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Verslag 
1. Goedkeuring verslag 15 juni 2016 

Het verslag wordt éénparig goedgekeurd. 

2. Mededelingen 

 Svz burgemeestersconvenant (CoM) 

o Het ESCO-dossier van de politie is praktisch volledig uitgevoerd. We zien nu al een 
daling in brandstof- (-40%) en elektriciteitsverbruik (-25%) door fotovoltaïsche 
zonnepanelen, stookplaats-renovatie en relighting (-30%). 

o Aankoop LED-lampen BIB. Worden vervangen nadat de kerstverlichting is opgeruimd. 

o Offerte gevraagd voor reLAMPing gemeentehuis en sporthal Middelkerke. Armaturen 
blijven behouden. 

o Testkaravaan voor inwoners: wordt in 2017 getest in 3 gemeenten. 

o Reeks infoavonden rond mobiliteit opstarten met Kortemark en Langemark-
Poelkapelle. Suggesties? Concept moet nog uitgewerkt worden, maar elektrisch 
fietsen wordt zeker een thema. 



 
 
 

 

o Communicatie: Vragen aan schoolkinderen om een mascotte uit te werken rond de 
slogan “Minder CO2 met Jos en Roger”. 

o Testkaravaan voor personeel komt van 18/4 t.e.m. 28/4. Het personeel krijgt de 
mogelijkheid om elektrische fietsen, bakfietsen, pasjes voor trein/tram/… uit te 
proberen. 38% van de deelnemers gaat na 1 jaar nog steeds duurzaam naar het 
werk. 

o Mogelijkheid bekijken om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen op sporthal de 
Barloke Leffinge, Calidris en school + BIB + IBO Leffinge. 

o Poulesysteem fietsen gaat binnenkort in voege. Poulesysteem auto’s is al in voege. 

o Project ontzorging (zorgen wegnemen en mensen aanzetten tot renoveren door hen 
te ondersteunen in papierwerk, offertes vragen, …) in Dorpsstraat en 
Groenhagestraat: Participatieaspect nog verder uitwerken. 

o Fietsenstalling Noordzeecross. Dit was vorig jaar geen succes. Dit was ver van de 
ingang en niet echt gecommuniceerd. Nu zullen de fietsenstallingen dichter bij de 
ingang gelegen zijn. Hoe communiceren om duurzaam naar daar te gaan? Polsen bij 
andere gemeenten. 

 Actie ‘Vergroot de Hoop’ (inzameling taxusscheersel t.v.v. de  strijd tegen kanker) : resultaat : 
In 2016 werd op ons containerpark 10,73 m

3
 taxusscheersel ingezaameld, goed voor 11 

chemotherapiebehandelingen. Door de vermarkting van dit product konden we bijkomend € 
322 schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Hiermee haalden we het 3

de
 beste resultaat van de 

6 IVOO-gemeenten.Vorig jaar zamelden we maar 4,25 m
3
 in.  

 Afbraak Farys-T.M.V.-watertoren in de L. Logierlaan : deze werd in het najaar van 2016, na 
het bekomen van de nodige vergunningen afgebroken tot een hoogte van 10 à 11 m en 
waterdicht gemaakt. Reden : er waren grote onderhoudswerken noodzakelijk doch eigenlijk, 
door de krachtige pompen van tegenwoordig, had deze watertoren geen nut meer. Het was de 
bedoeling dat het puin ter plaatse zou gebroken worden en dan als kleine afgezeefde fractie 
onmiddellijk naar een nuttige bestemming zou afgevoerd worden doch het college van 
burgemeester en schepen besloot op 22/11/2016 hiervoor geen milieuvergunning af te 
leveren omwille van het feit dat op deze locatie breken teveel lawaaihinder zou veroorzaakt 
hebben. Het is de bedoeling dat de gemeente op  de afgestompte watertoren een toeristische 
uitkijktoren bouwt.  

