Verslag stedelijke milieuraad in zitting op
17 januari 2019
Stedelijke Milieuraad
Secretariaat W.De Roolaan 90
tel: 058/224451
www.nieuwpoort.be
e-mail: milieu@nieuwpoort.be

1. Stemgerechtigde leden of vervangers:
1.1. Aanwezig: Luc David (Natuurpunt Westkust), Hugo Demarcke (ACV), Chris Dumon
(Natuurwerkgroep de Kerkuil), Bernard Florizoone (VOKA), An Gobert (LVZ), Sharon Kesteloot
(Natuurwerkgroep de Zeevonk), Alain Maes (Natuurpunt Westkust), Filip Nuyttens (De
strandwerkgroep), Marc Van Landtschoote (VAC), Johan Vandewynckel, Alain Pyliser
1.2. Later toegekomen:
1.3. Verontschuldigd: Geert Defruyt (Boerenbond), Luc Obin, Van de Weghe Raymond, Jean Pierre
Vermeulen (WBE), Anne Versteele (VOC), Steve Maenhout (Unizo)
1.4. Afwezig: Maja Leye (Velt Westkust), Eline Vermote
1.5. Vroeger weggegaan:
Wettelijk voorzien
19
Totaal vergadering
11
2. Afvaardiging politiek partijen:
2.1. Aanwezig: Viaene Christiane (SP.A), Slembrouck Sabine (NVA), Christina Van Nieuwenhoven
(CD&V)
2.2. Verontschuldigd:
2.3. Afwezig:
Wettelijk voorzien
Totaal vergadering

3
3

3. Afvaardiging leden of vervangers zonder stemrecht (deskundigen, inwoners)
3.1. Aanwezig: Marie-Ange Loones
3.2. Verontschuldigd:
3.3. Afwezig:
Wettelijk voorzien
Totaal vergadering

3
1

Algemeen totaal (stemgerechtigde en niet stemgerechtigde) vergadering

14

4. Secretaris:
Aanwezig: An-Sofie Devloo
5. Stadsbestuur:
Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen milieu

Aanvang: 19.45 uur
Einde:
22.15 uur

Inleiding door de voorzitter
Er wordt gevraagd of er opmerkingen waren bij het vorig verslag (24 oktober 2018). Gezien
er geen reacties zijn wordt dit verslag aangenomen.
Agendapunten

1. Groene Pluim 2018
1.1.

Gegeven
Er werden dit keer twee nominaties ontvangen op naam van Evelyn Teket en
natuurwerkgroep de Kerkuil. Eén nominatie voldeed niet aan de criteria.
Geert Martens is voorzitter van natuurwerkgroep De Kerkuil die activiteiten in de IJzeren Polderstreek ontwikkelt. De leden plaatsen nestkasten voor kerkuilen, sporen
broedgevallen van bruine kiekendieven op, inventariseren steenuilen, ringen jonge
torenvalken, planten hagen en houtkanten voor akkervogels en zoeken kraamkolonies
van vleermuizen op.

1.2.

Besluit
Gelet op de presentatie waarmee de genomineerde zijn kandidatuur verdedigde werd na
stemming de ‘Groene Pluim 2018’ verleend aan de NWG De Kerkuil. Geert Martens, de
voorzitter van de NWG, kreeg de ‘Groene Pluim 2018’ uit handen van de voorzitter van
de milieuraad alsook een cadeaucheque ter waarde van € 100 voor de aankoop van
Fairtrade producten in de lokale handel

2. Toespraak van de voorzitter milieuraad
Geachte Burgemeester, Schepenen, Gemeenteraadsleden, geachte genodigden in al uw
hoedanigheden.
Ik ben verheugd u allen namens de Milieuraad hartelijk welkom te mogen heten op onze eerste
zitting van weer een nieuw jaar met traditioneel op de agenda: de uitreiking van de “Groene
pluim” en onze nieuwjaarsreceptie.
Mijnheer de Burgemeester onze hartelijke dank voor uw steun om dit hier opnieuw te mogen
organiseren.
U zit allen uiteraard te popelen naar het resultaat van het eerste agendapunt maar dit geduld
zal ik nog even op de proef stellen. Want al even traditioneel zal ik aanvangen met een kort
overzicht van ons voorbije werkingsjaar en de toekomstige bekommernissen die eraan zitten te
komen.
1.

Ons werkjaar startte uiteraard met de uitreiking van de “Groen pluim 2017”. Deze ging
toen naar het ‘Project Domino’.

2.

De Milieuraad ijvert al jaren voor meer aandacht voor groeninbreng bij ruimtelijke
ordening. Omdat verplichtingen die algemeen inpasbaar zijn moeilijk in een
verordening te gieten bleken kwam die er niet. Geval per geval zal hier de nodige
aandacht aan geschonken worden bij het vergunnen, zo werd ons beloofd.

