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Verslag 
1. Goedkeuring verslag 24/11/2015 

M.b.t. het voorlaatste variapunt wordt opgemerkt dat de formulering “zonder enige” in de weergave “Er 
wordt geopperd dat met de vaststelling …. tot een één-persoonsdienst zonder enige / met minder 
administratieve ondersteuning. De milieuraad vindt dit onaanvaardbaar.” niet correct is en dient 
vervangen te worden door “met minder”. 

Na deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd. 

2. Mededelingen 

Het dak van het gemeentezaaltje van Mannekensvere (oud gemeentehuis) en het dak boven de 
vroegere uitbouw van het gemeentehuis (vroeger politiebureau) zijn geïsoleerd. 

Het relightingdossier voor de bib van Middelkerke is in volle ontwikkeling. De keuze van de leverancier 
gebeurt heel binnenkort. Dit zal ongeveer 10 000 euro kosten (kostprijs lampen). 

Bij de provincie wordt een mobiscan besteld (in kaart brengen van het woon-werkverkeer van het 
personeel). 

In het fleetplan (auto’s delen door verschillende diensten binnen de gemeente) zullen ook 8 fietsen 
voorzien worden. Dit is bedoeld voor kleine verplaatsingen van het gemeentepersoneel (<1 km). 



 
 
 

 

Afschaffen subsidie zonneboiler.  Het doel is inzetten op ontzorging (administratieve zorgen 
wegnemen bij mensen) en deze doelgroep te activeren om energiemaatregelen te nemen. Het 
voorstel is om bouwadvies te promoten en gratis te maken indien men er iets mee doet. De provincie 
betaalt 200 euro en de gemeente zou de overige 50 euro kunnen ‘subsidiëren’. Na overleg met 
Duinenwacht gaan we de richting uit van een groepsaankoop dakisolatie of een adviseur dakisolatie 
(bv 1 dag per week). Binnenkort volgt overleg met schepen en dienst huisvesting. 

Dag van de natuur 20/11/2016: verdere aanplant geboortebos in Sint-Pieterskapelle. 

De groepsaankoop zonnepanelen (met provinciaal meer dan 1.039 inschrijvingen) en de 
groepsaankoop groene stroom waren succesvol. 

Het nieuw containerpark komt naast het Infrax-kantoor iets verder in de Klein Kasteelstraat, aan de 
andere kant van de brandweerkazerne. Het studiebureau is een plan aan het opmaken, rekening 
houdende met de gestelde eisen van de gemeente (weegbrug, containerpark met overzicht voor een 
parkwachter, een betalend en niet-betalend gedeelte,…). 

Door de gewijzigde (manier van) snoeihoutophaling werd er in het voorjaar van 2016 2/3 minder 

snoeihout huis-aan-huis opgehaald (maart 2015 : 86.140 kg, maart 2016 : 28.950 kg, of 57.190 kg 

minder). Ter info : Sinds 1 november 2015 gelden verstrengde aanbiedingsregels voor de huis-aan-

huis-ophaling van snoeihout in maart en november : max.10 bundels van max.15 kg en max.1,5 m 

lang. 

Sinds 2016 is er een wijziging in ophaalmomenten voor het gras- en haagscheersel in de 

verschillende deelgemeenten, meer bepaald het hinterland & Middelkerke en Westende op 

zaterdagvoormiddag (met ook hier enkele kleinere verschuivingen van inzamel-uren) en Lombardsijde 

op maandagavond. De wijziging is er gekomen doordat het inzamelen in Westende en Lombardsijde 

veelal een overbeladen huisvuilwagen opleverde. De mogelijke wijzigingen in kilo’s t.o.v. 2015 zijn 

(nog) niet te achterhalen uit de stortcijfers omwille van (op het moment van aanlevering op het 

groencomposteringsterrein) menging met andere groenfracties.en een onduidelijk ‘inbadge-gedrag’ 

van de transporterende chauffeurs.  