 Windturbineproject Elicio : De firma nv ELICIO, gevestigd John Cordierlaan 9  8400 Oostende, 
wenst naast de reeds bestaande cluster van 3 windturbines op de grens Middelkerke-
Nieuwpoort 2 nieuwe clusters van elk 3 windturbines van elk ongeveer 0,8 MW en max. 
tiphoogte van 100 m in cluster 1 (Middelkerke) en 2 (Nieuwpoort), met mogelijk alternatief in 
cluster 2 van windturbines van elk ongeveer 1,5 MW en een max. tiphoogte van 122 meter. 
De exacte turbinekeuzes zullen gemaakt worden na de goedkeuring van het MER en n.a.v. de 
indiening van de milieuvergunningsaanvraagdossiers. Enkel de rotordiameters en de 
gondelhoogtes kunnen wijzigen, de voorgestelde max. tiphoogtes blijven ongewijzigd. 
Voor Middelkerke (cluster 1) komen de 3 windturbines te liggen ten oosten van het Kanaal 
Plassendale Nieuwpoort en ten zuiden van de Kreek van Nieuwendamme, op de percelen 
kadastraal gekend Middelkerke Afdeling 10 (Westende) Sectie C Perceelnrs. 185A, 173 en 
176B. (Voor Nieuwpoort zijn dit de percelen Nieuwpoort Afdeling 3 (Sint-Joris) Sectie A 
Perceelnrs. 
Om de mogelijke effecten van de exploitatie van deze 6 windturbines op mens en milieu in 
kaart te kunnen brengen, werd van 15 november 2016 t.e.m. 15 december 2016 een 
openbaar onderzoek i.h.k.v. van een project-milieueffectrapportage-procedure 



 
 
 

 

georganiseerd..Er kwam slechts 1 bezwaar binnen van de traditionele Willem Vinck uit de 
Molenweg te Houthulst. 

 Dag van de Natuur: Er werden 60 bomen geplant (dit is dubbel zoveel als in 2015) op het 
perceel te Sint-Pieterskapelle (hoek Diksmuidestraat met Brugsesteenweg). Komt dit door de 
communicatie via facebook? 

 Groepsaankoop zonnepanelen werd ondersteund (in Middelkerke hebben uiteindelijk 37 van 
de 127 geïnteresseerden meegedaan). Groepsaankoop groene stroom loopt nog tot 8/2/2017. 

 Bermen: voor 2017 € 20.000 euro meer voorzien. 

 Kippenactie op zaterdag 25/3/2017. Afhaling in de Klein Kasteelstraat t.h.v. het containerpark. 
Inschrijven tot 15/2/2017. Max. 400 gezinnen kunnen max. 3 kippen aankopen aan 4,5 
euro/kip. 

3. Groene Boei 

Er was één kandidatuur voor de ‘Groene Boei 2016’ nl. deze van het gezin van Bieke Depoorter uit de 
Moutstraat 14  te 8432 Leffinge (Middelkerke) die het in 2016 voor hun gezin als uitdaging zag “enorm 
in te zetten op het verkleinen van hun ecologische voetafdruk” (citaat uit hun kandidatuurbrief). Ze 
deden dit door : 

- vanaf mei 2016 hun eigen elektriciteit te produceren d.m.v. 22 fotovoltaïsche zonnepanelen, 
gerealiseerd via de groepsaankoop van zonnepanelen;. 

- de voortijdige vervanging van hun oude boiler door een nieuwe condenserende gasboiler 
(besparing 35% stookkosten); 

- de plaatsing van een nieuwe thermostaat; 

- gedragsaanpassingen : thermostaat uit wanneer niet thuis, eerder trui aantrekken dan 
verwarming aan; 

- gedragsaanpassingen en kleine technische handelingen om te besparen op water (het gezin 
met hun 4 leden gebruikt nog slechts 58 m3/jaar allemaal samen);   

- afvalpreventie en max. recyclage;  

Met 5 stemmen vóór en 2 stemmen tegen wordt de kandidatuur van het gezin van Bieke Depoorter 
aanvaardt als nominatie voor de uitreiking van de Groene Boei 2016. 

Deze zal onder voorbehoud van aanvaarding door het Dagelijks Bestuur van de Milieuraad uitgereikt 
worden aan het begin van de zitting van de volgende Milieuraad (vermoedelijk net voor de zomer van 
2017). 

