Verslag stedelijke milieuraad in zitting op 22 januari 2020
Stedelijke Milieuraad
Secretariaat W.De Roolaan 90
Tel: 058/22 44 51
E-mail: milieu@nieuwpoort.be

Naam
Bulcke
David
Defruyt
Demarcke
Dumon
Florizoone
Gobert
Kesteloot
Leye
Maes
Nuyttens
Paeme
Vandewynckel
Van Landtschoote
Vermeulen
Vesteele
Vael
Vansteenkiste

Voornaam
Dafne
Luc
Geert
Hugo
Chris
Bernard
An
Sharon
Luc
Alain
Filip
Luc
Johan
Mark
Jean-Pierre
Anne
Gunther
Odila

Pyliser
Loones

Alain
Marie

Slembrouck
Versées
Vandecasteele

Sabine
Robert
Kris

Devloo

An-Sofie

Stemgerechtigde leden
Aanwezig
Verontschuldigd
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Deskundige (geen stemrecht)
X
X
Afgevaardigden van politieke partijen
X
X
X
Secretaris
X
Aantal aanwezigen ( van 24)
Aantal stemrechtigde aanwezigen (van 18)

Niet aanwezig

17
12

Groene Pluim
Voor de Groene pluim uitreiking 2019 werden 2 kandidaten genomineerd, namelijk: VVW
Westhoek en het Sint-Bernarduscollege. De 2 kandidaten waren aan elkaar gewaagd door de
vele initiatieven die ze het afgelopen jaar uitgevoerd hebben.
Het Sint-Bernarduscollege is actief bezig met leefmilieu en streeft ernaar om daarbij al zijn
leerlingen én personeel te betrekken. Een uitgekiend groen- en afvalbeleid vormt daarbij de
kerngedachte.
Onder impuls van het MOS-team profileert het college zich als een straffe én duurzame
school. Zo werd al werk gemaakt van een wilde bloemenweide en bomen op de speelplaats.
Er kwam ook een verbod op drankblikjes. Deze werden ingeruild voor gratis herbruikbare
dopperflessen. Jaarlijks neemt ook een enthousiaste schooldelegatie deel aan de Grote
Zwerfvuilopruimdag in maart.
VVW Westhoek heeft in samenwerking met Natuurpunt een braakliggend stuk grond
omgetoverd tot een tuin met fruitbomen en struiken vol bessen. Het doel van VVW
Westhoek was om de mens dichter bij de natuur te brengen. De jachthaven wou de
vaarervaring van hun leden positief beïnvloeden door het aanleggen van deze tuin, waar de
leden ook kunnen picknicken. Tegelijk is dit project positief voor vogels en andere dieren die
een extra voedselbron aangereikt krijgen.
Het Sint-Bernarduscollege kwam als winnaar van de groene pluim 2019 uit de stembus. VVW
Westhoek was een goede verliezer en reikte een hand naar het Sint Bernarduscollege om in
de nabije toekomst nauw samen te werken aan een gemeenschappelijk groenproject.

Toespraak van de voorzitter Alain Maes
Geachte Burgemeester, Schepenen, Gemeenteraadsleden en genodigden in al uw
hoedanigheden.
Ik ben verheugd u allen namens de leden van de Stedelijke Milieuraad hartelijk welkom te
mogen heten op onze eerste zitting van dit nieuwe jaar met traditioneel op de agenda: de
uitreiking van de “Groene pluim” en onze nieuwjaarsreceptie.
Eerst en vooral wens ik u allen een gelukkig nieuw jaar toe, een goede gezondheid en
voorspoed in alles wat u zult ondernemen ten voordele van het welzijn en het geluksgevoel
van de burgers van uw stad.
Het voorbije jaar werd gekenmerkt door de installatie van de huidige nieuwe milieuraad. Ik
dank al de vrijwilligers die zich willen inzetten om de brug te vormen tussen de realiteit op
het terrein, de burger, hun organisatie en het bestuur in het domein omgeving. Omgeving en
milieu dragen immers bij tot dit welzijnsgevoel van de inwoners maar ook van de toerist, die
onze economische motor doet draaien.
Nu even een kort overzicht van ons voorbije werkingsjaar en onze toekomstige
bekommernissen.
Ons werkjaar startte net zoals nu met de uitreiking van de “Groene Pluim 2018” die
toegekend werd aan de ’Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw’. Deze werkgroep heeft er een erg