3. Burgemeestersconvenant - bespreking actielijsten (Wendy Vandenberghe) 

Wendy Vandenberghe neemt 3 actielijsten door die onder coördinatie van de WVI (de West-Vlaamse 
Intercommunale (www.wvi.be) die de (vooral technische) belangen van 54 West-Vlaamse gemeenten 
behartigt) werden opgesteld en die als bijlage aan dit verslag worden toegevoegd : 

1. De actielijst met individuele keuzeacties intern binnen de gemeente die door de politiek als te 
realiseren, haalbaar en minder wenselijk al dan niet in interactie met de bevolking  
werden/worden ingeschat. 

2. De actielijst met acties binnen het gemeentelijk (of er heel dicht bij aansluitend) patrimonium 
(gebouwen, wegen, mobiliteit, werking, …) die door een gemeentelijke ambtelijke werkgroep 
(duurzaamheids-, mobiliteits, en huisvestingsambtenaar, ambtenaar openbare werken) als te 
realiseren, noodzakelijk en haalbaar werden/worden geacht. 

3. Regionale acties die binnen de regionale cluster van 8 gemeenten als wenselijk en haalbaar 
worden ingeschat en waarbij 1 van de gemeenten als trekker optreedt en waarbij minstens 
één andere gemeente van de cluster ook aan deelneemt. 

Deze 3 lijsten komen in september-oktober ter goedkeuring op de gemeenteraad. 

Het is de bedoeling dat de clustergroep en de 8 individuele gemeenten tegen 2020 20 % CO2 gaan 
besparen t.o.v. het referentiejaar 2011. Feit is evenwel dat we al relatief dicht bij het einde zitten. 



 
 
 

 

Bij de nabespreking wordt de vraag gesteld welke procentuele impact dit burgemeestersconvenant zal 
hebben tegen 2020 ? Deze berekening is de taak van de WVI doch er dient ook gerealiseerd dat de 
gemeenten zelf maar voor een max. besparing van 2 % kunnen zorgen. De rest is voor de particuliere 
bevolking (als inwoner, als verblijver, als toerist en in transit) en voor de bedrijven. Bovendien worden 
er ook maatregelen genomen die pas binnen een paar jaar kunnen gerealiseerd worden. Zo wordt het 
vb. aangehaald dat tijdens de huidige werken in de Westendelaan er wachtbuizen voor elektrische 
laadpalen worden aangelegd. 

Bij de bespreking komt ook het autodelen aan bod. Hier leeft er het één en ander : burgerinitiatieven 
met gedeelde auto’s op wijk-, buurt- of straatniveau kunnen hier ontstaan, naast meer carpoolen en 
ander gegroepeerd rijden. Feit is wel dat organisaties als Cambio het niet haalbaar achten om vanuit 
kleinere gemeenten te opereren. 

Wat het aspect hernieuwbare energie betreft wordt aangegeven dat er in de zone op de grens met 
Nieuwpoort mogelijks 3 grote windturbines (en 3 in Nieuwpoort ?) kunnen bijkomen. Het betreft hier 
vermoedelijk het oude aanvraagdossier van Electrawinds dat hier door een overnemer zal worden 
voortgezet. De vraag wordt ook gesteld hoe het zit met het windplan van de provincie. Dat is uitgehold 
geworden door de bouw van windturbines op andere plaatsen dan vooropgesteld (maar waar ze wel 
vergund werden). Het plan is dus niet echt meer richtinggevend. Maar er moeten wel nog heel wat 
turbines op het land bijkomen om de doelstellingen van België op gebied van hernieuwbare energie te 
halen (blijkbaar tellen de off-shore installaties (op zee) niet mee in deze berekening. Feit is wel dat alle 
landbouwers onlangs benaderd werden om hun oude overeenkomsten die dreigden te vervallen te 
verlengen. Sommigen deden dit en anderen niet. Volgens de Vlarem moet maar vanaf een vermogen 
van meer dan 5.000 kW (!!) een milieuvergunning bij de provincie worden aangevraagd, beneden dit 
vermogen gebeurt de vergunningverlening door de gemeente (beneden de 300 kW moet er zelfs geen 
milieuvergunning worden aangevraagd, van 300 t.e.m. 500 kW is dit maar een milieumelding; ter info : 
de 3 bestaande windturbines betreffen 660 kW en 2 x 900 kW). Maar als het project betrekking heeft 
op meer dan 20 turbines (ongeacht het vermogen) dan beslist weer de provincie, net als in het geval 
dat er meer dan 4 zijn die een aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder 
beschermd gebied (wat in de zone op de grens met Nieuwpoort het geval is (er werd hiervoor zelfs 
reeds een milieu-effecten-rapport opgesteld)). In de ‘windturbine-activiteit’ worden uiteraard de reeds 
bestaande meegeteld (anders zou je ze afzonderlijk telkens weer per 4 kunnen aanvragen). 

