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Inleiding door de voorzitter
Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn op het vorig verslag. Gezien er geen reacties zijn
wordt dit verslag aangenomen.
1. Reglement van inwendige orde & Afsprakennota
Het college van burgemeester en schepen heeft het reglement van inwendige orde en
afspraken goedgekeurd.
Deze door het college goedgekeurde reglementen zullen voor akkoord voorgelegd worden
aan de gemeenteraad.
2. Windmolens aan de Franse grens
Van 14 september tot 13 december 2020 organiseert de Franse overheid een eerste
openbare raadpleging over haar plannen voor de bouw van een windmolenpark ter hoogte
van Duinkerke.
Het geplande park zou tot 46 windturbines van 12 tot 16 MW kunnen herbergen. De
betrokken oppervlakte zou beperkt blijven tot maximaal 50 km², wat ongeveer twee derde is
van de voorgestelde 73 km². Het project voorziet in de installatie van de windmolens op
meer dan 10 km van de kust.
De economische en milieu-impact van het project en de impact op zeezicht vanaf de
Belgische kust zijn belangrijke aandachtspunten.
Reageren kan online via de Franse website op
volgende link: https://participons.debatpublic.fr/processes/dunkerqueeolien/f/103. Reacties kunnen ook in het Nederlands geplaatst worden.
Vaststellingen milieuraad:
-

Het windmolenpark vormt een trechter waardoor de vogels die hierin terecht komen een
erg risicovol traject tegemoet gaan.
De trekvogels die dit kunnen ontwijken worden naar de kustlijn gedreven. In Frankrijk
vormen zij dan een makkelijke prooi voor de jacht.

Stad Nieuwpoort heeft diverse standpunten ingenomen om windmolens op het grondgebied
Nieuwpoort te mijden:
o

Op het land

o

In de commerciële zones die aangekaart zijn in het marien ruimtelijk plan

o

De gemeenteraad heeft beslist om in samenspraak met de gemeente Koksijde en
De Panne hun standpunten over te maken betreffende de windmolens in
Duinkerke.

De milieuraad adviseert om ook onze bovenvermelde argumenten te hernemen in het
bezwaar van de stad.

https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-geplande-fransewindmolenpark-voor-de-kust-van-duinkerke
3. MOTUS- ontvangstations
Het Motus netwerk (www.motus.org ) omvat uitsluitend ontvangststations langs de Vlaamse
en Nederlandse kust. Om gezenderde dieren (vogels en vleermuizen) onafgebroken te kunnen
volgen is het van belang om stations te realiseren over de gehele kustlijn zodat verbinding
wordt gemaakt met de Duitse array. In dit project wenst men hun netwerk van ontvanger uit
te breiden. De locatiecriteria zijn als volgt:
o

hoge locatie

o

stroom

o

dicht bij de kustlijn

Zijn er stadsgebouwen die in aanmerking kunnen komen?
o

Loodswezen

o

Villa Hurlebise

o

Vuurtoren

o

Vragen aan MDK om het op het bedieningsbureau te plaatsen van de
stormvloedkering

De milieuraad zal de contactgegevens van MDK doorgeven aan het onderzoekteam.
4. Hergebruik van hemel- en grondwater
Het grondwater aan de kust bevat veelal zout waardoor het water niet gebruikt kan worden
voor fauna en flora. Ook bestaat het risico om historische vervuiling aan te trekken via het
grondwater waardoor andere vervuilingen mogelijk zijn.
De IWVA is een project opgestart om van brakwater uit de Ganzepoot drinkbaar water te
maken. Het is misschien eens aangeraden om een spreker van de IWVA uit te nodigen om meer
info in te winnen over hun project.
In de Franslaan werden er infiltratieputten voorzien om het hemelwater zoveel mogelijk de
kans te laten om te infiltreren voor het effectief via een overloop in de riolering terecht komt.
5. Dwergkroos op oppervlakte water
Naar aanleiding van een te dikke laag dwergkroos werd er deze zomer geopteerd om het
sluizencompex te openen en alles richting zee te sturen gezien de vissen geen zuurstof hadden
en er massale vissterfte dreigde. Hierbij werd er geen rekening gehouden met de getijden
waardoor de dwergkroos in het natuurreservaat “De IJzermonding” aanspoelde waar het bleef
liggen.
Anderzijds worden zoetwatervissen ook niet gered door ze in zout water te lozen.
Dwergkroos is een invasieve exoot met de specifieke eigenschap om in de herfst zetmeel op
te slaan en in soortelijk gewicht te stijgen, vervolgens naar de bodem te zakken ter
overwintering, om dan in het voorjaar terug op te duiken. Ideaal voor dwergkroos is stilstaand

