
 
 

 

 
Verslag Milieuraad 04/07/2017 

Aanwezig: R. Van Der Weijde, penningmeester; 

 

G. Van Eessen, M. Boydens, F. Ester, D. Baeteman, leden; 

 

G. Dufoer, deskundige-effectief; 

 

F. Ampe-Duron, schepen; 

 

E. Louwie, secretaris; 

 

P. Decoene , plaatsvervangend lid, ; 

Verontschuldigd:  ; 

Afwezig: J. Broidioi, voorzitter; 
 
W. Boydens, A. Vanhooren, J. Fevery, S. D'Hondt, L. Sys, K. Wouters, leden; 
 
W. Vandenberghe, ambtenaar; 
 
E. Bulcke, F. Calleeuw , J. Delaet , G. Decock , J. Lacroix , P. Hauweele, F. Claeys , H. Desmet , 
M. Muylle , E. Blomme, C. Velter, A. Velter, B. Vanhooren, C. Maes , R. Dedulle , 
plaatsvervangende leden 

 

 

  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 
Verslag 
1. Groene Boei - uitreiking 

De Groene Boei 2016 wordt door de milieuraad uitgereikt aan het koppel Bieke Depoorter en Dimitri 
Van Nuffel uit de Moutstraat 4 te 8432 Leffinge voor hun volgehouden inspanningen om met het 
volledige gezin hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken en te houden. 

Een geldprijs t.w.v. € 500 wordt uitgereikt aan het aanwezige, uitgenodigde koppel, waarop een kleine 
receptie volgde. 

Uit het gesprek met de winnaars is gebleken dat zij er een nog ruimere milieu-attitude op na houden 
dan al uit hun kandidatuurstellingsdossier bleek. Zo hebben zij met het gezin resoluut gekozen voor 
één wagen (wat niet zo evident is voor de echtgenoot om op het werk in Oostende te geraken), doen 
zij door het houden van kippen (met voedering van keukenafval) en compostering reeds meer dan 
gemiddeld aan afvalbeperking en zullen ze de gewonnen geldprijs gebruiken voor o.a. de aanleg van 



 
 
 

 

een groendak (isolatie, buffering hemelwater, extra groen, …) op het her aan te leggen platte dak van 
het tuinhuis. 

2. Verslag Milieuraad dd. 30/01/2017 - goedkeuring 

Het verslag wordt éénparig goedgekeurd. 

3. Mededelingen 

 Eddy Louwie verhuist vanaf juli naar de gemeentelijke werkhuizen, met een enigszins 

gewijzigd takenpakket (t.g.v. het wegvallen van Sandra Vanluchene bij de reinigingsdienst en 

de funktiewijziging van Wendy Vandenberghe, zie hieronder) 

 Wendy Vandenberghe kreeg een functiewijziging. Zij werd  verantwoordelijke gebouwen en 

duurzaamheid (excl. afval). Ontwikkelingssamenwerking en volksgezondheid vallen weg. 

 Er is een nieuw project gestart vanuit de plasticrecyclage-industrie om op het strand 

aangespoelde harde plastics in te zamelen ter recyclage. Het afval van onze strandreiniger zal 

hiertoe uitgesorteerd worden. De container komt naast de werkhuizen te staan. 

 Het elektriciteitsverbruik van de  bibliotheek is  sterk gedaald sinds de relighting (het 

vervangen van een  deel van de lampen door Led-lampen). 

 De testkaravaan (aanbieden door de provincie van alternatieve milieuvriendelijke 

vervoermiddelen aan het gemeentepersoneel) was een succes. We ontvingen veel positieve 

reacties.  

 Er komt een nieuwe provinciaal gecoördineerde groepsaankoop zonnepanelen 

(inschrijvingsperiode van 1 september 2017 t.e.m. 3 oktober 2017) 

 Er was ook een positieve evaluatie van de groepsaankoop groene stroom (elektriciteit en 

gas). 

 De infoavond duurzame mobiliteit lokte meer dan 40 aanwezigen, een succes. 

 Middelkerke overweegt deelname aan een Europees project “solarise”. Middelkerke zou 

focussen op het plaatsen van zonnepanelen op een historisch gebouw (maalderij Molen 

Leffinge). De doelstelling van het project vermeldt: “ De projectpartners zullen een reeks van 

innovatieve zonne-energie oplossingen testen en demonstreren in historische, openbare 

gebouwen en ook in huishoudens (focus op laag-inkomen-gezinnen)  in steden en op het 

platteland. Elk pilootproject zal de kosten van zonne-energie zo laag mogelijk houden in 

combinatie met een efficiënte verbetering van de opslagtechnologieën.” 