Nog wat het aspect hernieuwbare energie betreft wordt meegedeeld dat er ook over wordt nagedacht 
om, afhankelijk van de verdere afwikkeling van het dossier, zonnepanelen op de Calidris te leggen. 

Er wordt ook op gewezen dat we terwijl we volgens sommigen met bepaalde maatregelen met weinig 
impact wat ‘morrelen in de rand’ we voorbijgaan aan het feit dat er in onze regio omwille van de 
‘vluchtoename’problematiek van de luchthaven (met meer luidruchtigere nachtvluchten (cfr. vorige 
milieuraad)) er toch veel meer CO2 in onze regio zal geproduceerd worden. Opgemerkt wordt dat dit 
wel zo zal zijn, maar dat alles geregeld wordt binnen een Vlarem-vergunning, afgeleverd door een 
vergunningverlenende overheid, en waarbij er dan ook nog eens moet op gewezen worden dat van 
zodra het vliegtuig zich losmaakt van de grond het Vlaams Gewest, dat weliswaar de 
milieubevoegdheid heeft op haar grondgebied, niets meer te zeggen heeft. Op dat ogenblik geldt 
enkel Europese en internationale wetgeving (en nationale wetgeving waarin deze hogere wetgeving 
geïmplementeerd werd). Opgeroepen wordt om hier waakzaam te blijven en indien nodig te ageren 
waar nodig en mogelijk. 

Er wordt besloten dat we de opportuniteiten moeten grijpen om in te zetten op wat we kunnen doen. 

4. Vraag WBE Middenkust-vallei vzw om subsidie voor het aanbrengen van een 40-tal 

nieuwsoortige wildreflectoren binnen hun 'proefproject Slijpesteenweg' - Goedkeuring en 

desgevallende vaststelling bedrag  



 
 
 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting dd. 3/05/2016 (punt 21) de toelating aan de 
WBE (Wildbeheerseenheid) Middenkustvallei vzw, p.a. Frederik Ester, Brugsesteenweg 44  8433 
Mannekensvere (Middelkerke), de toelating om een 40-tal nieuwsoortige wildreflectoren met zijdelings 
verspreidend blauw licht op de catafootpaaltjes langs de Slijpesteenweg, tussen de 
Zevekotesteenweg en de grens met Slijpe (net voor de Gistelstraat komende uit de richting Leffinge), 
aan te brengen, dit ter bescherming van het jaarlijks overstekend en getroffen valwild 
(verkeersslachtoffers). Het betreft hier een proefproject voor de WBE, waarbij ze bij wijze van test 
zullen bekijken of hiermee het op één jaar doodgereden aantal hazen (36 in 2015) kan verminderd 
worden. Er wordt ook gemikt op klein valwild (hazen, patrijzen, fazanten, …) waardoor de reflectoren 
op lage hoogte zullen worden aangebracht. Dit is ook reeds een serieuze test want dergelijke 
reflectoren werden tot op heden nog maar enkel in Limburg gebruikt voor groot wild (reëen). De 
reflectoren zullen binnenkort ook op een andere plaats in de gemeente moeten worden aangebracht, 
gezien de Slijpesteenweg begin volgend jaar vernieuwd wordt. Het is daarom ook interessant de 
manier van hechting op de catafootpaaltjes te evalueren vooraleer één en ander veralgemeend wordt. 
De reflectoren kosten iets meer dan € 500 incl. btw. Het college van burgemeester en schepenen wou 
geen subsidie geven voor dit proefproject doch nu wordt de vraag gesteld of de milieuraad hiervoor 
geen subsidie wil toekennen. 

