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De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 
Verslag 
1. Mededelingen 

 Meeuwenproblematiek: Meer geconcentreerd op platte daken, niet meer meeuwen in 

aantal 

 Schelpenteldag op 16/03/2019. Locatie de kwinte? 

 Dag van de natuur (aanplant geboortebos) op 24/11 met 38 bomen 

 Filmpje burgemeestersconvenant eventueel tonen 

 In december start groepsaankoop groene stroom 

 Project stroomversnellers. 1 % van de inwoners heeft gestemd, waardoor we een mooie 

subsidie gaan krijgen. De meerderheid koos voor het project van de elektrische wagen die 

ook gedeeld wordt met de inwoners. Dit moet nu verder uitgewerkt worden. 

 PMD+ komt er in de loop van volgend jaar 

 

2. Goedkeuring vorig verslag en opmerkingen 



 
 
 

 

Opmerking Brent ivm wildreflectoren. Wat met aangereden dieren, die nog niet dood zijn? Als je een 

gewond dier vervoert naar het opvangcentrum, dat mag (want is in functie van het opvangcentrum). 

Het mag niet als dit voor persoonlijke doeleinden. Als een jager dit doet, wordt je mogelijks geviseerd. 

Je belt best voor het vervoer naar het opvangcentrum, zo ben je als jager niet geviseerd. 

Wetenschappelijke studies die aanwijzen dat er geen verschil is tussen aanwezigheid wildreflectoren 

en niet. Dit gaat over zowel groot en klein wild. 

WBE: Wij jagen in het gebied en merken dat er meer klein wild zit. Er zijn geen meldingen van 

aanrijdingen.  Zou dit ook te maken hebben met het onderhoud van de reflectoren, wij hechten veel 

belang aan tijdig maaien? 

3. Asbest 

 Asbestovereenkomst. Project ingediend om 32 000 euro subsidie te krijgen ikv versnelde 

afbouw asbest. O.a. in het kader van het nieuw containpark. 

o Vraag Maria: Graag begeleiding om bijvoorbeeld te weten of iets asbest is of niet 

en niet enkel het geven van een subsidie.  

 Provincie dient subsidieaanvraag in bij OVAM voor  

o een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dakbedekking 

o een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende leidingisolatie 

4. Projectsubsidie krijtlijnen 

Er werd gestart met het overlopen van dit voorstel. Daarna komt het voorstel om dit te laten lezen door 
de leden, voor de vergadering, om te vermijden dat dit agendapunt te lang duurt. Daarnaast is dit ook 
een item voor het nieuwe bestuur. Op de volgende vergadering komen we op dit punt terug 

5. Kandidaten Groene boei 

 Indienen kandidaturen tegen 30/11 

 Vraag naar aanpassen reglement:  

o Dit jaar nog bestaande reglement aanhouden, volgend jaar reglement vernieuwen 

o De aanvraag van de nestkasten komt niet in aanmerking na stemming, omdat er 

reeds een subsidie in het verleden uitgekeerd werd. 

o 4 stemmen voor de proper strandlopers en 5 stemmen voor de bioboerderij. Dit 

moet nog bevestigd worden door het algemeen bestuur van de milieuraad. 

6. Speerpunten richting nieuw beleid 

 Dienst Omgeving / milieuambtenaar (gd, mb) 

Hoewel de omgevingsvergunning de voormalige bouw- en milieuvergunning verenigt en een 

omgevingsambtenaar verantwoordelijk is voor deze vergunning, blijft een ambtenaar met 

specialiteit stedenbouw en een ambtenaar met specialiteit milieu aangewezen. De 

omgevingsvergunning is tijdsgebonden zodat ten allen tijde (incl vakantieperiodes, …) de 

personeelsinzet gewaarborgd moet zijn.  

Vermits de omgevingsambtenaar idealiter ook handhavingsbevoegdheid heeft, is deze 

hierdoor deontologisch kwetsbaar en is bijgevolg ondersteuning door gespecialiseerde milieu- 



 
 
 

 

en stedenbouwambtenaar wenselijk. 

Om communicatie en uitwisseling van ideeën en opties te bevorderen wordt de dienst 

Omgeving ook best in één lokaal ondergebracht.  

 

 Handhaving (gd, fe) 

De handhaving van milieuthema’s is momenteel ondermaats. Het is aangewezen structureel 

overleg te organiseren tss de politiezone en de milieuambtenaar. Zo stelt de politie bvb 

overtredingen vast en legt de sanctionerend ambtenaar GAS-boetes op. De gemeente 

controleert gericht op gekende plaatsen (op-en afrit autoweg, strand, duinen, parkings, …)   

 

 Containerpark: organisatie, toegang (gd, jb, mb) 

Nav de VLAREMA-regelgeving moet betaald worden voor grof vuil. Daarom kan het 

containerpark opgedeeld worden in 2 zones: “gratis” en “betalend” (diftarsysteem). 

Sluikstorten moet ontraden worden door een aangepast en gedifferentieerd tarief. Ook 

betalende fracties (bouwafval, tuinafval, …) kunnen tot een zekere hoeveelheid vrijgesteld 

worden van betaling. 

Behandeling asbest op containerpark zorgvuldig aanpakken, asbestplan om asbest in de 

gemeente planmatig te verwijderen: aansporing, begeleiding, advies 

De toegang in 2 aanrijrichtingen zorgt voor wrevel en ongemak en wordt best zo 

georganiseerd dat alle bezoekers in één wachtrij de inrijpoort naderen. 

Zoals ophaling groenafval per deelgemeente ook beurtelings ophalen andere fracties met 

vrachtwagen per deelgemeente, eventueel telkens andere fractie (bv hout en metaal). 

