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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 10 september 2019 
 
Aanwezig:  
 Blauwet Erik 
 Van Renterghem Erwin 
 Vanlanduyt Marianne 
 Segaert Luc 
 Depoorter Anja 
 Despiegelaere Hilde 
 Baelde Hippoliet 
 Coudeville Claudia 
 Dhaese Annemieke 
 Lanszweert Peter 
 Deklerck Jean-Marie 
 Demonie Norbert 
 Deschuytter Marc 
 Streuve Nele 
 Vanden Broucke Marleen 
 Croene Nikolaas 

 
Verontschuldigd: 
/ 
 
Afwezig: 
 De Backere Davy 

 
 
a) Verwelkoming door schepen van leefmilieu mevrouw Claudia Coudeville  
Door de gemeenteraad werd op 1 juli 2019 goedkeuring verleend aan de statuten en de nieuwe 
samenstelling van de gemeentelijk milieuraad.  
De milieuraad zal bestaan uit 12 stemgerechtigde leden, 4 niet-stemgerechtigde leden. Daarnaast is er nog 1 
personeelslid voor de ambtelijke ondersteuning. 
 
Na rondvraag naar mogelijke kandidaten onder de aanwezige leden was er de kandidaat voorzitter de heer 
Deklerck Jean-Marie en de kandidaat ondervoorzitter de heer Erik Blauwet. 
De aanwezige stemgerechtigde leden stemden unaniem in met de voorgestelde kandidaturen. De heer 
Nikolaas Croene, milieubeleidscoördinator, werd aangesteld als secretaris. 
 
Er wordt gevraagd om de uitnodigingen en verdere communicatie naar de leden elektronisch toe te sturen. 
De gegevenslijst van de leden werd hiervoor aangevuld.  Het goedgekeurde verslag kan tevens gepubliceerd 
worden op de gemeentelijke website www.jabbeke.be – Bestuur – Adviesraden – Milieuraad. 
 
Er wordt vastgesteld dat de goedgekeurde statuten, niet volledig overeenstemmen met het bestaande 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota. 
Om tegenstrijdigheden te vermijden werd er beslist om in het huishoudelijk reglement een aantal 
wijzigingen door te voeren. 
 
Artikel 3.  
Te schrappen: 
 […Indien zij het mandaat niet voleindigen (ontslag ...) wordt de aangeduide plaatsvervanger uitgenodigd 
naar de volgende vergadering.] 
 
Artikel 5. 
Aan te vullen 
[Het ontwerp van het verslag wordt binnen de 14 dagen na vergadering ter kennis gebracht aan de leden.] 
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b) Vorig verslag 
Het vorig verslag wordt aan de leden nog eens toegelicht. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. 
 
c) Worldwide Clean-up Day 
De gemeente Jabbeke neemt deel aan de World Cleanup Day dat zal plaatsvinden op zaterdag 21 
september 2019 om 14u.  Er wordt afgesproken aan het Vrijetijdscentrum. Iedereen is welkom. 
 
d) Week van het Bos 
Er wordt jaar opnieuw deelgenomen aan de week van het bos. Marianne zal hiervoor de organisatie op zich 
nemen en de klassen en de gidsen verdelen. De uitnodiging naar de scholen zal gebeuren door Nikolaas. 
 
e) Varia 

- cursus procedures & vergunning voor natuur- en milieuverenigingen.  
De West-Vlaamse Milieufederatie nodigt de leden van de West-Vlaamse natuur- en 
milieuverenigingen vriendelijk uit voor een gratis 2-delige cursus ‘procedures en vergunningen’, die 
doorgaat op donderdag 10 oktober en donderdag 24 oktober 2019, telkens van 19u30 tot 21u30 in 
de Bib van Wegwijzer vzw, Beenhouwersstraat 9 te Brugge. 

 
- Herbruikbare bekers: De herbruikbare bekers voor publieke evenementen worden vanaf 1 februari 

2020 verplicht. Momenteel wordt de gemeente onderzocht welke maatregelen hiervoor genomen 
dienen te worden. Er wordt vermoedelijk in de richting van afhuren van herbruikbare gezocht, 
vooraleer er een aankoop van eigen bekers zal gebeuren. 

 
- Foodtruck festival: het is aangewezen om in de toekomst gescheiden inzameling te voorzien. Door 

de schepen wordt bevestigd dat hiermee rekening zal gehouden worden bij de organisatie van 
komende evenementen.  
 

- Er wordt de vraag gesteld met betrekking tot het aansteken van vuurwerk. De knallen en de 
lichtflitsen van het vuurwerk zijn voor veel dieren angstaanjagend. Met het oog op de aankomende 
eindejaarsfeesten wordt gevraagd of het bestuur een verbod hiervoor zal opleggen of andere 
maatregelen zal toelaten zoals een diervriendelijk geluidsarm alternatief vuurwerk. 

 
 
 
Een volgende milieuraad zal plaatsvinden op maandag 21 oktober 2019 om 20u in het gemeentehuis van 
Jabbeke. 