Er wordt éénparig beslist om hiervoor € 250 subsidie toe te kennen aan de Wildbeheerseenheid 
Middenkustvallei vzw.   

5. Afbraak watertoren Farys (L. Logierlaan) - bouw nieuwe gemeentelijke recreatieve 

uitkijktoren - bezwaar Vogelbescherming Vlaanderen tegen sloopvergunning - alternatieve 

torenvalknestkasten - advies 

Farys (vroegere TMVW) zou de Middelkerkse watertoren in de L. Logierlaan omwille van 
veiligheidsoverwegingen willen afbreken tot op een hoogte van 7 m, te meer daar deze toren omwille 
van hedendaagse krachtigere pompen niet meer nodig is om de hoge appartementsgebouwen van 
voldoende water onder druk te voorzien. Tegen de in aanvraag zijnde sloopvergunning werd een 
bezwaar ingediend door Vogelbescherming Vlaanderen vzw omwille van een door hen aangekaart 
koppel slechtvalken dat er een nest op één van de vensterbanken zou hebben. Hierop werd ter 
ontwarring van het dossier een alternatieve nestgelegenheid voor deze slechtvalken in de regio 
gezocht. Natuurpunt Middenkust vzw stelde echter dat er geen koppel slechtvalken aanwezig is doch 
2 mannetjes (de verwarring kan mogelijk ontstaan zijn doordat één van de mannelijke slechtvalken 
wat kleiner is dan het ander mannetje, wat kon wijzen op een vrouwtje). Zij vermoeden ook dat de 
vensterbanken van de watertoren zoals de meeste vensterbanken hellend zijn en bijgevolg geen 
nestvorming toelaten. Bovendien vindt Natuurpunt Middenkust vzw het niet wenselijk dat er zich hier 
(en in de onmiddellijke dichte regio) bijkomende koppels slechtvalken zouden vestigen omdat deze 
roofvogels predatoren (bejagers) zijn van heel wat akker- en watervogels (bvb. grutto, leeuweriken, …) 
waarvoor Natuurpunt nu net beheersmaatregelen neemt om de populatie te doen toenemen. 
Bijkomende slechtvalken staan m.a.w. haaks op de natuurontwikkelingsmaatregelen voor 
Middelkerke. Bovendien zijn er dicht in de buurt (o.a. nieuwe watertoren Oostende en kerktoren 
Oudenburg) nog 2 andere broedplaatsen van slechtvalken. Als slechtvalken echt ergens willen 
broeden nestelen ze ook in bomen. Natuurpunt Middenkust vzw contacteerde hieromtrent 
Vogelbescherming Vlaanderen vzw en beide partijen konden zich vinden in het feit dat de watertoren 
onvoorwaardelijk zal ‘gekort’ worden. Blijkbaar was het ook maar de bedoeling van Vogelbescherming 
Vlaanderen vzw om het broedseizoen van het vermeende ‘koppel’ slechtvalken te overbruggen. 
Toch wil Natuurpunt Middenkust vzw in de toekomst ‘bezwaar’ aantekenen tegen de bouw van de 
uitkijktoren die door de gemeente boven op de resterende stulp van de watertoren zal gebouwd 
worden met opmerkingen, aanbevelingen voor de flora op en in het gebied rond de nieuwe 
uitkijktoren. Ondermeer i.v.m. de mogelijke overdreven, niet geaccentueerde verlichting van en op 
deze uitkijktoren. Er wordt geopperd dat dit reeds preventief zou moeten aangekaart worden nog voor 
de opmaak van concrete plannen i.v.m. deze uitkijktoren. 



 
 
 

 

Conclusie : Natuurpunt Middenkust vzw zal een schrijven richten aan de gemeente, enerzijds om het 
bezwaar van Vogelbescherming Vlaanderen vzw tegen de sloopvergunning voor de watertoren op te 
heffen, minstens te milderen en tegenargumentatie voor de besluitvorming bij het verlenen van de 
sloopvergunning aan te brengen, anderzijds om het gemeentebestuur te vragen om bij de opmaak 
van de plannen voor de bouw van de nieuwe uitkijktoren rekening te houden met maatregelen om de 
verstoring van de fauna op en in de natuurgebieden rond de watertoren zo maximaal mogelijk te 
milderen. 

