
maandag 75 januarí 2018

AANWEZIG:DE BAETSLieven fvoorzitter), GUNS PeteT,MARTENS fan fschepen), VIJVERMAN

Sabine, DE VISSCHER Karel, VAN DE SYPE Marc, VAN HECKE Hilde [secretaris),DU LAING Gijs
(penningmeesterJ

VERONTSCHULDIGD:MEERPOEL Ronny fseretarisJ, CARON Luc ICD&V), WILLE
Mathieu,SCHAMP Carine (Open VLD plus),

AFWEZIG:KERCKHOF Dominique, DE LANDSHEERE Philippe,DEVLOO Wim, DECRUYENAERE

Bart [N-VA), EGGERMONT Jean-Luc

De voorzitter wenst alle leden van de minaraad een gezond en milieuvriendelijk 2018 toe.

Sonny Verscheure liet op 29 november 2017 aan de voorzitter weten dat hij vanaf heden afziet
van deelname aan de minaraad. Sonny was een gecoöpteerd lid.

1. Goedkeuren verslag vorige vergadering dd. 12 iuni2017
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuringagenda
- Goedkeuren verslag vorige vergadering
- Jaarrekeningminaraad
- Status update RUP Ambachtelijke Zone 2
- Compensatie RUP
- Eerste resultaten gewogen afualophalingen
- Milieuweek 2018: invulling
- Varia

o Afualinzameling op scholen
o Vuurwerk
o Kerstboomverbranding
o Ruimen van grachten door de provincie

- Nieuwjaarsdrink

3. Iaarrekeningminaraad
De penningmeester stelt de jaarrekening van de minaraad voor het werkjaar 20L7 voor, en
brengt verslag uit van de inkomsten en de uitgaven.
De goedgekeurde jaarrekening wordt via de begeleidende ambtenaar overgemaakt aan het
college. De raad heeft in20t7 geen werkings- of projectsubsidies aangewaagd. Ditzal ook
het geval zijn voor 201^8, daar zij nog over een toereikend budget beschikken.

4. Statusupdate RUP Ambachteliike Zone 2
De vootzitter stelt het voorontwerp van het RUP Ambachtelijke Zone 2 voor dat werd
opgemaakt door SOLVA. De nieuwe ambachtelijke zone zou aansluiten aan de eerste zone,
maar aan de overkant van de Korte Ambachætraat Bij de ontwikkeling van deze zone hoort
ook een verkeersontsluiting naar de N42.
De nieuwe ambachtelijke zone komt er in hoofdzaak voor de herlokalisatie van
zonevreemde bedrijven.
De minaraad is van mening dat de locatie een logische keuze is, maar pleit voor een
correcte groenbuffer bij ontwikkeling. Van zodra het RUP in openbaar onderzoek komt, zal
de minaraad hieromtrent een advies formuleren
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5. Compensatie RUP/RUP openkouter
Voor de ontwikkeling van de tweede ambachtelijke zone werd landbouwgrond ingenomen.
Deze grond moet elders gedeeltelijk gecompenseerd worden. De compensatie zal gebeuren
door het omzetten van een deel woonuitbreidingsgebied inGiizenzele en Balegem naar
landbouwgebied.
Tevens komt er ook een RUP open kouter gelegen langs de N42 in Gijzenzele.

6. Eerste resultaten gewogen afyalophalingen
De voorzitter overloopt de presentatie van tijdens de infoavond voorgesteld door de
directeur van ILvA.
Deze presentatie is eveneens terug te vinden op de site van de gemeente,

7. Milieuweek 2O1B
Er liggen reeds een aantal activiteiten vast rond het thema bijen,
- Woensdag 14 maart: lezing over een bijenvriendelijke tuin in organisatie van VELT en

gesteund door de minaraad.
- Verdeling bij-vriendelijk bloemenmengsel door de gemeente
- Repair Cafê Oosterzele op zaterdag 10 maart
- Inhuldigenbijenhotel
- Start wedstrijd bijenvriendelijke tuin

B. Varia
Afvalínzameling op scholen
Een lid van de minaraad stelt vast dat de afualsortering op school soms wel te wensen
overlaat. Dit neemt zelfs groteske proporties aan tijdens evenementen zoals een
schoolfeest
We verwachten van de kinderen dat zij goed sorteren en bewust afval vermijden, maar dit
is dan wel een slecht voorbeeld.
Vanaf heden worden de scholen evenwelgeconfronteerd met hun eigen afualrekening
waar vroeger de gemeente instond voor de kosten.
Dit zal ook wel voor een bijkomende bewustwording zorgen.

Alliantíe voor statiegeld
De alliantie voor statiegeld is een Nederlands-Belgisch verbond die er voor ijveren om
statiegeld in te voeren in België en Nederland.
Gisteren raakte bekend datT Vlaamse gemeenten zich aansloten bij deze alliantie.
De schepen gaat de info bekijken om te zien of Oosterzele eventueel ook zou aansluiten.

Vuutwerk
In Oosterzele is het afsteken van vuurwerk verboden. Het politiereglement met zonale
gelding laat evenwel een uitzondering toe tijdens de oudejaarsnacht van middernacht tot
één uur.
Een lid van de minaraad vraagt of het geen goed idee is om een wie vuurwerk wil afsteken
een vergunning te laten aanvragen.
Dit voorstel wordt niet aangenomen, daar dit een administratieve last met zich meebrengt,
alsook dat men de handhaving niet kan garanderen,

Kerctboomverbranding
Verbranden van afual is bij wet verboden, Toch wordt deze wet éénmaal per jaar met de
voeten getreden tijdens de kerstboomverbranding. (Deze uitzondering staat eveneens
vermeld in het politiereglement met zonale gelding). Deverbranding gebeurt bovendien in
open lucht, wat de uitstoot nog groter maakt.



Inwoners hoeven hun boom niet te verbranden om hem kwijt te raken. ILvA organiseert
jaarlijks een inzameling van kerstbomen, zodat ze niet op de brandstapel hoeven te
eindigen.
Tegen volgende editie wil de mirtaraad een advies schrijven om de grote hoop te reduceren
tot een symbolische verbranding.

Ruimen van grachten door de províncie
Een deel van de grachten in Oosterzele vallen onder het beheer van de provin cie.Zijstellen
een onderaannemer aan om de werken uit te voeren. Deze onderaannemer heeft een rare
manier om de grachten te ruimen. Hij start stroomaftn¡aarts en werkt zo stroomopwaarts.
Bovendien neemt hij het niet nauw met de oeverbeplanting en durft een ravage aan te
richten bij doortocht.

Stand van zaken advíes minaraad bij-vriendelijke beplantíng
De minaraad schreef een advies m.b.¿ het aanplanten van een bij-vriendelijk groenscherm
rond bedrijven bv. zonevreemde bedrijven.
Dit advies werd behandeld op het college van 28 maart 20L7, De minaraad wil graag de
stand van zaken kennen van het dossier.
De schepenzal dit advies opnieuw ter hand nemen.

De voorzitter de verslaggever

Lieven De Baets Hilde Van Hecke