3.

De Milieuraad heeft zich ook gebogen over de plannen m.b.t. de “Koolhofput”, het
“Krekengebied” en de “Rechterhavenoever”. We bespraken ook verontrustte berichten
van de omwonenden m.b.t. het “Domein Ysermonde” en zijn vijver. De impact op
milieu en natuur van deze plannen zullen zeker een aandachtspunt blijven voor de
komende jaren. We zijn tevens op de hoogte gebracht van plannen voor een mogelijke
ecologische ontsnippering van de SIMLI-duinen door deze via de Lenspolder op een
natuurvriendelijke manier te verbinden met de middeleeuwse duinenrij aan de
Canadalaan.

4.

We hebben het tevens gehad over het plaatsen van een ponton in de haven of in het
estuarium waar zeehonden kunnen rusten. Uiteindelijk zal er een drijvende buis
geplaatst worden tussen de dukdalven en het strandhoofd aan de kop van de
Halvemaanstraat.

5.

De Milieuraad heeft verheugd akte genomen van het feit dat Nieuwpoort zich heeft
aangesloten tot de statiegeldalliantie. Zwerfvuil blijft een alomtegenwoordig probleem,
niet alleen op het strand en in zee maar ook op landbouwgebied.

6.

We zijn ook blij dat de volkstuintjes er uiteindelijk gekomen zijn en dat we betrokken
werden bij de opmaak van het reglement.

7.

We behandelden ook een voorstel tot verbod op het paraderen en showen van
roofvogels. Dit verbod kwam er uiteindelijk niet maar we waren vooral ontgoocheld
toen notabene de stad zelf een vogelshow uitnodigde op een van zijn evenementen.

8.

Er werd verder voorgesteld om een sensibiliseringscampagne tegen het voederen van
meeuwen te voeren. We missen wel nog steeds de beloofde uithangborden bv. aan het
loodswezen. Daartegenover blijken de ondergrondse vuilniscontainers op dat vlak hun
vruchten af te werpen om de omgeving vrij van meeuwentroep te houden als ze maar
gebruikt worden.

9.

We ontvingen bedenkingen over het onderhoud van ons groen patrimonium: een
ongelukkig gekozen tijdstip van snoeien en de toestand van zowel de plantsoenen als
van de bloembakken bleken een puntje van ongenoegen. We hebben hierover enkele
voorstellen geformuleerd.

10. De Milieuraad gaf ook zijn advies over de vraag van ‘Natuurpunt Westkust’ om
beheerswerken te mogen uitvoeren in het ideeënbosje in het Prins Maurits park. We
vernemen met spijt dat deze aanvraag niet kon ingewilligd worden en hopen dat dit
kleine maar rijke vogelhabitat ook niet gedoemd is om tot grasland te vervagen.
We blijven ijveren voor onze toekomst zelfs al is het resultaat daarvan niet direct door onszelf
te oogsten. We kijken uit naar het nieuwe werkjaar waar de eerste stap zal zijn een nieuwe
Milieuraad te inaugureren zodra het pas geïnstalleerde College van Burgemeester en
Schepenen de oprichting ervan heeft bepaald.
Het is nu tijd om terug te keren tot de orde van de dag, nl. de uitreiking van de “Groene pluim
2018”.
We kregen dit jaar twee nominaties waarvan er een niet kon weerhouden worden. De
overblijvende kandidaat heeft hier net zijn doelstellingen en werking uitvoerig toegelicht en ik
hoef hier dus niet meer op terug te komen. In elk geval heeft hij daarmee de raad overtuigd
en we hebben daarom beslist de “Groene pluim 2018” te verlenen aan ‘Natuurwerkgroep De
Kerkuil vzw’. We wensen hen hartelijk proficiat en danken hun vrijwilligers voor hun inzet voor
onze natuur.
Ik wil hier ook meteen hun kersvers verkozen voorzitter, Geert Martens, veel succes
toewensen. En met deze overhandig ik hem nu graag de welverdiende trofee en de bijhorende
cadeaucheque.
Meneer Burgemeester, Schepenen, Gemeenteraadsleden, leden van de Milieuraad, leden van
de ‘NWG De Kerkuil’ en alle niet nader vernoemde aanwezigen: er rest mij nu alleen nog u
allen een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen en een toekomst waar nog ruimte
is voor pure natuur waar onze kinderen en later ook hun kinderen en kleinkinderen kunnen
blijven van genieten.

De Secretaris,

De Voorzitter,

An-Sofie Devloo

Alain Maes