6. Bermbeheer - Kostprijs volledige opraap bermmaaisel en evolutie - Bespreking 

Bij de interne opvraag van de kosten voor het bermbeheer gedurende de afgelopen jaren werden 
voorlopig enkel de hoeveelheden opgeraapt en verwerkt maaisel verkregen : 

2015 160.920 kg (blijkbaar veel minder omwille van het droog voorseizoen 2015) 

2014 254.850 kg (1/3 t.o.v. 2013 doordat maar 1/3 van het grondgebied werd opgeraapt) 

2013 739.340 kg (het eerste en voorlopig enige jaar dat er volledig werd opgeraapt) 

2012 455.000 kg 

2011 138.300 kg 

De vergadering stelt dat ook nog eens de kostprijs voor maaien, opraap en transport bij maaien en 
opraap over het volledige grondgebied (cfr. 2013) dient opgevraagd. Dit was vermoedelijk € 75.000. 

Er wordt gesteld vanuit natuurhoek dat het nu maar eens menens moet zijn om de verplichtingen van 
het bermbesluit, daterend uit 1984 (32 jaar geleden) onverkort uit te voeren. Er wordt ook gedreigd om 
er voortaan, bij verdere overtreding van het bermbesluit, juridisch tegenaan te gaan.  

Vanuit beleidshoek verdedigt men zich door te stellen dat we nu ook met de dure aanpak van het 
eveneens verplichte herbicidenvrij beheer van het gemeentelijk groen zitten. Dit is momenteel een 
prioriteit. Bovendien wordt vastgesteld dat mensen ook al niet meer bereid zijn om het openbaar 
domein voor hun deur onkruidvrij te houden. Volgende week wordt er een nieuwe borstelmachine voor 
de onkruidbestrijding geleverd. De centen kunnen ook maar 1 x uitgegeven worden. 

Vanuit natuurhoek stelt men vast dat de ‘veiligheidssnede’ in een groot deel van de gemeente bijna 2 
m bedraagt. Een alternatief zou kunnen zijn 1 m veiligheidssnede en de rest gerust laten (niet 
maaien). Men beweert ook dat met het huidige bermbeheer (maaien zonder opraap) er zeker meer 
distels zullen voorkomen. 

Dit wordt tegengesproken vanuit beleidshoek : binnen de 2 zones van het bermbeheer (opraap en 
geen opraap) merkt men geen verschil in hoeveelheid onkruid. Er is voor dit jaar alvast geen budget 
voor het wettelijk uit te voeren maai-opraap-bermbeheer, maar naar volgend jaar toe kunnen we kijken 
of er geen verschuiving van middelen mogelijk is.   

7. Stand van zaken 'fietskronkel' t.h.v. de toegang tot het natuurgebied 'Puydenbroeken' 

(Spermaliestraat 187) - Bespreking  

M.b.t. de problematiek van de kronkel in het fietspad t.h.v. de toegang tot het Natuurgebied 
Puydenbroeken t.h.v. Spermalieestraat 187) vraagt men naar de stand van zaken. Er werd hier 
immers een gevaarlijke situatie gecreëerd doordat er geen onteigening van een deel van de voortuin 
werd uitgevoerd en het fietspad hier als een bobbel rond de voortuinstrook van het huis werd gelegd. 
Op een lang recht fietspad is er daar dus één gevaarlijke uitstulping waardoor men tijdens de dag aan 
een behoorlijke snelheid (cfr. nieuwe elektrische hogesnelheids-e-bikes) een bocht moet nemen, 
hetgeen het in donkere omstandigheden nog eens gevaarlijker (onverwachter) maakt. Er werd door 
het college dd. 03/03/2009 (punt 58) en door het college dd. 19/05/2009 (punt 31) reeds een 
beslissing genomen “om het geplande traject van het dubbelrichtingsfietspad langs de N325 



 
 
 

 

