
  
 

 

 

Vergadering Milieuraad 5 juni 2019 

Aanwezig: Schepen Henk Dierendonck 

 Johan Broidioi – voorzitter milieuraad 

 Geert Van Eessen – ondervoorzitter milieuraad 

 Geert Dufoer – deskundige milieuraad 

 Brent Vanhooren – deskundige milieuraad 

 Maria Boydens – VELT 

 Sabine Dedecker – VOC Oostende 

 Cindy Deman – De Wiek 

 Hugo Desmet – Natuurpunt vzw strandwerkgroep 

 Frederik De Groote - gastspreker recyclagepark Nieuwpoort 

 Dorine Verbrugge – administratief medewerker  

Verontschuldigd: Ronny Van der Weyde 

Vergadering geopend om 19u30 

Agenda 

1. Uitleg recyclagepark door Frederik De Groote, ploegverantwoordelijke openbaar 
domein netheid, stad Nieuwpoort 

 Toegangsprijzen van het recyclagepark worden toegelicht (iedereen ontvangt een lijst 
met tarieven) 

 Er wordt vooral gekeken of de verschillende soorten olie goed worden gescheiden. De 
opvang van frituurolie en motorolie gebeurt aan elk een kant van het park. 

 Er zijn 4 mensen in dienst, waarvan altijd minimum 2 aan het werk. 

 De parkwachter is verantwoordelijk voor de hoeveelheid afval die wordt toegelaten om 
zo de vlotte werking van het park niet in het gedrang te brengen. 

 Het recyclagepark werkt met knoppen die door de bezoeker wordt geselecteerd 
naargelang het soort afval. Bij discussie of twijfel, beslist de parkwachter. 

 Men betreedt het park door middel van scannen identiteitskaart. Er wordt betaald met 
bancontact 

 Gevaarlijk afval kan worden aangeboden, na vooraf te hebben ingeschreven. Dit kan 
slecht ½ dag in de maand. 



  
 

 

 

 De bijdragen zijn net voldoende. Er wordt een “break-even” nagestreefd. Enkel het 
verwerken van het afval wordt in rekening gebracht. Doordat de gemeente 
aandeelhouder is bij IVOO kan er een deel van het geld worden gerecupereerd 
wanneer de dividenden worden uitgekeerd. 

 Opmerking: de huidige prijzen worden per 1 juli in Middelkerke aangepast. Om de 
subsidies te behouden kan niet gewacht worden tot het nieuw recyclagepark is 
geopend. 

 Door samen te werken met IVOO kunnen ook mensen met een 2de verblijf worden 
toegelaten tot het containerpark. 

 Voor bedrijven en kleine zelfstandigen kan worden geopteerd voor een soort 
“bedrijfskaart”, die per jaar wordt uitgereikt tegen een vaste prijs. 

 Om iedereen de kans te geven het recyclagepark te bezoeken, kan eens nagegaan 
worden of er een mogelijkheid is, om die 1 dag per week geopend te laten tot 19.00u 

2. Advies recyclagepark door de milieuraad 

 OVAM legt vooral de wettelijke regels op. 

 Het lijkt logisch om dezelfde tarieven als die van de omliggende gemeenten en steden 
te hanteren.  

 Ook de toegang voor bedrijven en kleine zelfstandigen kunnen, zoals in Nieuwpoort, 
opgelost worden door een kleine vergoeding te vragen of een bedrijfskaart in te voeren. 
Een tweede mogelijkheid is, de prijs bepalen aan de hand van de hoeveelheid afval. 

 Het beleid zal de nieuwe reglementen voorleggen aan de milieuraad, die dan op hun 
beurt een advies zullen geven. 

3. Nieuwe leden 

 Er worden 2 nieuwe leden voorgesteld om te zetelen in de milieuraad: 
Mevrouw Cindy Deman, zij vertegenwoordigt het buurtproject “Wijkwerking Leffinge” en 
mevrouw Marleen Decat van de imkervereniging. 

  



  
 

 

 

4. Videoconference met de firma “Futureproofed” 

 Futureproofed is een consultant voor klimaatplannen van steden en gemeenten. Zij 
hebben een software ontwikkeld, die de gemeenten de mogelijkheid geven om 
maatregelen te nemen inzake klimaat. 

