
Verslag Algemene Minaraad dd. 11 februari 
2019 

Aanwezig 
Ronny Mistiaen, Heidi Desmet, Ria Ampe, Simon Vanderschaeve, Wim Verbeke, Pieter Vandevoorde, 
Heidi Vanderhelst, Daniel Grijspeert, Lucien Denys, Stefaan Duyck, Yvan Vandecasteele, Bernard 
Dendauw, Lucien Vandenbroucke, Vera Van Den Abeele, Christophe Decaigny, Jurgen Vandecappelle, 
Eddy Vroman, Geert Steelant, Burgemeester Bert Maertens, Thomas Segers (verslag) 

Verontschuldigd 
Pol Deleersnijder, Geert Vandewaetere, Patrick Deprez, Ria Delaere, Ria Vandaele, Geert Verbrugghe, 
André Van Maele, Sofie Moentjens, Jacqui Stragier, Matthias Leenknecht 

Inhoudstafel 
 Welkom voorzitter 

 Verslag vorige vergadering 

 Voorstelling leden 

 Voorstelling nieuwe schepen / burgemeester Bert Maertens 

 Nieuwe beleidsperiode 
o Beleidsverklaring 
o Rol van de adviesraden 
o Verwachtingen van de leden naar het bestuur toe 
o Input leden Minaraad 
o Uitsmijter vanuit het bestuur 

 Hersamenstelling 

 Varia 

Welkom voorzitter 
 De (vervangend) voorzitter heet de aanwezigen welkom en overloopt de 

verontschuldigingen. 

 Dit is de laatste vergadering in de huidige samenstelling. De voorzitter dankt alle leden voor 
hun inzet. 

Verslag vorige vergadering 
 Het verslag dd. 13 november 2018 wordt goedgekeurd. 

  



Voorstelling leden 
 Geert: Natuurpunt / De Buizerd 

 Eddy: De Buizerd / Gids 

 Jurgen: Sociale partners / Zwerfvuilactie 

 Christophe: Landbouwraad 

 Vera: Geïnteresseerde burger 

 Lucien: Kasteelbie 

 Bernard: Algemeen Boerensyndicaat 

 Yvan: Landbouwraad 

 Stefaan: Boomteeltkring 

 Lucien: Agentschap Natuur en Bos 

 Daniel: VELT 

 Heidi: Repair Café 

 Pieter: Extern Deskundige groen 

 Wim: N-VA 

 Simon: Groen! 

 Ria: VVPV / MOS-leerkracht 

 Heidi: Bebloeming 

 Ronny: Sp.a 

Voorstelling nieuwe schepen / burgemeester Bert Maertens 
 Schepen / Burgemeester Bert Maertens stelt zichzelf kort voor. 

 Bert heeft de bevoegdheid “Klimaat & Milieu”. 

 Bert zal zoveel als mogelijk present zijn op de Minaraad (4 à 5 maal per jaar). 

Nieuwe beleidsperiode 
 Het doel van de burgemeester is om begin 2019 “mee te lopen” met alle adviesraden, te 

polsen waar verbetering mogelijk is en te peilen naar de verwachtingen bij de leden van de 
adviesraad. Daarnaast wordt ook de beleidsverklaring kort aangeraakt. 

Beleidsverklaring 
 De beleidsverklaring vind je terug op de website van stad Izegem: 

http://www.izegem.be/_uploads/www.izegem.be/Communicatiedienst/downloads/20.01.17
___Beleidsverklaring_2019_2024.pdf.  

 Deze beleidsverklaring is geen meerjarenplan. Dit is pas voor het najaar. Dit wil ook zeggen 
dat er op dit moment nog geen budgetten gekoppeld zijn aan acties. 

 De bedoeling is dat er een participatietraject zal zijn met o.a. advies omtrent het beleidsplan 
door alle adviesraden. Dit dient zeker te gebeuren vóór 1 juni. 

 In de beleidsverklaring staat o.a. een stuk over klimaat en dit onder de noemer 
“Burgemeestersconvenant”. 