Spermaliestraat ter hoogte van huis nummer 187 te wijzigen en het fietspad er niet rond de woning af 
te leiden”, “Studiebureau Lobelle de opdracht te geven hiervoor de nodige stappen te nemen om een 
nieuw ontwerp, nieuwe onteigeningsplannen en een nieuwe bouwaanvraag op te maken.” en resp. 
waarbij het college “akkoord ging met de raming voor de opmaak van nieuwe ontwerpplannen, nieuwe 
onteigeningsplannen en een nieuwe bouwaanvraag voor de wijziging van het traject van het fietspad 
langs de N325 Spermaliestraat ter hoogte van huis nummer 187 en deze opdracht voor een bedrag 
van € 1.623,82 toe te wijzen aan studiebureau Lobelle.”. 

De Milieuraad besluit om aan het college van burgemeester en schepenen te vragen waarom er 
hiermee gedraald wordt en waarom er geen continuïteit gegeven wordt aan deze reeds lang geleden 
uitgesproken beslissing. 

8. Varia 

 Op do. 22/09/2016 gaat er in de bibliotheek een diaverslag, gebracht door landbouwer Johan 
Deseure, over een landbouwproject in Ecuador door. 

 In het voorjaar van 2017 wordt het kippenproject opnieuw georganiseerd. Er wordt hulp 
gevraagd van de milieuraad bij het afhalen. Indien nodig kan dit op dat ogenblik, evenwel 
zonder enige garantie, gevraagd worden. Voorzitter Johan Broidioi wil zich al persoonlijk 
engageren. Er wordt ook gesteld dat een kippenactie nu ook niet zoveel medewerkers vereist. 

 Er wordt voorgesteld dat de milieuraad ook een zwerfvuilactie zou organiseren. De voorzitter 
tempert een beetje de verwachtingen, de milieuraad is immers een adviesraad, geen raad die 
eigen acties op poten zet. 

 Hetzelfde voor de (verdere) aanleg van het geboortebos n.a.v. de Dag van de Natuur. 
Daarenboven organiseert Natuurpunt op diezelfde dag (met heel wat leden van de milieuraad) 
heel wat eigen beheersacties. Maar toch kan er voorafgaand nog vrijblijvend een oproep 
gedaan worden tot de leden van de milieuraad.  

 Er werd minder snoeihout opgehaald sedert de ophaling beperkt werd tot ‘enkel de dag zelf 
buiten te leggen en enkel op de stoep met een max. van 10 bundels van max. 15 kg / bundel, 
met een max. lengte van 1,5 m en waarbij losse hopen takken / snoeisel niet meer worden 
meegenomen.’ Deze nieuwe, strengere inzamelwijze werd trouwens enerzijds ingevoerd om 
misbruik tegen te gaan (vuile, chaotische dumping van grote hopen nog dik snoeihout op het 
openbaar domein en opritten gedurende meerdere dagen vóór en nà de feitelijke 
ophalingsdag; de ophaling was trouwens per deelgemeente niet meer haalbaar op 1 dag.) en 
anderzijds omdat het met het inkrimpende wagenpark (nog slechts 3 vuilnisophaalwagens) en   
mindere ondersteuning van de groendienst (hebben huin minder aantal containerwagens ook 
zelf nodig) niet meer mogelijk om het op de vroegere wijze op te halen. Met de nieuwe 
beperkingen heeft men dit terug onder controle en binnen de perken gekregen. 
In Leffinge (omgeving Wielewaalstraat – Lijsterstraat) zou een hoop snoeihout van de eigen 
groendienst niet meegenomen geworden zijn (na een heel tijdje blijven liggen uiteindelijk wel). 
Er is in het algemeen ook nog wat communicatiewerk, individueel via de wijkagent en 
algemeen via de Sirene, om de mensen erop te wijzen dat ze hun op te halen snoeihout voor 
de eigen deur moeten leggen. 
Gratis snoeihoutophaling, en bij uitbreiding van gras- en haagscheersel, is eigenlijk al een 
luxe. Te meer veel groenafval immers zelf kan verwerkt worden in de eigen ‘kringloop’tuin, 
ook een deel van het grasmaaisel, naast het feit dat er ook nog eens voor afvalarme tuinen 
kan gekozen worden (traaggroeiende, groenblijvende heesters, traaggroeiende grassoorten, 
keuze voor bodembedekkers, …).   