of traag stromend voedselrijk warm water. Omdat we meer en meer warme zomers hebben,
is het niet verwonderlijk dat de dwergkroos talrijker voorkomt op de Vlaamse waterwegen.
Om dergelijke gevallen te voorkomen hebben verschillende instanties (Vlaamse waterweg,
Nieuwpoort en Agentschap Natuur en Bos) samengezeten. De Vlaamse waterweg heeft een
“waterbull’ ontworpen om de dwergkroos naar de kant te verzamelen, zodat deze vervolgens
uitgeschept kan worden met een kraan. Via deze weg hopen we het probleem in de toekomst
te voorkomen.

De mentaliteit “we willen het kwijt, dus we lozen het in zee” moet weg.
6. Varia
1. Vogelhuisjes insectenhotels
De milieuraad is geen voorstander om dit aan verkeersborden te hangen. Vermoedelijk zal
dit verkeerstechnisch niet aan een verkeersbord mogen hangen. Ook dient de veiligheid
van de openbare weg nagegaan te worden.
Het zou wel ten goede komen van de biodiversiteit. Het zou beter zijn om dit te koppelen
aan open graslanden/ bloemenweides zodat er ook een educatief luik aangekoppeld kan
worden.
2. Groene pluim 2020
De vraag zal gesteld worden aan het college om de groene pluim 2020 te organiseren. Er
zullen hiervoor geen externe partijen uitgenodigd worden behalve de genomineerden om
het zoveel mogelijk coronaproof te houden.
3. Jaarlijks etentje van de milieuraad
Het etentje zullen we uitstellen.
4. Nieuwe banken Mauritspark

Alle banken staan volop in de zon waardoor het aangenaam zou zijn om enkele bomen te
voorzien bij de banken. Zo kunnen de mensen kiezen of ze in de zon wil zitten of niet. Ook
kunnen enkele banken bij bomen geplaatst worden om extra schaduwplaatsen te
voorzien.
Graag wordt aangegeven dat het park nog in aanlegfase is waardoor de bemerking
meegegeven wordt.
5. Prins Mauritspark
Er wordt vastgesteld dat naast de geplande verwijdering van exote stuikgewassen uit de
ideeëntuintjes meteen de volledig struiklaag verwijderd werd. Dit werd anders
voorgesteld. Zal onderzocht worden.
6. Bloemenmandjes aan straatmeubilair
De bloemenmandjes die aan het straatmeubilair hangen zijn dood voor het seizoen begint
(Langestraat, Marktstraat en Ieperstraat). Het gehele seizoen wordt er water gegeven aan
dode planten waardoor deze planten en het bewateren ervan geen nut hebben.
6. Zeeboerderij
De Colruyt heeft een aanvraag ingediend om een zeeboerderij te exploiteren. In deze
zeeboederij zullen er mosselen, oesters en wieren gekweekt worden. ondertussen werd
het openbaar onderzoek uitgevoerd. De minister behandelt momenteel alle bezwaren om
een finale beslissing te nemen.
7. Koolhofput
De vraag kwam om een hondenpoeppaal te voorzien in de frontzate. De vraag zal gesteld
worden aan de provincie gezien de stad geen eigenaar is van deze grond
8. Persbericht CO2-uitstoot
Volgens een persbericht zou Nieuwpoort het niet goed doen om de CO2-uitstoot te
reduceren. Wat is de oorzaak hiervan? Is het mogelijk om het rapport na te zien.
9. Rondwaaiend zand door stormen/ rukwinden
Zal het bestuur haar visie herzien omtrent het beheer van het strand gezien er meer en
meer rukwinden en stormen voorkomen. Het nut van de duinen en het steeds omwoelen
van het zand bevordert het rondwaaien van het zand.
10. Fairtrade week
Gezien de huidige coronamaatregelen zullen er geen specifieke acties georganiseerd
worden. Wel zal de stad een nieuwe fairtradebrochure opmaken om de fairtradehandelaar
bekender te maken.
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