrien Vanhouteghem 
Katrien Vanhouteghem zal voortaan Hugo Gevaert vervangen. De raad stemt in. 
 
2. Dag van de Aarde 
De Dag van de Aarde was opnieuw een succes. Er hebben een 30-tal mensen deelgenomen aan de 
fietstocht. Er werd een bezoek gebracht aan een imker, de zwaluwnesten in het stationsgebouw van 
Jabbeke werden aanschouwd en ook de Schobbejak werd aangedaan. Ook het plasbermgebied en 
bufferbekken (Legewegbeek) aan de Legeweg werden bezocht. Opvallend hier was dat bijna niemand een 
idee had van het bestaan ervan. 
 
3. Bijen 
Er werd een proefproject opgestart ter hoogte van het Vrijetijdscentrum te Jabbeke. 
De leden kunnen hun opmerkingen geven inzake het te plaatsen infobord. Ondertussen werden een 3-tal 
borden geplaatst en worden de eerste resultaten positief onthaald. 
 
Er wordt gesuggereerd om microklaver of gras met microklaver in te zaaien in de wegbermen in plaats van 
enkel gras.  
 
 
4. Zorg voor erfgoed 
Door de voorzitter wordt gevraagd om bij de restauratiewerken van oude monumenten niet alleen rekening te 
willen houden met het erfgoed op zich, maar ook op het gebruik van de materialen en de biodiversiteit. Zo 
wordt het voorbeeld aangehaald van ‘Kerrebroucks molen’ voor het plaatsen van nestgelegenheden voor 
gierzwaluwen en het gebruik van kalkmortel om muurplantjes een overlevingskans te bieden. 
 
5. Composteerdemonstratie 
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Op vrijdag 5 juni zal er op de wekelijkse marktdag opnieuw een composteerdemo georganiseerd worden in 
samenwerking met VELT en Natuurpunt. De bezoekers zullen een gratis kruidenplantje aangeboden krijgen. 
Ook de scholen worden hierop uitgenodigd. 
 
Volgende vergadering zal plaats vinden halfweg september. 