  

http://www.izegem.be/_uploads/www.izegem.be/Communicatiedienst/downloads/20.01.17___Beleidsverklaring_2019_2024.pdf
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Rol van de adviesraden 

Advies geven 

 Het geven van advies staat nogal dikwijls in de schaduw van de organisatie van vele 
activiteiten. Activiteiten organiseren (vooral om te sensibiliseren) horen erbij, maar advies 
geven aan het bestuur m.b.t milieubescherming, natuurbehoud en duurzame ontwikkeling 
blijft de hoofdtaak. Kortom, het geven van adviezen moet weer geactiveerd te worden. 

Activiteiten organiseren 

 Activiteiten dienen steeds beleidsrelevant te zijn en te kaderen in de doelstellingen van het 
bestuur. 

 Heel belangrijk om het beleidseffect, de output, van deze activiteiten tegen het licht te 
houden. Bereiken we met een actie wat we echt willen? 

 Een overzicht van de activiteiten (op basis van de programmatie 2018 van de Minaraad) met 
wat duiding hieronder: 

- Vogelkijkwand aan sportcentrum De Krekel: Heeft op dit moment nog weinig nut. 
Kan eventueel meegenomen worden bij de heraanleg van bepaalde zones (vb: 
voederen vogel tijdens droge periodes) 

- Nieuwjaarsetentje / bedanking raad: Blijft bestaan 
- Paddenoverzet: Door externen, weinig werk eraan: Blijft bestaan 
- Repaircafé: Door externen, weinig werk eraan: Blijft bestaan 
- Zwerfvuilactie: De stad organiseert. Vooral een eye-opener (tentoonstellen afval op 

publieke plaats) en goede vorm van sensibilisering. Blijft bestaan, maar moet 
grootser worden opgevat en dit in het kader van een “Proper Izegem”. 

- Kippenproject: Blijft bestaan, maar wordt geïntegreerd bij Dag van het Park (zie 
verder). 

- Groenafvalzakken: Blijft bestaan als een soort extra service. Bekendmaking en 
sensibilisering errond geïntegreerd bij Dag van het Park. 

- Vroegemorgenwandeling: Uitvoering door Stad-land-Schap is wenselijk (overleg op 
13 februari) 

- Compostmeesterwerking: Blijft bestaan, maar hun aanwezigheid en de 
sensibilisering errond kan beter gebeuren op een groot evenement zoals de Dag van 
het Park. 

- Week van de Bij / Bijenvriendelijke gemeente: Blijft bestaan en gaat in realiteit 
vooral over biodiversiteit (cfr. Tristan). Bekendmaking en sensibilisering errond 
geïntegreerd bij Dag van het Park. Bij nieuwe parken en groene zones worden steeds 
bijenhotels voorzien. 

- Zwaluwproject: Door externen, weinig werk eraan en nagenoeg geen financiële 
impact: Blijft bestaan 

- Urban Move / Autoloze Zondag: De Urban Move is de hoofdact van Autoloze 
Zondag. Dit is vooral een stadsorganisatie waarbij milieu, groen en duurzame 
verplaatsingen aan bod dienen te komen. Extra aandacht hiervoor kan zeker 
gecreëerd worden op het Patersdomein: Blijft bestaan. 

- Nacht van de Duisternis: kan indien gewenst uitgevoerd worden door bestaande 
(natuur)verenigingen. Het doven is niet goedkoop. 

- Week van het Bos: Uitvoering door Stad-land-Schap is wenselijk (overleg op 13 
februari) 

- Groene fietstocht voor senioren: Dient te worden uitgevoerd door bestaande fiets-
en  /of seniorenverenigingen in ruil voor budget. 

- Eerlijk Ontbijt: Is vooral een sociaal gebeuren en mist wat effect. Kan eventueel 
geïntegreerd worden bij een ander evenement (11 juli / Isotopia)?? 



- Dag van de Natuur: Moet vooral een boomplantevenement worden met expliciete 
aandacht voor het geboortebos. Dit i.s.m. AN voor Rhodesgoed. Voorbeelden 
hiervan in Wevelgem en Gent. 