 We zijn ‘observer’ in het Europees project SLIC over aangepaste verlichting op fietspaden (bv 

via bewegingssensoren (actieve lichtstraat)) 

 Tegen half juli zullen zonnepanelen geplaatst zijn op sporthal de Barloke (Leffinge), de 

Calidris en de gemeenteschool van Leffinge. 

 Er zijn 5 dienstfietsen bruikbaar op 3 verschillende locaties voor nabije werkverplaatsingen 

 Elektrische laadpalen voor auto’s : er komen 6 locaties in oktober 2017 (2 al geplaatst) en 
tegen 2020 zullen er min. 19 laadpalen zijn. 

 Burgemeestersconvenant (klimaatconvenant): communicatiecampagne 

Op 2 mei 2017 werd het duurzaam energieactieplan voor de groep “Van Zee tot IJzer” die onder 

impuls van WVI werd gerealiseerd officieel goedgekeurd door de Europese Commissie.  

Tijdens het lanceringsmoment in het stadhuis van Diksmuide werd de postercampagne, het logo 

en de website officieel voorgesteld in aanwezigheid van burgemeesters en schepenen. De groep 



 
 
 

 

“Van Zee tot IJzer” wil versterkt inzetten op de vier thema’s: wonen, lokale handel en diensten, 

energie en mobiliteit. Via de posters zullen de inwoners van de 9 gemeenten gesensibiliseerd 

worden. Als slagzin voor de campagne werd gekozen voor “Actie(f) voor het klimaat”. Er zullen 

posters verschijnen van bekende en minder bekende inwoners die een actie demonstreren om 

minder CO2 uit te stoten zoals de was zuinig te drogen of het plaatsen van zonnepanelen. De 

postercampagne wil vooral een bron van inspiratie zijn voor jong en oud waarbij de gemeente zelf 

het goede voorbeeld geeft. De burgemeesters van De Panne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, 

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne verleenden dan ook hun 

gezicht aan het eerste campagnebeeld, maar ook personeel, inwoners, het middenveld en 

bedrijven zullen in het straatbeeld verschijnen. Alle acties en/of evenementen die zullen worden 

georganiseerd in het kader van het Burgemeestersconvenant worden gebundeld op de website 

www.langlevedewesthoek.be, een initiatief van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels.  

Ook een gemeenschappelijk logo mag niet ontbreken in een communicatiecampagne. Zo werd 

begin dit jaar een wedstrijd uitgeschreven voor de scholen in de regio (5
de

 en 6
de

 leerjaar lager 

onderwijs en middelbare scholen). Het winnende ontwerp is van de hand van Maïte Heughebaert, 

een leerling uit het 5
e
  leerjaar van Stella Maris in Nieuwpoort. Van haar tekening werd een digitaal 

logo gecreëerd, bedoeld voor alle communicatiemateriaal,  terwijl een grotere versie (mascotte) als 

blikvanger zal kunnen worden  ingezet bij acties en evenementen. Kandidaten voor de poster 

kunnen zich melden via milieu@middelkerke.be met je boodschap waarbij je het goede voorbeeld 

geeft om minder CO2 uit te stoten. 

 Project renovatiecoach Leffinge (we zoeken nog een geschikte naam voor het project). 

De gemeente is een project aan het voorbereiden in de Groenhagestraat en Dorpsstraat in 

Leffinge m.b.t. een renovatiecoach (een professionele begeleider die je zorgeloos helpt 

renoveren in de diverse milieucompartimenten (prioritair bij kansarme gezinnen)). In oktober 

zouden we dan starten met dit project en een bijhorende infoavond willen organiseren. 

 De subsidie van de zonneboiler wordt stopgezet op 1/07/2017 en nu willen we ons meer 

richten op het subsidiëren van advies op maat. Met dit project willen we vanuit niet-

commerciële hoek renovatieadvies aanbieden . Daarbij leggen we een huisbezoek vast en 

bespreken we eens samen de woning. Ook woningkwaliteit en veiligheid wordt bekeken. Dit is 

volledig gratis. 

