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De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur. 

 
Verslag 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag werd goedgekeurd. Er wordt gevraagd om het verslag kort na de vergadering te krijgen ipv 

net voor de volgende vergadering. 

 

2. Mededelingen 

 Het Europees project Solarise werd goedgekeurd op 8 februari. Dit gaat over een project om 

zonnepanelen te voorzien op de molensite in Leffinge. Met de opgewekte stroom, opgeslagen 



 
 
 

 

op een batterij, zal de openbare verlichting aangestuurd worden. Op 18 en 19 juni was er een 

kick-off event in Gent en in feb/maa 2020 staat er een event gepland in Middelkerke. 

 Sinds vorige zomer zijn zonnepanelen op de sporthal de Barloke (Leffinge), de Calidris en de 

gemeenteschool van Leffinge zijn actief. 

 Elektrische laadpalen voor auto’s : 6 geïnstalleerd in 2017. De nieuwe locaties voor 2018 zijn 

Priorijlaan thv nummer 21, a degreefplein, parking ijzerlaan thv warande en parking thv de 

kwinte. 

 Opstart kennismaking raad voor dierenwelzijn. Bepaalde thema’s kunnen overlappen 

(reflectoren voor jachtwild, …). 

 Er werd advies gevraagd voor het bodemsaneringsproject Molenstraat ikv gasfabriek. Qua 

timing staat de sanering in maart 2019 gepland. 

 De Repareren en recyleren beurs op 28/4 (door dienst ontwikkelingssamenwerking) had veel 

standhouders.  

 Meeuwenproblematiek. Er werd een aanvraag ingediend en verkregen bij ANB voor een 

afwijking op de soortenbescherming. Mogelijke maatregelen nadien zijn het onderdompelen in 

olie, prikken of vervangen door nepeieren. Intussen werden een 15-tal nesten behandeld. 1 

nest werd ondergedompeld, want dit is enkel mogelijk in de eerste 3 weken. De andere nesten 

werden geschud. De milieudienst geeft de meldingen door aan de brandweer via een 

meldingsformulier op de website. 

 Promenade zeedijk. Nieuwe en natuurlijkere zeedijk die bestand is tegen de 1000-jarige 

storm. Er zullen ook ondergrondse containers voorzien worden in een later stadia. 

 Gemeente Middelkerke ondertekende de statiegeldalliantie. 

 Er werden drie afvalbakken op het strand geplaatst voor de propere afvallopers. In de zomer 

worden bepaalde afvalbakken weggenomen, omdat er dan andere vuilnisbakken/moloks 

geplaatst worden. Er wordt ook info bijgeplaatst. 

 In het voorjaar waren er verschillende zwerfvuilacties (opruimen terrein na noordzeecross, 

dorp in zicht en de surfclubs. 

 Voor de schelpentelactie waren er 40 deelnemers (ondanks het gure weer)  en werden 4000 

schelpen geteld. 

 Burgemeestersconvenant: 

o Een promotiefilmpje wordt losgelaten op het publiek door alle gemeenten samen op 

17/9 om 11u55. 

 Het college besliste om opnieuw deel te nemen aan de groepsaankoop zonnepanelen. 

 Eventueel een stand van zaken van het renovatieadvies 

 Na 9 maanden werden 8 ‘renovatieadviezen’ opgemaakt in het kader van het 

ontzorgingsproject in Leffinge. Voor het project stroomversnellers van de Vlaamse overheid 

wil de Vlaamse overheid lokale klimaatprojecten ondersteunen en subsidiëren. In het voorjaar 

werd een actie gelanceerd om daken te nomineren waar zonnepanelen kunnen voorzien 

worden. Een volgende actie vanuit de Vlaamse overheid gaat over het ondersteunen en 

subsidiëren van lokale klimaatprojecten. 1% van de volwassen inwoners moeten stemmen, in 

de periode september en dan krijgt de gemeente 0,75 à 1 euro per inwoner voor het project. 

Er werden 2 projecten ingediend. Project 1 is het aankopen van een elektrische wagen en 

deze buiten de kantooruren te delen met inwoners. Project 2 is het aankopen van een wagen 

op CNG en deze buiten de kantooruren te delen met inwoners. 



 
 
 

 

 

3. Uitreiking groene boei 

Er werd om 19u30 afgesproken op de boerderij bij Geert Van Eessen (adres: Diksmuidestraat 62 ). 

We kregen daar een rondleiding en een woordje uitleg over alle maatregelen die hij doorvoerde op zijn 

bedrijf om bewuster om te gaan met energie. Een receptie volgt in Ter Zelte. 

 

4. Vertrek Eddy Louwie en vraag Maria Boydens ivm onderbezetting milieudienst 

Eddy Louwie werkt niet meer voor de gemeente sinds eind januari. Maria Boydens vraagt of de taken 

van de milieudienst nog kunnen uitgevoerd worden. Is er voldoende ruimte om de taken van milieu uit 

te voeren? 

Intern wordt de milieudienst waargenomen door Wendy Vandenberghe. Bedoeling is dat Wendy 

milieuambtenaar wordt en ook de opleiding lokaal toezichthouder volgt. Voor de opvolging van de 

gebouwen wordt een vervanger gezocht. 