De milieuraad, als jury, looft enerzijds de goede ingesteldheid en de focus van het gezin op het 
verminderen van hun ecologische voetafdruk. Anderzijds kan de ecologische voetafdruk van het gezin 
door technologische ingrepen op gebied van water (spaardouchekoppen, waterzuinige 
binnenhuistoestellen ((vaat)wasmachine) en vooral max. gebruik van hemelwater (toilet en 
wasmachine)) en energie (isolatie, zonneboiler, energiezuinige binnenhuistoestellen, …)  en nog meer 
attitude-aanpassingen op gebied van afval (composteren, houden kippen, afvalpreventie, hergebruik 
en nog meer recyclage) en energie (aandacht voor sluimerverbruik) nog lager. Ook het aspect 
mobiliteit en andere buiten-huis-aspecten (groen en weinig verharding i.h.k.v. infiltratie en buffering 
van hemelwater) moeten mee in overweging genomen bij de ecologische voetafdruk van een gezin. 

De milieuraad wil de milieu-instelling van het gezin belonen, weet dat verdere technische ingrepen 
geld kosten en hoopt dat ze met de uitreiking van de geldprijs voor de Groene Boei t.w.v. € 500 
hiertoe een verder duwtje in de rug kan geven. Ze wil ook, door deze kandidatuur niet te weerhouden, 



 
 
 

 

andere gezinnen, verenigingen, scholen en bedrijven niet ontmoedigen om hun kandidatuur voor de 
Groene Boei 2017 in te dienen.     

4. Compensatie HPG (Historisch Permanente Graslanden) 

Bij de aanleg van fietspaden langs de Schorestraat en langs de Slijpesteenweg wordt 898 m
2
 en resp. 

1.623 m
2
, zijnde een totaal van 2.521 m

2
 historisch permanent grasland (HPG) aangesneden om 

opgenomen te worden in de fietstrajecten. Dit kan enkel indien er op gemeentelijk vlak een HPG-
compensatie voor een vergelijkbare oppervlakte kan worden doorgevoerd. Het Vlaams Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) stelde in dit kader dat, gelet op de situatie in Middelkerke (nog veel 
natuurpotentiële gebieden zonder harde natuurbestemming  in handen van de terreinbeherende 
vereniging Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11  2800 Mechelen), dit het best kan door een HPG-
compenserende overeenkomst te maken met Natuurpunt vzw. 

Natuurpunt vzw stelde voor om een HPG-compensatie van 2.521 m
2
 te realiseren ofwel op hun 

23.780 m
2
 groot perceel, kadastraal gekend Afdeling 9 (Slijpe) Sectie A Perceelnr. 62E, thans 

hooiland (perceel 1), ofwel op hun 4.002 m
2
 groot perceel, kadastraal gekend Afdeling 9 (Slijpe) Sectie 

A Perceelnr. 62B, thans maisakker (perceel 2), in hun natuurgebied ‘Puydebroeken’, gelegen nabij 
‘Driewegen’ en ingesloten door de Spermaliestraat en het begin van de Fleriskotstraat, percelen 
momenteel op het gewestplan ingekleurd met bestemming landbouw.  

 

 
Om als HPG (en als fietspad-HPG-compensatie) te kunnen fungeren moeten deze percelen een 
transformatie naar een lager gelegen grasland (weide met nog enkel graasbeheer mogelijk) 
ondergaan, wat voor perceel 1 een afgraving van 0,5 m en voor perceel 2 een afgraving van 1 m 
betekent. Natuurpunt vzw rekent voor de afgraving een totaalprijs aan van € 10 per m

3
, waarbij alle 



 
 
 

 

mogelijke overige kosten (bouwvergunning, technisch verslag, conformiteitsverklaring, 
bodembeheerrapport, mogelijks archeologisch vooronderzoek, opvolging van het proces, …) voor hun 
rekening genomen worden. Voor perceel 2 bedraagt dit derhalve € 25.210 en voor perceel 1 € 12.500.  

De voorkeur van de gemeente gaat uit financiële overwegingen uiteraard uit naar een afgraving van 
perceel 1. Waar de afgraving ook gebeurt, zij zorgt hoedanook, naast een verhoging van de 
natuurwaarde, voor een verhoogd waterbufferend vermogen voor de gemeente. 