De huisscan (of energiedoorlichting) bevat: 

o Algemene rondgang in de woning, vergewissen van de as-built situatie 
(gebouwenschil, installaties, veiligheid- en kwaliteitsproblemen)  

o Interpretatie van verbruik en gebruik van de woning  

o Bevindingen ter plaatse illustreren door middel van thermografie, bouwvochtmeter, 
CO2-logger, vochtigheidslogger, rookstaafje (om infiltraties zichtbaar te maken)  

o Inlassen van een toetsingsmoment: langetermijnvisie van de eigenaar, interesses 
aangaande renovatie, financiële haalbaarheid, redenen van eventuele stand-still 
aangaande renovatie  

o Opmaken van een beknopt rapport: dit omvat een ter plaatse opgemaakte 
omschrijving van de huidige situatie, aanbevelingen, stappenplan en een 
kostenraming  

o Het verduidelijken van financiële ondersteuningsmaatregelen waarvoor de klant in 
aanmerking komt  

o In direct contact brengen van de eigenaars met aannemers 
4. Kerkuilkasten - vraag om subsidie 

http://www.langlevedewesthoek.be/
mailto:milieu@middelkerke.be


 
 
 

 

Er wordt lezing gegeven van de vraag van dhr. Filip David, een inwoner van Slijpe die zich, door het 

plaatsen van vogelsoort-specifieke nestkasten, inzet voor het bevorderen van de populatie door 

succesvolle broedgevallen van voor onze streken nuttige (voor de biologische verdelging van vnl. 

knaagdieren) roofvogels als de torenvalk en de kerkuil. Dit zijn vogelsoorten die door verlies van 

roofareaal (verstedelijking, verlies van een natuurlijke omgeving), economische 

aanpassingsprocessen in de landbouw (bvb. graanschuren die vervangen worden door graansilo’s) in 

combinatie met een harde winter (geen voedsel) dramatisch tot zelfs bijna verdwijnend in aantallen 

kunnen afnemen. Alleen door tussenkomsten van de mens via het ophangen van broedkasten zijn 

deze vogelsoorten ooit als eens van verdwijning kunnen gered worden.    

Na een al eerdere toegezegde schenking in het voorjaar 2017 door het gemeentebestuur van het 

juiste hout voor de aanmaak door dhr. Filip David zelf van een 12-tal torenvalknestkasten en de door 

de gemeente toegezegde steun (d.m.v. de gemeentelijke hoogtewerker en mensen van de 

groendienst) bij de plaatsing op 4 m hoogte langs de openbare weg van deze nestkasten in het najaar 

van 2017, wordt nu aan de milieuraad een subsidiesteun gevraagd voor de aankoop van een 12-tal 

kerkuilenkasten. Dhr. David stelt de aankoop van specifieke kerkuilnestkasten van het type ‘Vivara’ 

voor, tegen de prijs van €119,95, incl. btw, te koop bij de (online) winkel van Natuurpunt. Deze 

kerkuilnestkasten zullen in het najaar 2017 in open landbouwschuren worden opgehangen. Voor de 

plaatsing stelt hij voor deze op te hangen i.s.m. de betrokken landbouwers.   

De leden van de milieuraad besluiten éénparig en voor het volle bedrag in te gaan op deze vraag naar 

subsidie. Zij kunnen ermee instemmen om de aankoop, gelet op de sterk gespecialiseerde 

dierenwereld, waar elke vogel bijna een ander type favoriete nestkast heeft, te doen bij Natuurpunt. Ze 

wil zo ook de kans op broedsucces maximaal maken. Zij vragen wel dat bij de aankoop geijverd wordt 

voor een leden- of aantalkorting.  

Na de aankoop mag het aankoopbewijs t.w.v. € 1.439,40 (12 x € 119,95 (incl. btw)), te verminderen 

met de al dan niet toegestane korting, ter uitbetaling voorgelegd worden aan de penningmeester van 

de Milieuraad, dhr. Ronny Van der Weijde, Lisbloemlaan 4  8430 Middelkerke,  059/31.17.17, 

0476/42.95.53, rvanderweijde@pandora . 

De milieuraad benadrukt dat zij het zeer sterk zou op prijs stellen mocht jaarlijks een verslag 

overgemaakt worden van de kerkuilnestkastplaatsen, het aantal bewoonde plaatsen en het aantal 

grootgebrachte kerkuilenjongen. Ook van de torenvalken zouden we het op prijs stellen verslag te 

krijgen. 