  In de Kabinestraat, tegen de Snipgatstraat, werden bomen gerooid en werden de boomgaten 
uitgefreesd, maar werden er blijkbaar een aantal vergeten. Wat gebeurt hier verder mee ?  



 
 
 

 

 Zondag ll. 12 juni werd blijkbaar het volledig uitgestippelde gemeentelijke 
mountainbikeparcours ingehuldigd. Vooral het stuk in de Warandeduinen werd massaal 
ingereden. Men vreest dat er toch nog veel naast de paden zal gereden worden. Er wordt 
hierbij herhaald dat het gemeentebestuur, bij monde van de burgemeester, zich sterk gemaakt 
heeft en gegarandeerd heeft dat er handhaving zal zijn (beboeting voor zij die er zich niet aan 
houden). In dezelfde zone, recht over de manège, trekken er ook heel wat Chirogroepen vnl. 
uit Wallonië de Warandeduinen in. Gezien daar nu net het epicentrum van het 
‘Eikelmuizenproject’ ligt zorgt dit gebruik als speelduin wel voor een conflict met dit project. 

 Er wordt op gewezen dat sommige van de OBRAC’s (ondergrondse betaal 
restafvalcontainers) in de winter niet zouden functioneren. Dit wordt weerlegd : enkele jaren 
geleden was dit misschien zo omdat de zonnepaneelaandrijving in de winter onvoldoende 
vermogen leverde om via batterij het mechanisch gedeelte aan te drijven. Deze kinderziekte is 
thans evenwel volledig weggewerkt. Er moet wel nog rekening mee gehouden worden dat na 
inworp van € 0,50 er een 3-tal seconden dient te wachten om de schuif te openen (tot na het 
horen van een klik, wegens de traagheid van het systeem). Men mag ook niet meer dan 10 
seconden wachten (systeem terug in stand-still-modus). Er wordt beweerd en tegengesproken 
dat dit niet voldoende op de container zou worden aangegeven. 

 In 2018 zou er terug een ecobiobeurs worden georganiseerd i.p.v. een eerlijke modeshow.  

 De gemeente neemt vanaf 15 juni (vandaag dus) tot eind augustus terug deel aan de actie 
‘Vergroot de Hoop’ om zo massaal mogelijk niet-gemengd, vers, éénjarig taxushaagscheersel 
in te zamelen op het containerpark, dit om er baccatine, via het geneesmiddel taxol, uit te 
halen, een farmaproduct dat men nodig heeft om een chemotherapiebehandeling te kunnen 
uitvoeren. Per m

3
 taxushaagscheersel krijgen we  dan ook nog eens € 30, te schenken aan 

een preventief kankerproject. De gemeente Middelkerke schenkt aan het kinderkankerfonds. 
Verleden jaar vielen de ingezamelde hoeveelheden in Middelkerke wat tegen, maar nu zijn ze 
hoopgevend : op de eerste dag hadden we al bijna 1 m

3
, vorig jaar 4,5 m

3
 nà 2,5 maanden. 

 Natuurpunt wil in het kader van natuurbeheer in de Schuddebeurze een populier vellen die het 
eigendom van één van de buren nl. van dhr. Piret in de Bamburgstraat ‘bedreigt’ (kan op het 
eigendom vallen). Ze zullen hiertoe een kapvergunning vragen aan het gemeentebestuur. Dit 
dient te gebeuren door een schrijven met plannetje te richten tot het gemeentebestuur. 

 Natuurpunt Middenkust vzw en MIER gaan niet langer akkoord met de verharding van het 
jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Zij zijn er immers zeker van dat de 
mountainbikers niet op maar naast het 2 m brede jaagpad in schelpenzandverharding zullen 
rijden. Zo krijg je een gegarandeerde te brede verstoring van het jaagpad, waar (zie vroegere 
milieuraden) zeer zeldzame vlindersoorten op voorkomen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
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Eddy Louwie Johan Broidioi 

 