Daarnaast worden de omgevingsvergunningen behandeld en afgewerkt door de dienst ruimtelijke 

ordening met advies van WVI indien milieuaspecten aanwezig zijn. Er is ruimte voor nieuwe projecten, 

zo is er een europees project lopende. Heel wat milieu- en duurzaamheidstaken worden ook verdeeld 

over /in samenspraak georganiseerd met meerdere diensten (bv zwaluwen, groen, afvalbeheer,…) 

Geert Dufoer benadrukt het belang van het ter plaatse gaan bij omgevingsvergunningen (aspect 

milieu). Wvi gaat ter plaatse bij advies. 

 

5. Vraag naar speerpunten voor gemeenteraadsverkiezingen 

Begin januari kreeg de milieuraad de vraag naar speerpunten ikv de gemeenteraadsverkiezingen. 

Vermits dit de eerste milieuraad is van 2018, is dit punt eigenlijk niet meer relevant. Om ervoor te 

zorgen dat er toch bepaalde speerpunten doorgegeven worden, is voorgesteld om suggesties door te 

mailen naar johanbroidioi@yahoo.com voor 21/7. Nadien zitten Johan en Geert Dufoer dan samen om 

die suggesties te groeperen. Andere mensen die zich willen aansluiten op het overleg, kunnen contact 

opnemen met Johan. 

 

6. Vraag Maria Boydens ivm ijsverkoop met minitractoren op het strand 

De mini-tractoren of ook wel Gators genoemd, zorgen voor stank en geluidsoverlast. Sinds april werd  

een concessie goedgekeurd hiervoor tot in 2020. In Oostende werd dit stopgezet. Zouden we hier als 

milieuraad een standpunt kunnen innemen? 

Er wordt gemeld dat er niet altijd stapvoets gereden wordt. De chauffeurs moeten rekening houden 

met kinderen die in de buurt spelen. Er is de vraag naar meer controle. De schepen zal dit meenemen 

ter bespreking naar het college. 
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7. Stand van Zaken Schuddebeurze 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het natuurinrichtingsproject “Schuddebeurze” was 

er contact met enkele eigenaars en Natuurpunt. De aankoop is nog niet rond, maar mogelijk zou 

Natuurpunt het stukje thv Vlaminck en de ezels aankopen. De gemeentelijke subsidie voorziet geen 

budget voor 2018 en 2019.  

Op natuurvlak werden een 70-tal orchideëen gevonden. 

 

8. Varia 

Geert V.: Op 15/6 was er het accident aan de brug over de autostrade met het zoutzuur. Worden er 

stalen genomen van de bodem? Dit dossier ligt in handen van AWV, want dit is een gewestweg. Kan 

er aangedrongen worden op een snelle oplossing? Wendy zoekt via haar collega de contactpersoon 

op en contacteert deze. 

Dirk: Heeft het diploma van molenaar behaald. De erfgoedwaarde van een molen is een belangrijk 

gegeven en hopelijk is hier in de volgende legislatuur aandacht voor. 

Francine: De groendienst vangt het bermmaaisel op dmv een opvangbak. Het stukje 

Spermaliestraat/vaart en alles richting Westende en Lombardsijde wordt nog uitgegeven. De voorzitter 

is heel tevreden over deze vooruitgang. 

WBE. Er werden een 30-tal wildreflectoren bijgeplaatst aan de afrit in Slijpe richting Slijpe. Er zijn 

tellingen ivm het aantal doodgereden dieren en deze liggen een pak lager op de plaatsen waar 

wildreflectoren geplaatst werden. De mensen zelf zorgen dat het gras rond de reflectoren niet te hoog 

komt. 

WBE vraagt of er een subsidie mogelijk is en waarom er bij sommige projecten (wildreflectoren) voor 

50% gesubsidieerd worden en andere projecten (roofvogelbakken, een 10-tal jaar geleden) voor 

100%?  

WBE doet ook inspanningen voor de akkervogel en heeft een biotoop van 7 hectare (thv Leffinge 

Snipgat, schuddebeurze en oud stort vliegveld).  

De voorzitter heeft een evaluatie van de roofvogelbakken. Er is een bezetting van 60%. . Toevoeging 

na de vergadering: “Hierbij de evaluatie van Filip David ivm de kasten die in 2017 gehangen werden. 

Zowel de steen- als de kerkuilen vinden de kasten nog te ‘nieuw’. Het bleef bij enkele bezoeken (en/of 

overnachtingen) in de kasten. De torenvalken hebben effectief in 3 kasten gebroed en gezamenlijk 12 

jongen groot gebracht. Tot nu werden er 33 kasten geplaatst. Binnenkort volgen er nog enkele. 15 

voor torenvalk, 10 steenuil, 8 kerkuil.” 

Er is geen reglement binnen de milieuraad ivm subsdies. De voorzitter stelt voor om 75% te 

subsidiëren. Het budget van de milieuraad ligt rond de 1300 euro en daarmee kunnen de 

wildreflectoren en de steenuilkasten gesubsidieerd worden. De andere leden gaan akkoord. 



 
 
 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00:00 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Wendy Vandenberghe Johan Broidioi 

 