5. Natuurinrichting Schuddebeurze - stand van zaken 

Het Natuurinrichtingsproject (N.I.) Schuddebeurze werd ingesteld bij Ministrieel Besluit (M.B.) dd. 16 
mei 2016. 

In het Ministrieel Besluit dd. 24 februari 2017 werden de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité 
voor het N.I. Schuddebeurze aangesteld. 

Eddy Louwie is hierin de vertegenwoordiger (plaatsvervanger Wendy Vandenberghe) voor de 
gemeente Middelkerke.  

Op dinsdag 14 februari 2017 ging om 13u aan sporthal De Bamburg (en nadien in de cafetaria van de 
sporthal), Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde (Middelkerke), de eerste (kennismakings)vergadering 



 
 
 

 

(met de leden onderling, op het terrein en met het project) van het N.I. Schudebeurze door. Op deze 
eerste vergadering werden zowel de leden van het natuurinrichtingscomité als van de 
natuurinrichtingscommissie uitgenodigd. In de commissie zetelen omwonenden. Voor elke zitting van 
het comité is er telkens een zitting van de commissie die advies uitbrengt aan het comité. 

Op dinsdag 16 mei 2017 van 13u30 tot 16u ging in de kantoren van de Vlaamse Landmaatschappij, 
Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge, de tweede vergadering van het natuurinrichtingscomité door. 
Hier werd een overzicht gegeven van de stand van zaken van de onderzoeken m.b.t. de diverse 
beleidsaspecten.  

Zo werden proefsleuven gemaakt om de verdere aanpak van de diverse stortplaatsen te kunnen 
inschatten. 

Via diverse staalnames werd de waterkwaliteit van de Schuddebeurzebeek in kaart gebracht en de 
diverse knelpunten, met een eerste mogelijke (ontwerp)aanpak, geïnventariseerd. 

Ook de (reeds jarenlange) meetgegevens i.v.m. de grondwaterstanden werden geïnventariseerd. 

Er werden na een bijeenkomst met de politie en de mobiliteitsambtenaar mobiliteitstellingen 
uitgevoerd (met onthutsende resultaten). Één en ander is uiteraard het gevolg van de werken op de 
Westende- en Lombardsijdelaan (en gebruik Schuddebeurzeweg als omleidingsweg naast het gebruik 
als traditionele sluikweg). Er worden nieuwe metingen tijdens het bouwverlof (als een soort 
referentiemeting) uitgevoerd. 

Er werd ook een vergadering met de informatiedienst gehouden waarop informatie omtrent het project 
werd overgemaakt en waarop de tijdslijn voor de toekomstige communicatie werd besproken. 

Verwacht wordt dat in het voorjaar 2018 een uitvoeringsplan N.I. Schuddebeurze zal opgemaakt 
worden, n.a.v. een openbaar onderzoek zal ter inzage gelegd worden en uiteindelijk door de minister 
zal goedgekeurd worden alvorens in uitvoering te gaan. 

Schepen Francine Ampe-Duron beklaagt er zich over dat het schepencollege veel te weinig 
geïnformeerd wordt (de burgemeester en zij werden nog maar één maal in een afzonderlijke 
vergadering geïnformeerd en er wordt slechts één bijkomende vergadering in het voorjaar van 2018 in 
het vooruitzicht gesteld). Zij wil meer terugkoppeling met het schepencollege en vraagt dat zij ook 
toegang zou krijgen tot de teamwebsite m.b.t. het N.I. waarop alle informatie en belangrijke 
documenten gebundeld staan). 

6. Varia 

 De wildreflectoren in de Slijpesteenweg werden op 17 april 2017 geplaatst. In de periode tot 
14 juni 2017 was er nog slechts één aanrijding met een haas. In de 2 hieraan voorafgaande 
maanden waren er nog een 10-tal aanrijdingen. Vorig jaar waren het er 30. De wildreflectoren 
lijken hun effectiviteit te bewijzen doch dit dient nog verder bevestigd te worden op jaarbasis.   

De wildbeheerseenheid (WBE) bepleit ook om reeds veel vroeger dan de aanvangsdatum, 
vermeld in het wegbermdecreet nl. 15 juni, de wegbermen te maaien om de effectiviteit van de 
reflectoren te waarborgen en om het overstekend wild veel vroeger zicht te geven op de 
rijweg. 