Een ander aandachtspunt is dat bij de verwerving van de percelen door Natuurpunt vzw de 
voormalige pachter Lesley Vanoverschelde, Brouwerijhofstraat 1  8433 Slijpe (Middelkerke), de belofte 
kreeg deze percelen verder te mogen gebruiken, mits gratis pachtafstand. Omdat Natuurpunt hier 
geen woordbreuk wil plegen heeft zij dhr. Vanoverschelde als pachter, ook betrokken bij deze 
compensatie-operatie, meer bepaald met de vraag enerzijds welke van de 2 percelen hijzelf liefst ziet 
afgegraven worden en anderzijds wat hij in ruil wenst voor het deel van het perceel dat hij zou 
verliezen. Dhr. Vanoverschelde kan zich vinden in de afgraving van perceel 1 (het hoger gelegen 
akkerland schat hij hoger in dan het lager gelegen hooiland) en voor het gedeelte hooiland dat hij 
verliest in perceel 1 kan hij enkel akkoord gaan als hij min. een gelijkaardige oppervlakte min. hooiland 
(mocht ook akker zijn)  in ruil krijgt. Natuurpunt vzw stelde voor om het recent door de gemeente voor 
de aanleg van een fietspad verworven en momenteel pachterloos hooilandperceel langs de 
Kalkaartweg, na realisatie van het fietspad nog 2.278 m

2
 groot, kadastraal gekend Afdeling 5 

(Leffinge), Sectie A, Perceelnr. 258A, ter compensatie aan te bieden aan dhr. Lesley Vanoverschelde, 
voorstel waarmee dhr. Vanoverschelde zich akkoord kan verklaren. Deze perceelgebruiksruil van 
hooiland voor onbepaalde duur door dhr. Vanoverschelde kan bovendien kostenloos gebeuren zonder 
verdere uitrustingskosten van het perceel langs de Kalkaartweg vermits er geen omheining dient 
geplaatst te worden. Natuurpunt vzw heeft ook de duidelijke intentie uitgedrukt om dit gemeentelijk 
hooilandperceel langs de Kalkaartweg nu of in de nabije toekomst te (willen) verwerven tegen 
schattingsprijs. 

Deze mogelijke HPG-compensatie kan dus enkel doorgaan mits het gemeentebestuur zich kan 
akkoord verklaren met de afgraving van 2.521 m

2
 à 0,5 m diepte of ongeveer 1.250 m

3
 tegen de all-in 

totale kostprijs van € 12.500 in hogervermeld perceel 1 van natuurgebied de ‘Puydebroeken’ èn met 
het gebruik van het, na realisatie van het fietspad, nog 2.278 m

2
 groot gemeentelijk hooilandperceel 

langs de Kalkaartweg door Lesley Vanoverschelde, Brouwerijhofstraat 1  8433 Slijpe (Middelkerke), 
ter compensatie van zijn verlies aan areaal hooiland in de ‘Puydebroeken’ door de afgraving van zijn 
gebruikt hooiland met het oog op het bekomen van een HPG-weide met nog louter graaslandbeheer; 

De gemeente verklaarde zich bij besluit van het college dd. 13/12/2016 (punt 16) principieel akkoord 
met dit HPG-compensatievoorstel (afgraving perceel 1 voor € 12.500 en gebruiksruil voor dhr. 
Vanoverschelde m.b.t. het gemeentelijk hooilandrestperceel langs de Kalkaartweg). 

Het college vroeg bij middel van hetzelfde besluit om op basis van bovenvermelde bepalingen, samen 
met Natuurpunt vzw, zo snel mogelijk een bindende overeenkomst uit te (laten) werken die na 
ondertekening dienstig wordt om bij ANB de compensatie voor het, door de aanleg van fietspaden in 
Schore en Leffinge, verloren HPG-areaal in te leiden en de juridische belemmeringen van het 
fietspaddossier weg te werken. 

Johan wenst er tenslotte nog op te wijzen dat hij elke vertraging in dit dossier nà het princiepsakkoord 
van 13/12/2016 volledig op zich neemt. Hij had één en ander niet overgemaakt aan Natuurpunt en 
wenst zich hiervoor te verontschuldigen. 

