Milieuraad 27/3/2019
Aanwezig
,
Aanwezig: Johan Broidoi, Brent Vanhooren, Geert Van Eessen, Maria Boydens, Geert Dufoer, Ronny
Van Der Weijde, Dirk Baeteman, Filip Calleeuw, Henk Dierendonck, Wendy Vandenberghe, Klaas
Devreese
Verontschuldigd: Frederik Ester

Agendapunten
 Uitreiking groene boei (19u30 – Raadzaal gemeentehuis) aan Klaas Devreese
 Verkiezingen
o Johan Broidoi is de enige kandidaat en wordt verkozen tot voorzitter
o Geert Van Eessen is de enige kandidaat en wordt verkozen tot ondervoorzitter
o Ronny Vanderweijden is de enige kandidaat en wordt verkozen tot penningmeester
o Brent Vanhooren en Geert Dufoer worden verkozen als deskundige
 Verslag goedkeuring vorig verslag
 Advies vanuit milieuraad over al dan niet deelnemen aan Convenant of mayors 2030. Dit is
een soort van vervolg op het Convenant of Mayors 2020. Dit vraagt 40% minder CO² uitstoot
tegen 2030 en zet ook vooral in op adaptatie tov het convenant 2020. Het convenant voegt
heel wat acties vanuit verschillende diensten samen.
o Positief advies: 5
o Negatief advies:3
o Onthouding: 1
o Wendy formuleert advies
 Vraag naar een toelichting van futureproofed cities. Zij bieden een tool waar je visueel kan
zien wat er al allemaal is gedaan rond milieuthema’s en je kan ook informatie verzamelen
van andere gemeenten steden. (Link https://www.futureproofed.com/tool). Vito is ook een
tool aan het ontwikkelen. De link zegt weinig. Voorstel tot uitstel tot volgende milieuraad.
Meer nieuws over vito vragen. Achteraf toegevoegd: https://tools.emis.vito.be/tools geeft
meer dan 100 milieu- en duurzaamheidstools weer.
 Nieuw recyclagepark
o Voorstel meegeven met verslag milieuraad
o Vraag om opmerkingen door te geven
o Toelichting door Nieuwpoort op volgende milieuraad ivm prijzen/ sluikstort/
bedrijfsafval
 Wat met de opgemaakte speerpunten voor het nieuwe beleid? /visie schepen
o Meegeven aan het college
 Zijn er opmerkingen over de statuten en huishoudelijk reglement? Bij de volgende milieuraad
kan dit definitief beslist worden. Het voorstel wordt meegestuurd met het verslag en er
wordt gevraagd om tegen de volgende vergadering opmerkingen door te geven. Brent
suggereert wegdoen huishoudelijk reglement
 Vertegenwoordiging van de milieuraad voor de Gecoro aanduiden.
o Ronny Van Der Weijde is kandidaat als effectief lid en Geert Dufoer is kandidaat
plaatsvervanger. Johan polst bij Matthias of er 1 vertegenwoordig is vanuit de
milieuraad. Het zorgt voor verwarring, want zowel Natuurpunt en Milieuraad kregen
een brief.
 Europees project Solarise: stand van zaken

Mededelingen milieuraad
 Bevraging autodelen werd zopas opgestart worden.
 Opstart werkgroep voor dierenwelzijn. Bepaalde thema’s kunnen overlappen (reflectoren
voor jachtwild, …)
 Meeuwenproblematiek. Er werd een aanvraag ingediend bij ANB voor een afwijking op de
soortenbescherming. Mogelijke maatregelen nadien zijn het onderdompelen in olie, prikken
of vervangen door nepeieren.
 In het voorjaar waren/zijn er verschillende zwerfvuilacties (opruimen terrein na
noordzeecross, dorp in zicht 31/03 en de surfclubs 24/03).
 Schelpentelactie op 16/3 met 64 deelnemers en 66 tellingen.
 P+MD komt er in de loop van juni 2019.
Varia (2 minuten/vereniging)
Vraag over het nut van het convenant of mayors 2030
Vraag over elektrische wagen en laadpalen
Vraag van Maria over het terrein van de afbraak van de masten om daar de natuur in zijn waarde
laten. Bestaand gebouw is beschermd. Dit is geen eigendom van de gemeente. Wie zal eigenaar
worden? De duinen zijn kapot gereden en de wens is om deze in de oorspronkelijke staat te
herstellen. Mogelijks kunnen de jeugd en de boogschutters ondergebracht worden in het gebouw.
Consensus vinden tussen milieu en mens. Natuurpunt wenst de planten te bekijken en mogelijk advies
te geven.
Overleg gehad met de proper strandlopers. ; Eens overleg met strandbars ivm composteerbare rietjes,
een gezinsactiviteit om te prikken, de sensibiliseringscontainer van DEME, inzetten op peuken
Dit jaar zullen ongeveer 1300 m² bloemenweides ingezaaid worden
Volgende vergadering graag in mei met uitleg recyclagepark Nieuwpoort en tool FPC
-

Huiswerk (rp, statuten, huish regl, projectsubsidie) meesturen

-

Einde rond 22u17