- TOEGEVOEGD EVENEMENT: “Izegem fietst” 
 
Suggesties 

o In een voorbereidende vergadering werd voorstel tot bundeling gemaakt van de diverse 
acties die in de programmatie van 2018 te vinden zijn (zie hierboven). Samenwerking met 
anderen en clustering kan dan o.a. leiden tot efficiëntiewinsten bij het personeel en bij de 
logistieke diensten. Deze bundeling is drieërlei. 

o Zwerfvuilactie 

o Dag van het Park 

o Dag van de Natuur 

 

o Daarnaast zou het mogelijk zijn dat bepaalde (bestaande) verenigingen een aantal 
activiteiten op zich neemt. Vanzelfsprekend kan hier via de stad budget voorzien worden. De 
bedoeling is hier te komen tot echte “commitment”, dus een sterke betrokkenheid van de 
samenleving bij het beleid. 

o Afsluitend wordt ook gekeken wat eventueel regionaal of Provinciaal kan worden 
meegenomen (Vb: Stad-Land-Schap voor de Vroegemorgenwandeling, de Groene Fietstocht 
voor Senioren, de Nacht van de Duisternis, …). 

Dit alles moet natuurlijk nog concreet en praktisch uitgewerkt worden. 

Verwachtingen van de leden naar het bestuur toe 
 Biedt de huidige (werking van de) Minaraad voldoende handvatten om de doelstellingen te 

halen? 

 Wat kan het bestuur doen om de Minaraad te helpen de doelstellingen te bereiken? 
 
Graag asap input hierover. Dit mag steeds doorgemaild worden naar thomas.segers@izegem.be. 
Op die manier kan dit meegenomen worden bij het schrijven van het meerjarenplan. 

Input leden Minaraad 
Lucien 

 Heeft de beleidsverklaring helemaal gelezen en vindt “Milieu en Natuur” niet terug. 
Daarnaast staat “Klimaat” slechts 1 keer vermeld. Er staat wel een aantal keer “groen” 
vermeld. 

 Als “adviesraad” is het al altijd de bedoeling geweest advies te geven, maar niet altijd werden 
de adviezen gevolgd door het Schepencollege. Nochtans zitten er rond bepaalde thema’s 
toch mensen met een zeker expertise. 

o Bert: Wel dient het Schepencollege steeds voldoende te motiveren waarom een 
advies niet gevolgd werd. 

 Naast advies blijft het toch belangrijk om activiteiten te organiseren om bewustwording te 
creëren. Uiteindelijk zetten veel mensen zich vrijwillig in om deze activiteiten – samen met 
de ambtenaar – in goede banen te leiden. 

 Omtrent bijenvriendelijke gemeente blij dat er stappen zijn gezet en ook een pluim voor 
Tristan. 

 Nood aan het structureel inbedden van bomenbeleid en bermbeleid. 

mailto:thomas.segers@izegem.be


 In de Minaraad is er zelden tot nooit een conflict tussen Milieu en Landbouw. 

 Er zitten nogal wat verspreide bevoegdheden wat het milieuthema betreft. 
o Bert: Als burgemeester hou ik het overzicht. Voor de eerste maal zal er zelfs een echt 

“Dierenwelzijnsbeleid” zijn en dan wordt nauw samengewerkt met Schepen Lisbet 
Bogaert. 

Pieter 

 Het zou zeker nuttig zijn voor de Minaraad – in het licht van het geven van advies – om 
concrete plannen te zien (bij de inrichting van …, RUPS, …)  

o Bert: Dit kan zeker en op die manier zal misschien meer geadviseerd worden. 

 Het zou een meerwaarde kunnen zijn om minimaal 1x/jaar Stad-Land-Schap uit te nodigen 
om zaken op elkaar af te stemmen en op zijn minst het aanbod te kennen. 

Simon / Christophe 

 Dikwijls is het zo dat er vanuit de beleidsvoerders te weinig naar advies wordt gevraagd. Er 
komt ook weinig input vanuit de beleidsvoerders over bepaalde zaken. Er moet meer ingezet 
worden op overleg tussen de bevoegde schepen en de raad (in eerste instantie de voorzitter 
en/of het Dagelijks bestuur). 

o Bert: Dit is zeker iets waar 100% engagement voor is. 
 

Uitsmijter vanuit het bestuur 
 Advies  Organiseren 

o Voorbeeld hierbij is de vernieuwde Sportraad waarbij er aan de ene kant een 
“Sportadviesraad” is die advies geeft aan het bestuur en langs de andere kant een 
“Sportteam” dat vooral activiteiten organiseert. 

 De adviesraden zou apolitiek worden samengesteld. Dit vooral met de reden dat het nogal 
vreemd is om je eigen beleid te gaan adviseren. 