5. Natuurinrichting Schuddebeurze 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege keurde bij ministerieel 
besluit (MB) dd. 26 mei 2016 de instelling en het van start gaan van het natuurinrichtingsproject 
Schuddebeurze goed. Dit MB legt de afbakening van 97,3 ha van het natuurinrichtingsproject 



 
 
 

 

Schuddebeurze vast volgens het bij het besluit gevoegde plan en gelegen binnen de volgende 
kadastrale secties: 

1° Middelkerke 8
ste

 Afdeling (Mannekensvere) Sectie A  

2° Middelkerke 9
de

 Afdeling (Slijpe) Sectie B 

3° Middelkerke 10
de

 Afdeling (Westende) Sectie B 

4° Middelkerke 10
de

 Afdeling (Westende) Sectie C 

5° Middelkerke 11
de

 Afdeling (Lombardsijde) Sectie B 

Het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze beoogt binnen dit gebied een optimale inrichting van het 
projectgebied met het oog op behoud, herstel, beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk 
milieu door met name een inrichting door te voeren in functie van de bestemming op de plannen van 
aanleg (ruimtelijke ordening), dit om verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu 
alsook om elke betekenisvolle verstoring van de beschermde soorten in dit gebied tegen te gaan.  

Natuurinrichting is essentieel om een oplossing te bieden voor de knelpunten die in het projectgebied 
aanwezig zijn. Met behulp van de maatregelen voorzien voor natuurinrichting zoals kavelruil, 
infrastructuur- en kavelwerken, aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon, bewarende 
maatregelen, waterhuishoudingswerken, grondwerken en de uitbouw van natuureducatieve 
voorzieningen kunnen de knelpunten ten aanzien van natuur en natuurlijk milieu worden opgelost; 

Onderzoek naar de haalbaarheid van het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze heeft uitgewezen 
dat het project haalbaar is. Er werden immers reeds heel wat voorbereidende studies gemaakt m.b.t. 
de kwaliteit en de potenties van het gebied (spinnen-inventaris, waterkwaliteit, grondwaterstanden, 
explosievenonderzoek, amfibieën, stortplaatsen, …)  

Er werd ook enerzijds een projectcomité met vertegenwoordigers van tal van openbare besturen 
(provincie, gemeente), administraties (ANB, VMM, VLM, OVAM, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Departement Landbouw en Visserij, LNE), natuurverenigingen, Provinciale Landbouwkamers, 
Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, erkende terreinbeherende natuurvereniging, en 
anderzijds een projectcommissie, ter advisering van het projectcomité, en met een meer lokale inslag 
en insteek (met kennis van het terrein), opgericht, voor de begeleiding van het inrichtingsplan. 
Projectcomité en -commissie komen dinsdagnamiddag 14 februari 2017 voor een eerste keer ter 
plaatse samen. Sommigen kunnen zowel in het projectcomité als in de projectcommissie zetelen en 
plaatsvervangers in het projectcomité kunnen effectieve vertegenwoordigers zijn in de 
projectcommissie. Het projectcomité zal de minister gedurende ongeveer 2 jaar adviseren over de 
maatregelen die in de Schuddebeurze kunnen worden genomen en nadien over de uitvoering van het 
project. De in overweging genomen aanbevelingen zullen immers na een openbaar onderzoek ter 
evaluatie van eventuele opmerkingen en bezwaren  desgevallend en al dan niet in gewijzigde vorm 
aanvaard worden door de minister. Daarna worden deze projecten binnen een tijdspanne van 
ongeveer 3 jaar uitgevoerd. Zaken die hoogstwaarschijnlijk prioriteit zullen krijgen binnen het 
natuurinrichtingsproject zijn 1) de sanering van heel wat oude stortplaatsen en al zeker deze rond 
waterpartijen, 2) de noodzakelijke verschraling van 40 ha binnen het projectgebied in het kader van 
het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van specifieke binnenduinbiotopen en 3) een te 
verbeteren kwaliteit van de Schuddebeurzebeek.   

Dit natuurinrichtingsproject heeft veel gelijkenissen met de instelling van een ruilverkaveling in 
landbouwgebied waarbij ook een projectcomité en –commissie worden opgericht.  

6. Varia 

 De gewijzigde ophalingsmodaliteiten i.v.m. de ophaling van snoeihout : 



 
 
 

 

De beperking om max. 10 pakjes van max. 15 kg, max. 1,5 m lang en met natuurtouw 
samengebonden snoeihout mee te geven met de voorjaars- en najaarsophaling valt weg. Er 
mogen meer  pakjes aangeboden worden doch ze dienen nog steeds max. 15 kg, max. 1,5 m 
lang en met natuurtouw samengebonden te zijn. 