succesvol broedjaar van Kerkuil op zitten. De erkenning zal er misschien voor iets tussen
zitten.
Verder zijn ook tot een goed einde afgehandeld:
1. De installatie en opstart van de volkstuintjes die al een eerste succesvol jaar hebben
gekend.
2. Ons advies om geen wegwerpbestekken meer toe te laten op evenementen werd
gevolgd en de stad heeft dit allemaal gebannen uit openbare evenementen. Nu nog
uitbreiden naar de privaat ingerichte evenementen.
Er blijven echter ook wat punten die we nog wat verder moeten behandelen en opvolgen.
Niet alles is in een jaar te realiseren. Daaronder:
1. De bestemming van de ideeëntuin in het Prins Mauritspark;
2. De controle op en naleving van het gebruik van vuurwerk, vooral tijdens de
eindejaarsfeesten;
3. De afkalving van de duinenreep en het machinaal reinigen van het strand;
4. De inbreng van de milieuraad in de ‘Fairtrade Werkgroep’. Een nieuw gegeven voor
ons dat nog wat verder moet uitgewerkt worden en in onze statuten en huishoudelijk
reglement moet ingepast worden.
We gaan natuurlijk ook de uitvoering van het inmiddels goedgekeurde “Meerjarenplan”
nauwlettend opvolgen. Dit plan moet op onze eerstvolgende zitting door de raad nog
getoetst worden aan onze inbreng maar ik merk alvast enkele positieve noten.
Alvast positief in ons domein, milieu en natuur, zijn de ambities voor een duurzame stad door
te strijden tegen de uitstoot van CO2, tegen plastic en voor een groenere stad. Dit zou
gerealiseerd worden:
1. door het stelselmatig vervangen van het bestaande stedelijke machine- en
wagenpark door milieuvriendelijke exemplaren;
2. door het stimuleren van renovatie van oudere woningen tot energiezuinige
entiteiten;
3. door, naast deze op het zwembad, de uitbreiding van zonnepanelen op de andere
openbare gebouwen;
4. door het aanplanten van 4000 bomen;
5. door uitbreiding van het openbaar groen met 50% en de ontharding van 50.000 m2;
6. door de uitwerking van een mobiliteitsplan om files en de bijhorende milieubelasting
te verminderen.
Laat mij toe toch enkele eerste bezorgdheden te formuleren:
1. Naast zonnepanelen moeten we ook durven blijven denken aan andere vormen van
alternatieve energieopwekking. Ik denk daarbij aan windmolens in al hun mogelijke
formaten, capaciteiten en locaties. Daarover lees ik niets in het “Meerjarenplan”.
2. Hoeveel van die 4000 bomen zullen echt “nieuw” zijn en hoeveel ervan ter
compensatie van eerdere en huidige kap?
3. We hopen dat de uitbreiding van het openbaar groen niet louter “grasgroen” zal zijn
maar dat er plaats is voor wat diversiteit.
4. Ik begreep op de zitting van de Gemeenteraad dat o.a. het Guido Gezelleplein een
van de te ontharden plaatsen zou zijn. Welke de andere zijn moeten we nog
ondervinden maar het zou niet fair zijn als, reeds in eerdere plannen goedgekeurd,
het Nieuwlandplein in deze bijkomende oppervlakte zou gerekend zijn.
We hebben het ook moeilijk met de inplanting van een woonzone op de rechterhavenoever.
We zoeken de coherentie tussen dit project en de ambities wonen, mobiliteit en
duurzaamheid uitgedrukt in het “Meerjarenplan”.

Deze zone en vooral het “baken” naast het natuurreservaat, deel uitmakend van allerlei
Vlaamse en Europese richtlijnen en een van de troeven van de stad, zal zeker een negatieve
invloed hebben op de fauna, vooral de avifauna, in dat gebied.
Het plan ambieert het aantrekken van jonge gezinnen die willen blijven of komen wonen in
Nieuwpoort, de ban van vakantiewoningen en tweede verblijven uit Nieuwpoort-stad en een
vlotte mobiliteit in en uit de stad met autoluwe kernen. We zijn benieuwd hoe u dat verenigt
met deze uitbreiding.
U hebt net gehoord hoe de kandidaten zich profileerden om de “Groene pluim” in de wacht
te slepen. Uit de twee volwaardige kandidaten, ‘vvw Westhoek’ en het ‘St-Bernarduscollege’.
Het was geen makkelijke keuze maar de “Groene Pluim 2019” gaat naar het ‘StBernarduscollege’. Een dikke proficiat.
De tweede kandidaat heeft echt ook zijn uiterste best gedaan en verdient voor zijn inzet dan
eveneens onze waardering en een davererd applaus.
Tot slot bedank ik de Burgemeester voor zijn steun om dit hier jaarlijks opnieuw te mogen
organiseren.
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