 Het lijkt op het eerste gezicht niet aangewezen om de Noord-Zuidraad en de Minaraad als 
één raad te organiseren. De Noord-Zuidraad is geen verplichte raad meer, een milieuraad 
decretaal wel. Als er een raakpunt zou zijn, zijn dit de SDG’s (https://www.sdgs.be/nl/sdgs).  

Hersamenstelling 
 De hersamenstelling van de raad zal ergens eind maart / begin april plaats vinden. 

 De samenstelling van de raad staat als volgt beschreven in de statuten: 
o De minaraad wordt als volgt samengesteld: 

 Stemgerechtigde leden: 

 1 vertegenwoordiger van elke stedelijke adviesraad 

 1 vertegenwoordiger van elke milieuvereniging 

 1 vertegenwoordiger van elk onderwijsnet 

  maximaal 2 vertegenwoordigers van de 
landbouworganisaties 

 1 vertegenwoordiger van elke vakbeweging 

 5 gemotiveerde burgers. Zij moeten hiervoor een motivatie 
schrijven. De stemgerechtigde leden van de minaraad kiezen 
wie lid mag worden. 

 Alle bovenstaande leden/verenigingen moeten actief zijn in Izegem. 
 Niet-stemgerechtigde leden: 

 1 vertegenwoordiger per politieke fractie  vertegenwoordigd 
in de gemeenteraad  

 De schepen van milieu 

 De begeleidende ambtenaar milieu (dienst VES) 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs


 De begeleidende ambtenaar duurzaamheid (dienst VES) 

 Externe deskundigen 

 Er verschijnt eveneens een artikel Izine waarbij gemotiveerde burgers worden gezocht om de 
Minaraad te vervoegen. 

 In een latere fase kunnen de statuten nog worden aangepast. 

Varia 
 Ria: Wordt m.b.t de Dag van het Park opnieuw de connectie gemaakt met Isotopia? 

o Bert: Lijkt wel de beste keuze, maar nog geen concrete afspraken qua uitwerking. 

 Wim: Waterhuishouding lijkt – na de hete zomer van 2018 – een zeer belangrijk item. 
o Bert: Water is een troef voor Izegem. Niet enkel moet er duurzaam mee worden 

opgesprongen, maar kan het ook een sociale en economische functie hebben. Wordt 
zeker meegenomen via het Burgemeestersconvenant. 

o Extra: In het kader van de Burgemeestersconvenant zal bij grote projecten telkens 
gewerkt worden met een “klimaatfactor”. Er zal dus een extra budget voorzien 
worden om het project te verduurzamen. Als er nog budget over is worden extra 
bomen aangeplant. 

 Vera: Tijdens Autoloze Zondag alternatieve mogelijkheden van mobiliteit in de kijker zetten.  
o Bert: De plannen van autodelen, fietsdelen, fietsleasing, Bluebike zitten in een 

voorbereidende fase en zullen binnenkort uitgerold worden. Om dit alles in de kijker 
te zetten is Autoloze Zondag inderdaad een goed uitstalraam. 

 Bert: Autoloze Zondag 2019 zal plaatsvinden in Izegem-West. De bedoeling is 
om dit elk jaar in een ander gebied te doen. 

 Bernard: Graag wat aandacht voor propere (en op die manier) correct werkende grachten. 
o Bert: In het kader van “Proper Izegem” wordt er o.a. ingezet op een anti-

sluikstortcamera. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een vuilnisbakkenbeleid (oa 
slimme vuilbakken, “elke bank een vuilnisbak”, …). Er zal eveneens een verbod 
komen om vrachtwagens te parkeren langs de Rijksweg. Deze brengen overlast met 
zich mee (sluikstort, lawaai, verkeersonveiligheid). 

 Lucien: Mogelijkheden onderzoeken om groepscomposteren bij appartementen te 
stimuleren. 

 Heidi: Een pluim voor de strooidiensten! 

 Algemeen: Waarom kunnen politiekers geen meerwaarde zijn voor de raad. Uiteindelijk 
waren er de voorbij jaren weinig twistpunten. Echte problemen hierrond zijn er binnen de 
raad niet. Er is duidelijk een verschil tussen “namens een politieke partij” en “lid van een 
politieke partij”. 

 
Voor verslag 
Thomas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


