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1. ADVIESVERLENING BETREFFENDE WIJZIGING POLITIEREGLEMENT
INZAKE DE OPHALING AAN HUIS VAN ASBESTPLATEN
De Vlaamse Regering gaf de opdracht aan OVAM om een asbest-afbouwbeleid uit te
werken tegen 2018 zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt
wordt. Eén van de proefprojecten is de bronophaling van asbesthoudende
golfplaten bij woningen.
Er zijn nog andere projecten die gesubsidieerd worden door OVAM, nl.
-

-

groepsaankoop asbestverwijdering door de intercommunale IVAREM : Het
asbesthoudend materiaal wordt verwijderd door een door de OVAM
geselecteerde aannemer. De buitengevels en het dak van het gebouw komen in
aanmerking.
Omgeving Roeselare-Tielt : asbestinventarisatie bij 20 land- en tuinbouwers.
Met dit project wil OVAM de hoeveelheden en soorten asbest in kaart brengen
op land- en tuinbouwbedrijven. Verschillen landbouwbedrijven zitten mee in het
project, nl. veeteelt, kippenteelt en serreteelt.

De intercommunale Incovo heeft gekozen voor de bronophaling van
asbesthoudende golfplaten bij woningen. Tevens wordt het transport en de
inzameling van asbestmateriaal op het recyclagepark verstrengd, nl.
Transport mag niet meer gebeuren in een open aanhangwagen
Asbestmateriaal dient verpakt aangeleverd te worden bij het recyclagepark
Hierdoor wordt vermeden dat asbesthoudend materiaal of stof zowel in de
omgeving als op het recyclagepark terecht komt.
Op het recyclagepark gaat het vooral om de veiligheid en welzijn van de
recyclageparkwachter.
Praktisch probleem :
Hoe moet je alles inpakken?
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat elke golfplaat en elke buis dient ingepakt te
worden.
En met welke folie dient dat te gebeuren. Waar kan je dergelijke folie bekomen?
Dit is een terechte opmerking en deze zal voorgelegd worden aan de directeur van
de intercommunale Incovo, dhr. Jan Buysse.
BESLUIT :
Gunstig advies, maar met de bedenking dat je een praktisch probleem schept door
elke plaat of buis apart te moeten inpakken met folie.
2. ADVIESVERLENING BETREFFENDE OVEREENKOMST ZAAIEN MENGSEL
VOOR AKKERVOGELS
Met 400 euro kom je niet ver, want de kostprijs van akkermengsel is redelijk duur.
De deelnemers kopen het akkermengsel bij bv. AVEVE/De Kinder (Stenenmolen) en
laten de factuur zetten op naam van de gemeente Londerzeel. De gemeente
Londerzeel betaalt de factuur. De deelnemers weten dat er 400 euro ter
beschikking is. Is de aankoop duurder, dan dienen ze de meerprijs zelf te betalen.
n.v.d.r. De factuur die wordt overgemaakt, gaat om:
- de aankoop van tarwe (20 kg) (70 euro)
- Fauna-mengsel – weidemengsel (15 kg) (75 euro)
- faunamengsel/japanse haver/zonnebloemen (200 euro)
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Het was inderdaad niet verstandig om te spuiten. Dhr. De Bont merkt op dat hij dit
jaar ook 5 kasten dood had t.g.v. het spuiten.
Zeker in de overeenkomst zetten om eerst te klepelen, daarna te frezen en daarna
in te zaaien. Maar zeker NIET te spuiten!
BESLUIT:
Gunstig advies, maar met de extra voorwaarde om alvorens in te zaaien te klepelen
en te frezen.

3. ADVIESVERLENING BETREFFENDE BEGROTING 2018
Begroting wordt toegelicht door Iris.
Schepen De Borger maakt de opmerking dat nieuwe acties niet aan de orde zijn,
aangezien dit beleid geen nieuwe acties kan goedkeuren voor een nieuwe
legislatuur.
Het is aan het nieuwe college van burgemeester en schepenen om haar beleid uit
te stippelen voor de nieuwe legislatuur en na te gaan welke acties zij wil
ondersteunen.
De bestaande, lopende zaken kunnen goedgekeurd worden. Maar nieuwe projecten
dienen goedgekeurd te worden door het nieuwe beleid.
BESLUIT:
Er wordt een gunstig advies verleend voor het begrotingsvoorstel van de
milieudienst, evenwel met de opmerking dat het weinig zin heeft om te adviseren
over de nieuwe projecten als deze toch nog niet goedgekeurd worden in 2018.

4. VARIA


Is er voor een geboorde put een vergunning nodig ?
Er is geen vergunning nodig voor een grondwaterput waarvan het water zal
gebruikt worden voor huishoudelijke doeleinden.
Wanneer het grondwater gebruikt wordt voor bedrijfsdoeleinden is er een
vergunning nodig en wordt er gekeken naar de diepte van de put om na te gaan
of het meldingsplichtig of milieuvergunningsplichtig is.
Een geboorde put om de dieren te laten drinken op de weide, wordt niet
aanzien als vergunningsplichtig.
Een geboorde put om de akker te besproeien is wél vergunningsplichtig.



Hoogspanningsmast – elektriciteit die ze ondergronds gaan brengen:
Vragen om betonnen sokkel volledig weg te nemen. Nu is er een halve meter
afgeschoten. De rest zou blijven zitten.
De sokkel zou zo’n 2 meter diep in de grond zitten.
Dit zouden verworven rechten zijn van zoveel jaar geleden.
Zal nagevraagd worden bij de dienst openbare werken.



Waarborg dient betaald te worden ook als je bomen gaat kappen in een weide.
Da’s er een beetje over.



Volgende week worden er werken uitgevoerd in de Minnestraat.
Dierenarts Vos zou niet meer te bereiken zijn door de werken.
Omleggingsborden dienen geplaatst te worden.
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