 Opbouw van elektrische laadpalen voor auto’s : 

Men is momenteel bezig met de planning van de uitrol van laadcapaciteit voor elektrische 
voertuigen op openbaar domein. In Middelkerke is het de bedoeling dat er de komende 4 jaar 
19 laadpalen worden geplaatst. In 2017 zouden we er nog 6 willen plaatsen en in 2018 4 à 5. 
Sommigen vragen zich af hoe zoiets te rijmen valt met de noodzakelijke afbouw van 
kerncentrales. De hoop wordt gesteld in de verdere decentrale uitbouw van hernieuwbare 
energie en de weldra te verwachten doorbraak van revolutionaire batterijsystemen om 
hernieuwbare energie in de dalperiode op te slaan en in de piekperiode dan weer te 
verbruiken. Door tal van beperkingen op gebied van elektrische mobiliteit (beperkte 
actieradius van elektrische voertuigen) zullen elektrische voertuigen toch maar een 
tussenmedium vormen. De toekomst is voor voertuigen op waterstof.  

 Hoe zit het met de mogelijkheid om kleinere windmolens te mogen bouwen in het 
buitengebied en nog vnl. op landbouwbedrijven ?  

Diksmuide is hiervoor momenteel een pilootgemeente. Wat indien er een 
bouwvergunningsaanvraag in Middelkerke zou worden ingediend ? Het antwoord hierop 
weten we enkel indien er effectief een dossier zou worden ingediend.  

 Is er in Middelkerke een subsidie voor het knotten van wilgen ? 

Neen. We kunnen evt. in de loop van het jaar een voorstel van subsidiereglement voor het 
knotten van wilgen ter goedkeuring voorleggen aan het college. We zien dan wel hoe het 
college dit onthaalt.   

 Zijn houtkachels, open haarden (en allesbranders) nu echt zo schadelijk voor het milieu ? 

Ja. Deze zorgen voor de uitstoot van heel wat fijn stof. Bij temperatuurinversie waarbij vnl. bij 
windstil weer en laaghangende mist, veelal boven de steden, een warmere luchtlaag als een 
soort deksel bovenop de onderste koudere luchtlaag ligt is dit zeer ongezond (ook voor 
andere afvalgassen als bvb. CO).. Bij ons aan de kust is dit gezien de meestal geldende wind 
eerder uitzonderlijk. Betekent dat echter dat wij daarom deze gevaarlijke stoffen ongestoord in 
de atmosfeer mogen lozen ? Neen.  

 Zendmast Base op het perceel van de afgebroken watertoren in de L. Logierlaan : 

De zendmast van mobilofonie-operator Base stond vroeger minder storend boven op de 
watertoren. Na afbraak van de watertoren staat deze zendmast er nu naast. Is dit wettelijk in 
natuurgebied en zo neen, kan hier iets tegen gedaan worden ? 

 Stand van zaken uitstulping fietspad Spermaliestraat t.h.v. huisnr. 184. 

Blijkbaar zou het college hierin geen verdere actie willen nemen. De milieuraad argumenteert 
zijn betrokkenheid vanwege het feit dat de terreinbeherende vereniging Natuurpunt wel 
onteigend is geworden voor hetzelfde fietspad op de aan huisnr. 184 aangrenzende percelen 
van Natuurpunt. Dit zorgt voor discriminatie en ongelijke behandeling. Bovendien is de 
veiligheidssituatie op het fietspad aan de naastliggende ingang van het natuurgebied de 
Puidebroeken hierdoor nogal precair.  

 Bermbeheer :  



 
 
 

 

De gemeente heeft het budget voor bermbeheer in 2017 met € 20.000 verhoogd om het 
grasmaaisel tijdens de eerste snede nà 15 juni op het hele grondgebied te kunnen oprapen. 
Tijdens de mindere najaarssnede zal enkel in het deel Westende-Lombardsijde, waar nu al 
werd opgeraapt, verder opgeraapt worden. De gemeente zal met zijn maaimateriaal vooral 
instaan voor de veiligheidsmaai (vnl. aan kruispunten zorgen dat het verkeer een veilig 
overzicht blijft bewaren (maaistrook van 1 m naast de weg)). 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur. 
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Eddy Louwie Johan Broidioi 

 