 De reden waarom zij deze applicatie hebben ontwikkeld, is omdat de lokale besturen 
zelf over weinig of geen middelen beschikken om dit project uit te voeren. Men bedoelt 
vooral, dat financieel en statistisch dit niet haalbaar is. 

 Door de software te koppelen aan de website, kan je het klimaatplan dat je hebt 
opgesteld, helemaal transparant maken. Dit laat de bewoner toe om ook zelf feedback 
te geven. 

 Naast de eigen maatregelen, worden er ook standaardmaatregelen aangeboden. 

 De kostprijs bedraagt zo’n € 350,00 (exclusief BTW) per maand. 

 De maatregelen en de mensen die eraan willen meewerken zijn onbeperkt, ook voor 
externe bedrijven en verenigingen. 

 Een opleiding duurt ½ dag met een onbeperkt aantal deelnemers. Ook na de opleiding 
blijft begeleiding mogelijk. 

 Opmerking schepen Dierendonck: Om dit te doen lukken moet er wel iets mee gedaan 
worden. 

 Geert Dufoer merkt op dat Middelkerke er kan instappen, en zo de burger zal 
sensibiliseren door een aantal maatregelen aan te bieden. Dit is volgens hem een 
mooie communicatieplatform en een uitgerekende opportuniteit om de gemeente meer 
slagkracht te geven. 

 Deze tool dient echter enkel om alles te centraliseren en om van daaruit te werken. Dit 
kan naar de bevolking toe een aanzet zijn om te gaan ondernemen volgens Sabine 
Dedecker. 

 Schepen Dierendonck wil vooral dat de milieuraad het initiatief neemt om het 
voorbereidend werk te doen, om dan pas een beslissing te nemen. 
Er zal een advies opgesteld worden voor de gemeente door Geert Van Eessen. 

 Conclusie: 
Zeker de moeite om dit verder te bekijken alvorens er zelf mee in te stappen. Samen 
met een welwillend beleid kan dit zeker slagen. 

  



  
 

 

 

5. Meerjarenplan 2020-2025, uitleg door Lien Baeteman 

 Er wordt vanaf heden één meerjarenplan gemaakt voor gemeente en OCMW samen. 

 Alle voorstellen van aanpak door alle adviesraden worden meegenomen in dit 
meerjarenplan. Het is dus de bedoeling dat er vanuit de milieuraad input wordt gegeven 
omtrent doelstellingen en werking. 

 Alle documenten worden in bijlage meegestuurd 

6. Statuten huishoudelijk reglement. 

 Bijgewerkt verslag van de statuten worden meegestuurd. Opmerkingen en suggesties 
worden besproken in de volgende vergadering. 

7. Projectsubsidie voor sensibilisering 

 Steunbedrag hangt af van de werkingssubsidie van de milieuraad. Momenteel bedraagt 
de subsidie € 300,00 

8. Varia 

 Maria Boydens 
Merkt op dat er bomen werden gerooid in Leffinge en dat er een tendens is om meer 
gras te zaaien dan struiken te planten. Ook vindt ze dat de bomen tekort worden 
gesnoeid zodat de vogels minder mogelijkheden hebben om een nestje te bouwen. 

Antwoord van de schepen: 
De bomen werden gerooid op vraag van een inwoner omdat die wettelijk te dicht tegen 
zijn eigendom stond. Andere bomen waren ziek. 
Het pleintje wordt heraangelegd met duurzame bomen (veteranenbomen) in het najaar. 

Er wordt besloten om Luc Van Belleghem (diensthoofd groendienst) te vragen voor de 
volgende vergadering om een woordje toe te lichten. 

 Johan Boidioi 
Vraagt om in de Schuddebeurze het terrein rond de bunker op te kuisen. 

Natuurpunt heeft aan de Bamburgstraat een veld aangekocht van 2 ha 

Op 21 mei werd de berm van de vaart tussen Rattevallebrug en het huis van de 
burgemeester gemaaid. Wettelijk mag dit pas vanaf 15 juni. 
De vraag kwam van de vissers die ieder jaar een gebeuren organiseren namelijk  
“De 24 uren van de Rattevalle”. Er wordt gevraagd om in de toekomst enkel de 
plaatsen, waar de vissers zitten, te maaien en niet de hele berm. 

Vergadering gesloten om 23.00u 


