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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 21 oktober 2019 
 
Aanwezig:  
 Blauwet Erik 
 Van Renterghem Erwin 
 Vanlanduyt Marianne 
 Segaert Luc 
 Depoorter Anja 
 Baelde Hippoliet 
 Coudeville Claudia 
 Lanszweert Peter 
 Deklerck Jean-Marie 
 Demonie Norbert 
 Deschuytter Marc 
 Streuve Nele 
 Vanden Broucke Marleen 
 Croene Nikolaas 

 
Verontschuldigd: 
 Despiegelaere Hilde 
 Dhaese Annemieke 
 Debackere Davy 

 
Afwezig: 
/ 
 
Het vorig verslag van 9 oktober 2019 wordt goedgekeurd.  
 
Er is de mededeling per mailbericht van 18 oktober 2019 door de heer Davy Debackere, voorgedragen 
door Unizo Jabbeke, dat hij niet verder wenst te zetelen als lid van de milieuraad.  
 
a)  Week van het Bos 
Door Marianne Vanlanduyt wordt toelichting gegeven over de voorbije organisatie van de week van het bos 
in oktober. 
Alle scholen van Jabbeke hebben opnieuw deelgenomen aan deze activiteit. Door de scholen van Zerkegem 
en Snellegem werd gevraagd of ze bijkomende gidsbeurten konden bekomen. Gelet op de krappe timing 
werd dit na overleg met de voorzitter toegezegd. Het betreft hier ook geen meerkost die jaarlijks zal 
terugkeren, aangezien dit graadklassen zijn en dit slechts om de 2 of 3 jaar zal terugkomen. 
 
Er werden in totaal 12 gidsbeurten georganiseerd tegen een tarief van 40 euro of een totaalbedrag van 480 
euro, dat betaald wordt via de werkingsmiddelen van de milieuraad. 
Jaarlijks is er een gemeentelijke dotatie van 750 euro. Aan de leden van de milieuraad wordt instemming 
gevraagd voor verderzetting van ondersteuning van de gidsbeurten. De milieuraad heeft geen opmerkingen 
of bezwaren inzake de voorgestelde budgetbesteding aan de gidsbeurten in het Maskobos. 
Anderzijds moet er nog een kleine financiële ruimte zijn om occasionele activiteiten of initiatieven te 
kunnen ondersteunen. Dit zal in de komende periode verder uitgewerkt worden. 
 
b) Dag van de Natuur 
Op 23 november 2019 is er opnieuw de Dag van de Natuur. Naar gewoonte neemt de gemeente Jabbeke 
hieraan deel en kan iedereen kennis maken met het natuurbeheer in de nabije omgeving. Op deze dag 
organiseert het gemeentebestuur samen met de Gezinsbond een geboorteboom plantactie. Deze jaarlijkse 
traditie is steeds een groot succes! 
In de voormiddag is er onder impuls van Natuurpunt Jabbeke een werkdag in het Maskobos en zal er 
gewerkt worden aan onder meer de Speelplekke ter hoogte van de Zilverstraat.  
 
c) Oprichting van een of meerdere werkgroep(en) (artikel 7 van de statuten) 
Er is het voorstel om in de milieuraad één of meerdere werkgroepen op te richten die dan specifiek rond 
een bepaalde thema zou kunnen verdiepen zoals bijvoorbeeld afvalproblematiek, energie, groenbeheer, enz. 
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Door Erik Blauwet wordt alvast aangegeven dat hij zich wil engageren om de zwerfvuilproblematiek verder 
op te volgen en desgevallend acties hieromtrent wil uitwerken en coördineren. Hij denkt hierbij aan de 
World Clean Up en acties met de Mooimakers.  
De raad stemt in met dit initiatief en de voorzitter roept de leden op om zich hierover te beraden en 
eventueel aan te sluiten met een werkgroep. 
 
d) Bevraging realisaties lopende gemeentelijke beleidsplannen en de plannen voor de komende 

legislatuur 
Door de schepen mevrouw Claudia Coudeville wordt een summier overzicht gegeven van de 
beleidsinitiatieven inzake het leefmilieu. Zo moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de acties 
opgelegd door de hogere overheid die door de gemeente uitgewerkt moeten worden en de eigen 
gemeentelijke initiatieven. 
 
Er is, wat het klimaat betreft, heel wat werk aan de winkel. In de vorige legislatuur heeft onze gemeente het 
Burgemeesterconvenant waarbij er tegen 2020, 20% minder CO2-uitstoot dient te zijn, ondertekend.  
Om dit te realiseren is de gemeente Jabbeke toch in een aantal projecten ingestapt: 
Renovatiecoach, opstarten project “Gevelscans”, het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting, 
ondersteuning van de inwoners via Woonpunt, de Fietskaravaan, de begeleiding tertiaire sector,.. 
 