De WBE zou vergelijkbare projecten willen opzetten in 4 andere gemeenten nl. Nieuwpoort, 
Oostende, Oudenburg en Gistel en vraagt dat indien de Milieuraad hieromtrent gevraagd 
wordt, zij positief advies zouden geven. Hiermee wordt éénparig ingestemd. 

 Rooien van bomen langs de oude tramwegel te Leffinge. Er wordt betreurd dat hier bomen 
worden verwijderd. 



 
 
 

 

De bomenrij (wilgen, lindes, populieren) aan de zuidkant van de oude tramwegel wordt 
inderdaad gerooid doch dit is omdat het niet anders kan. Het dolomieten fietspad van 2 m 
(oude norm) op de oude tramwegel wordt immers vernieuwd (op teveel plaatsen opgeduwd 
door wortels) en vervangen door een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 m in gewapend beton 
(geen garantie, maar biedt mogelijks preventief wat langer weerstand tegen nieuwe 
opstekende wortels). Aan de noordkant worden de Italiaanse populieren met gevreesde 
opstekende wortels preventief vervangen door een groenscherm van éénstijlige meidoorn. Het 
zal een éénzijdig, asymmetrisch open fietspad worden, klaarder (en dus veiliger) en 
gemakkelijker toegankelijk voor onderhoud. Opstekende wortels zullen in de toekomst ook 
terug doorstoken worden doch dit dient zeker om het paar jaar herhaald te worden. 

De milieuraad kan zich verzoenen met deze uitleg. 

 Landschapsbedrijfsplannen : Deze blijken een groot succes te zijn (meer aanvragen dan 
subsidie-aanbod). Dit is ook een opsteker voor de werkingen sociale economie (werknemers 
met lage tewerkstellingskansen) zoals bvb. Duinenwacht vzw die in Middelkerke in 2016 ook 
reeds 1.800 uren besteedden aan manuele onkruidbestrijding. I.v.m. de 
landschapsbedrijfsplannen : Duinenwacht vzw legt het groenscherm rond de 
landbouwbedrijven aan (planten bomen, aanleg hagen) en de landbouwer plaatst de 
omheining. Dit alles binnen het kader van de gebiedsgerichte werking van de provincie. Deze 
staat in voor de uitvoering en biedt ook 2 jaar onderhoud aan. 

Zo werden (info schepen F. Ampe-Duron) i.s.m. de provincie volgende projecten uitgevoerd : 

- in het plantseizoen 2015/2016 : 

- Op 5 bedrijven nieuwe aanplant van streekeigen groen en fruitbomen 

- Op 1 bedrijf : nazorg van de aanplant 2015 

- in het plantseizoen 2016/2017 : 

- Op 6 bedrijven nieuwe aanplant van streekeigen groen en fruitbomen 

- Op 2 bedrijven : aanleg van een veedrinkpoel 

- Op 4 bedrijven : nazorg 

- in het najaar 2017 : 

- 3 bedrijven in de planning 

Het gemeentebestuur financiert hierbij elk jaar voor ongeveer € 5.000, het aandeel van het 
provinciebestuur bedraagt tot op heden € 20.159 . 

Vanuit de polder wordt gemeld dat het polderbestuur i.s.m. Inagro begonnen is met de 
aanplant van bomen langs waterlopen. Hierbij wordt elke 12 m een boom geplant op 1 m 
insteek (veel dichter dan vroeger) van de talud. 

 Vraag i.v.m. het bermbeheer : Wordt alle maaisel nu opgeraapt ? Antwoord : ja, door de firma 
Verschaeve.   

 Er wordt een vraag gesteld naar de mogelijkheid tot verhuur van eigen daken voor PV-
panelen : Dit is natuurlijk minder interessant geworden na het niet meer subsidiëren van 
groenestroomcertificaten. Toch is het niet ondenkbaar dat er nog steeds firma’s of coöperaties 
zijn die hierin verder investeren. Voorgesteld wordt om eens te informeren bij de coöperatie 
Beauvent uit Diksmuide. Zij kennen het energielandschap zeer goed en zullen zeker verder 
kunnen helpen. 



 
 
 

 

 Er wordt vanuit het gemeentebestuur gemeld dat de gemeente zal deelnemen aan een 
Europees project om op historische gebouwen zonnepanelen te plaatsen, een project om in 
combinatie met batterijen openbare verlichting aan te sturen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:00 uur. 
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