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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 15 september 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) 
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)  
Baert Jan (milieu en natuur) 
Depoorter Anja (polderbestuur) 
Orbie Geert (NV-A – gemeenteraadslid) 
 
Verontschuldigd: 
Baillieu Jan (middenstand) 
Dhaese Annemieke (CD&V – gemeenteraadslid)  
Hendrickx Nadia (SP.A – gemeenteraadslid) 
Stroobandt Kurt (deskundige) 
 
 
1. Pesticidenvrij onkruidbeheer door de gemeentelijke diensten 
 
Er wordt door Claude Dezuttere, diensthoofd Dienst Gemeentewerken, toelichting gegeven op het totaal 
verbod aan inzet van herbiciden bij openbare besturen sinds 1 januari 2015. Er dient een onderscheid te 
maken tussen onkruidbestrijding in groenzones en bij verhardingen.  
Waar er vroeger behandeling mogelijk was met bestrijdingsmiddelen en daaropvolgende maanden geen 
verdere inzet of behandeling nodig was, is de aanpak in het onderhoud thans veel arbeidsintensiever en 
duurder.  
Hierom is het belangrijk om waar mogelijk toepassing te maken van bodembedekkende materialen, diverse 
bestrijdingsmiddelen in te zetten en een doordachte visie bij ontwerp en aanleg van openbare terreinen. 
 
 
 
Vorig verslag: 
 
Er is een opmerking naar aanleiding van de bespreking van de zorg voor erfgoed zoals vermeld in het vorige 
verslag. Er werd in de krant gelezen dat de restauratiewerken van de molen Van Kerrebroeck zullen 
aanvatten. Er wordt gevraagd om de nestgelegenheden voor gierzwaluwen op te nemen in het bestek. 
Er wordt gemeld dat er momenteel slechts instandhoudingswerken uitgevoerd worden. Het 
restauratiedossier zal in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed opgemaakt worden. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
 
 
2. Het gebruik van grondwater 
 
De voorzitter mocht vragen ontvangen van een bezorgde inwoner inzake de inzet van duurzaam grondwater 
voor de besproeiing van teelten, in het bijzonder de chrysanteelt in open lucht. 
Het is zo dat elke tuinbouwexploitant met een grondwaterwinning hiervoor een vergunning nodig heeft. De  
vergunningsaanvragen worden steeds en voorgelegd voor advies aan de Vlaamse Milieumaatschappij 
Afdeling grondwater.  
De voorzitter meldt dat het belangrijk is om te communiceren aan de burger wie wat en waarom doet . 
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3. Banners ter ondersteuning van activiteiten - reglement 
 
Door de dienst Vrije Tijd werd een reglement opgemaakt inzake de aanwending en het gebruik van de 
gemeentelijke banners (publicatieborden). Tot op heden was er nog geen reglement dat aangaf wie en welke 
activiteiten er gepubliceerd konden worden. 
Er zijn de volgende technische opmerkingen: 

- dubbel gebruik van artikel 8 
- artikel 10 in strijd met artikel 2. Artikel maakt geen vermelding meer dat ook andere verenigingen 

een aanvraag kunnen indienen. 

 
4. Afspraken in verband met Dag van de Natuur 21 november 2015 
 
De dag van de Natuur zal ook dit jaar opnieuw plaats vinden op een zaterdag eind november. Op 21/11 
wordt er in de voormiddag een natuurwerkdag georganiseerd in het Maskobos.  
Er wordt afgesproken om 9u ter hoogte van de parking bij de begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg. 
 
In de namiddag zullen er geboortebomen aangeplant worden voor de kinderen geboren in 2014. De 
plantactie zal plaatsvinden in de Zwaluwstraat, Zwanestraat en Leeuwerikstraat te Jabbeke. Er wordt 
afgesproken in de tent bij het kantoor Interne Zaken, Caverstraat 10 om 15u. 
 
 
5. Informatie Week van het Bos 11 – 18 oktober 2015 
 
De week van het bos zal dit jaar opnieuw georganiseerd worden door de gidsen van Natuurpunt. In totaal 
nemen 5 van de 6 scholen deel en worden er zo 160 leerlingen bereikt, verspreid over 8 klassen.  
De betaling van de gidsen zal gebeuren door de milieuraad tegen de prijs van 40 euro per gidsbeurt of 8 x 40 
euro/gidsbeurt + 1 x 40  euro/voorbereiding of een totaal van 360 euro. 
 
 
 
6. Voordracht Gezinsraad “ik vind de aarde leuk” Steven Vromman, de Low Impact man – 18 

september SPC Varsenare 
 
De voorzitter mocht via de voorzitter van de gezinsraad een vraag ontvangen inzake ondersteuning en 
verzoek tot bekendmaking van een geplande voordracht van Steven Vromman, de Low impact man. 
Er wordt dan ook een warme oproep gedaan om aan deze activiteit deel te nemen. Ten rande wordt wel 
vermeld dat er enigszins betreurd wordt dat hiervoor een toegangsgeld gevraagd wordt. De milieuraad heeft 
de traditie om dergelijke activiteiten gratis aan te bieden aan de bevolking. 
 
 
Varia 

- Door de werkgroep Zwaluwen werden er in Jabbeke 143 bewoonde nesten van huiszwaluwen 
geteld. Er werden nesten vastgesteld ter hoogte van de Civiele Bescherming, bij woningen in de 
Stationsstraat, het voormalig stationsgebouw en in de Cathilleweg en Spanjaardstraat. 

- 29/11/2015 Klimaattop in Parijs, Natuurpunt Houtland voorziet busvervoer tegen de prijs van 35 euro 
per persoon 

- Door de voorzitter wordt gemeld dat hij wegens reisplannen geen vergadering kan organiseren tot 
halfweg december. Hierom wordt aan de ondervoorzitter Erwin Van Renterghem gevraagd om 
tijdens die periode het voorzitterschap te willen waarnemen en desgewenst een vergadering te 
organiseren. 