De nieuwe gemeentelijke infrastructuur op bij grondige renovaties wordt ook duurzame technieken en 
hernieuwbare energie toegepast.  
 
De komende acties voor deze legislatuur zullen nog in het beleidsplan 2020-2025 vastgelegd worden. Er kan 
alvast meegeven worden dat er gedacht wordt aan volgende komende acties: 
 
Verlichting/energie 

‐ Nieuwe gebouwen of vernieuwing (vb SPC Varsenare) met hernieuwbare energie/duurzaam/ 
energiebesparende maatregelen (isolatie, verlichting) 

‐ Gespreid vervangen van de verlichting van de sportvelden : LED – verlichtingen  
‐ Nieuwe verlichting: LED-verlichting + te vernieuwen ook LED 
‐ Eigen wagenpark: denken aan hernieuwbare energie  
‐ ondertekenen nieuw Burgemeestersconvenant 2030 

Groen - Bos 
‐ Uitbreiding Vloethemveld op grondgebied Jabbeke  (VLM/ANB)– aanplanting maart 2020 – verdere 

uitbreiding – toegangspoort vanuit Jabbeke 
‐ Aanplanten bomen zoals geboortebomen en meewerken aan bebossinginitiatieven  

Water 
‐ Waterzuivering : verdere aanleg van gescheiden rioleringsstelsel en burgers ‘verplichten’ hierop aan 

te sluiten 
‐ Verderzetting installatie IBA’s – prioritaire gebieden – twee systemen (individueel en collectief) 

Afval 
‐ Afval: tegen 2022  dient de afvalproductie (restafval) per inwoner te zakken van 173 kg/inwoner 

naar 139 kg/inwoner (P+MD – onderzoek GFT-ophaling via de IVBO) 
‐ Aanpakken zwerfvuil: huidige structuur behouden + extra onderhoud wegbermen, zwerfvuilacties, 

deelname World Wide Cleanup-day 
‐ Opleiding jeugd: composteren, Week van het Bos, zwerfvuilacties jeugdverenigingen 

 
e) Overzicht toegekende milieusubsidies 
Door de milieubeleidscoördinator wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste milieusubsidies die 
door gemeente toegekend zijn aan de particulieren de voorbije periode. 
 
In het voorbije werkjaar 2019 werd een financiële ondersteuning voor een totaal bedrag van 41.299 euro 
geboden ten behoeve van particuliere initiatieven die het leefmilieu ten goede komen. Hieronder het 
overzicht: 
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Zwaluwen 
10 euro per nest of maximum 100 euro per jaar 
(2018) 28 dossiers: 1940 euro  
(2019) 39 dossiers: 2400 euro 
 
Maaien wegbermen (2019) 
20 dossiers: totaal 13.326 euro 
66,63 km (2 keer per jaar gemaaid door aanpalende landbouwers) 
Sinds 2019 is er verdubbeling van het subsidiebedrag (0,2 euro/m) 
 
Individuele zuiveringsinstallaties - IBA 
9 dossiers: totaal 15.363 euro 
Maximum 2000 euro per installatie en maximum helft van de kosten 
 
Onderhoud en aanleg kleine landschapselementen 
Voorjaar: 12 dossiers: 2162,5 euro 
najaar:  7 dossiers:  1102,5  
maximum 250 euro per jaar 
 
Energie  
A. Ventilatiesysteem D 
2 dossiers: 1000 euro (500 euro per installatie) 
 
B. Aanvullende aanpassings-, verbeteringspremie 
3 dossiers: 750 euro 
 
C. renovatiepremie 
25 dossiers: 4195 euro 
(aanvullende premie van 20% op de Vlaamse overkoepelende renovatiepremie dat wordt toegekend met 
een minimum 100 euro en maximum 500 euro per toegekende subsidie door Vlaanderen. 
 
D. zonneboiler 
2 dossiers: 1000 euro (500 euro per installatie) 
 
f) Organisatie open milieuraad 
Door enkele leden worden verschillende mogelijke pistes en thema’s aangebracht om een open milieuraad 
te organiseren. De voorlopige voorstellen zijn: 

‐ Waterbuffering en wateropvang via een expert uit de watersector of een waterconsulent via de 
Provincie 

‐ Fijnstofvrij hout stoken en de toepassing van een particuliere fijnstoffilter 
‐ … 

 
g) Voorstel om de verslagen, huishoudelijk reglement, statuten en afsprakennota op de website te 

plaatsen 
De goedgekeurde verslagen zullen voortaan gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.  
 
 
Een datum voor de volgende zitting van de milieuraad zal nog in de loop van 2020 meegedeeld worden. 
 
 
Nikolaas Croene  
Secretaris milieuraad. 