 

 Algemeen afvalbeheer (gd) 

In nieuwe projecten, verkavelingen, … systeem voorzien met lokale afvalpunten (bv 

sorteerstraten) met voorkeur in toeristische centra. 

Eventueel kan een werkgroep “zwerfvuil en sluikstorten” olv de milieuambtenaar opgericht 

worden. Organisaties (scholen, verenigingen, …) die zwerfvuil opruimen kunnen genieten via 

een subsidie(reglement). 

Sensibilisering via campagne(s) om schade aan het milieu en verontreiniging van de 

voedselketen te beperken. Flyers, afvalcontainers, … 

 

 Water en energie (gd, jb, wb) 

Ipv inkokeren weer meer openmaken, verbreden, … van grachten en beken. Riolering 

voldoende ruim dimensioneren wat problemen ivm overstorten beperkt. Harde oppervlaktes 

(opritten, …) voorzien wan geperforeerde stenen, tegels. 

Verder ontkoppelen van hemelwater en afvalwater, afspraken Polder en Provincie ivm ruimen 

van beken en grachten (rietkragen alternerend maaien (niet alles tegelijk)). 

Verkavelings- en bouwvoorwaarden houden voortaan rekening met collectieve energie- en 

hemelwatervoorzieningen, herbruikbare energie, grasstroken of permeabele oppervlaktes.. 

 

 Openbaar groen, bermen (gd, jb, mb) 

Aandacht voor openstellen van “trage wegen” als kerkwegels ed.  

Bermbeheer houdt rekening met bermbesluit. Stopzetting winterse maaibeurten. Rietkragen 

alternerend maaien, niet elk jaar alles. Stopzetting inplanten bloembollen in wegbermen: 



 
 
 

 

aandacht voor eigen flora. Openbaar groen ecologisch en duurzaam aanleggen: niet elk jaar 

perkplantjes herplanten, voorkeur geven aan inheems materiaal 

 

 Ruimtelijke ordening (jb, wb) 

Megaverkavelingen, volbouwen van kust en hinterland (vb Havenzicht) slacht de kip met 

gouden eieren. Betonstop nu al beginnen. Bvb de Westendelaan aanduiden als harde grens 

waar ten zuiden niet kan gebouwd worden.  

 

 Ecologisch evenementenbeheer (mb) 

Afvalplan bij elk evenement, subsidie(verhoging) ngl duurzaamheid, weren van sterk 

vervuilende activiteiten (motorcross, oldtimeroptochten, …) 

 

 Luchthaven (mb, rw) 

Aanwezigheid bij luchthavenoverleg. Blijven lobbyen om de bewoners te sparen van 

lawaaioverlast en uitstoot vliegtuigen. (Verder) inperken nachtvluchten. 

 

 Natuurgebieden (wb, mb, jb) 

Verder voorzien van gemeentelijke subsidie bij aankoop van natuurgebieden. Terug optrekken 

subsidie naar vorig niveau (GV is niet akkoord). 

Overeenkomst met gemeente ivm ophalen/deponeren beheerresten 

 

 Communicatie met de burger (mb, gd) 

Gemeentelijke website actueel houden, bundelen per thema. 

Signaalkaarten beantwoorden, opvolgen,  

Opmaak gemeentelijke inventaris openbaar groen, milieuvriendelijke bedrijven, winkels en 

horeca + voorzien bijhorend publiciteitskanaal (vb Ecoplan Oostende) 

7. Organisatie verkiezingen milieuraad nieuwe legislatuur 

Uit de tekst/verslag milieuraad van 2013: “Binnen de 3 maanden na de installatievergadering van de 
nieuwe gemeenteraad, dient een nieuwe milieuraad geïnstalleerd te worden. (voor 1 april 2019). 
Hiertoe zullen de diverse vertegenwoordigende organisaties binnen de milieuraad aangeschreven 
worden om een effectieve vertegenwoordiger + plaatsvervanger af te vaardigen. Ook gecoöpteerden 
kunnen hun kandidatuur (laten) stellen.” 

Er wordt gevraagd hoe dit bekend zal gemaakt worden? 

Na de vergadering wordt dit nog toegevoegd: “In een eerste gesprek met Pascal moet naar de 
statuten gekeken worden.” 

8. Volgende vergadering 

Volgende vergadering milieuraad: wo 27/03/2018  

 

9. Afscheid Francine 

De voorzitter bedankt Francine voor o.a. haar inzet en aanwezigheid. Francine bedankt ook iedereen 
en ontvangt een bloemetje.  



 
 
 

 

10. Varia 

 WBE: Klacht ivm lossen van kraaien, kauwen (kraaiachtigen)  op het oud stort van Middelkerke door 
vogelopvangcentrum tijdens de hele warme dagen. Er kwam een antwoord van het 
vogelopvangcentrum en er zal rekening mee gehouden worden; 

 Vraag over hoogte waterpeil aan Middenkustpolder 

 Tramwegel, komen er nog bomen bij aan de kant waar de bomen weg zijn? Suggestie om de smalle 
boord te voorzien van kruiden/bloemenweide 

o Bij het begin van het fietspad wordt bijna gereden op het paaltje die er staat om te 
vermijden dat er auto’s op rijden. 

o Toegevoegd na vergadering; “Dit najaar wordt er nog gras ingezaaid. In het voorjaar 

wordt een bloemenmengsel ingezaaid. Er zullen nog stuiken bijgeplaatst/vervangen 

worden langs de niet-graskant. Het paaltje zal verplaatst worden”  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Wendy Vandenberghe Johan Broidioi 

 


