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Welkom voorzitter 
- De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en overloopt de verontschuldigingen. 

o Nieuw lid Ivan Werbrouck is verontschuldigd. 
o Nieuw lid Thierry Leperre is aanwezig 

 “Ik ben reeds verscheidene jaren actief lid bij Natuurpunt. Tevens als lid bij 
Mooimakers ruim ik reeds vele jaren zwerfvuil op en durf ik al eens mensen 
aanspreken die het met zwerfvuil niet zo nauw steken. Ik meen dat ik hiermee 
wel duidelijk maak terdege begaan te zijn met milieu en natuur. Vandaar 
wens ik mijn diensten aanbieden in de minaraad.” 

- De meest recente contactenlijst wordt mee gestuurd met het verslag. 
 
 



Verslag vorige vergadering (hersamenstelling dd. 3 april) 
- Opmerkingen: 

o Vera: “Wil direct contact met de natuurlijke omgeving herstellen” i.p.v. “Wil 
natuurlijk contact met de omgeving herstellen”. 

 Thomas: Wordt aangepast. 
o Nadia: Is er al een agenda met de activiteiten voor het komende jaar? 

 Ronny: Bepaalde zaken zijn nog in beraad. Andere zaken (vb: 
Vroegemorgenwandeling) zijn reeds anders georiënteerd. Nog niet 100% 
duidelijk. 2019 is een overgangsjaar. 

o Lucien: Wat met het Eerlijk Ontbijt? 
 Thomas: N.a.v. de opmaak van een evenementenlijst en de hierbij horende 

evaluatie werd voorgesteld om het Eerlijk Ontbijt niet meer te organiseren 
en dit omwille van verschillende redenen (inzet personeel, kostprijs, 
doelstellingenrealisatie,…). Als alternatief zal het budget worden opgenomen 
binnen de reguliere werking om evenementen of zaken van interne werking 
te verduurzamen en o.a. meer in te zetten op lokale producten en Fair 
Trade-producten.  Dit werd eveneens besproken in de Noord-Zuidraad van 
23 mei. 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

Evaluatie voorbije activiteiten 

Dag van het Park 
- De stand van de compostmeesters werd slechts in de namiddag bemand en dit door Geert 

Vandewaetere. 
- Blijkbaar was ook de positie van de compostmobiel niet ideaal. 
- Er was wat onduidelijkheid bij de vrijwilligers over het hoe en wat tijdens de Dag van het 

Park.  
- Ook was het gebrek aan interesse vanuit het CBS of de GR een punt van kritiek.  
- Vanuit de stadsdiensten kon niemand aanwezig zijn.  
- De compostmeesterwerking staat op een laag pitje op dit moment en dit omwille van 

verschillende redenen.  
o Bert: Is dit geen taak van IVIO? Kan dit niet bovenlokaal georganiseerd worden? 

 Lucien: Composteren stimuleren bij mensen en hen sensibiliseren lijkt me 
een taak van de stad. 

 Patrick: En wat met het composteren op de site Volkstuintjes? 

Inschrijving kippenverkoop 
- Er werd verkeerd gecommuniceerd, nl. dat je vanaf 9 uur kon inschrijven terwijl de Dag van 

het Park pas om 10 uur geopend was. De mensen dachten dat ze een inkomticket moesten 
hebben om zich in te schrijven. 

- Slechts 28 gezinnen schreven zich in. Het potentieel is 50. 
- Ronny en Bernard waren de enigen die hielpen vanuit de raad met de inschrijving van de 

kippenverkoop. 
- De campagne verliep zoals anders. 

 



Komende activiteiten 

Verdeling kippen dd. 29 juni 
- Van 9 uur t.e.m. 11u30 op de site Volkstuintjes 
- Wie wil helpen? Graag asap een seintje naar thomas.segers@izegem.be. Sommigen gaven 

zich al op tijdens de vergadering. 
o Nadia 
o Bernard 
o Ria 
o Pol 

Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken dd. 29 juni 
- Van 9 uur t.e.m. 11u30 op de site Volkstuintjes 
- Wie wil helpen? Graag asap een seintje naar thomas.segers@izegem.be. Nog niemand gaf 

zich op tijdens de vergadering. 
 

Belevingswandeling dd. 7 juli 
- Wie wil helpen? Graag asap een seintje naar ronny.mistiaen1@telenet.be. 
- Wie neemt deel? Graag asap een seintje naar ronny.mistiaen1@telenet.be. 
 

Autoloze Zondag / Urban Move dd. 22 september 
- Organisatie ligt bij de sportdienst. 
- Nadruk op de loop en de wandeling. 
- Het volledige parcours zal autovrij gemaakt worden. 

o Lucien: Er moet duidelijk gecommuniceerd worden dat er ook autoloos naar deze 
dag moeten worden gekomen. 

 Bert: Dit zal heel duidelijk vermeld worden in alle communicatie. Het is ook 
de bedoeling dat het een gezond evenement wordt, ook qua catering. 

 Christophe: Kan er eventueel gewerkt worden met lokale 
leveranciers. En is het de taak van de Minaraad niet om hiervoor een 
kader te scheppen? 

- Het doel is om dit elk jaar in een andere deel van Izegem te doen. 
- Het parcours zal zoveel als mogelijk toegankelijk gemaakt worden voor o.a. minder mobiele 

personen. 
- Suggesties vanuit de Minaraad steeds welkom via thomas.segers@izegem.be. 
 

Samenwerking bibliotheek: Boekenfeest met lezing “Low Impact Man” 

Steven Vromman dd. 30 oktober 
- “Op interactieve wijze gaat Steven met het publiek op zoek naar de schokken die ons deze 

eeuw zouden kunnen overkomen: Van virussen tot Artificiële Intelligentie, van meteorieten 
tot klimaatchaos. De klemtoon ligt echter op het ontwikkelen van veerkracht. Hoe kan je als 
burger of als gemeenschap je voorbereiden op het onverwachte? Hoe hebben moeilijke 
situaties in het verleden gezorgd voor onvoorstelbare moed en solidariteit? Welke 
kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar een leefbare wereld? Je maakt kennis met 
het Rad der Onfortuin, je kan tijdens de grote veerkrachttest je eigen schokbestendigheid 
testen en krijgt praktische instructies voor de spannende tijden die eraan komen. En natuurlijk 
ook een liedje met de Ukelele… Een spannende blik op het komende parcours van de 
mensheid met een verrassend hoopvol einde.” 
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- De vraag is of de Minaraad hieraan wil deelnemen en of een deel van de kosten kunnen 
betaald worden door de Minaraad. 

o Unaniem goedgekeurd. 
- Wie wil helpen? Graag asap een seintje naarthomas.segers@izegem.be. 
- Verdere info (flyer / affiche / …) volgt. 

Beleidsverklaring 
- Het doel is dat de Minaraad advies geeft over de beleidsverklaring en eigenlijk nog beter, 

advies verleent over de mogelijk invulling van relevantie thema’s / onderwerpen in het 
Meerjarenplan. De basis voor deze Meerjarenplanning zal ergens na de zomer klaar zijn. 

o Deadline is eind juni. Voorstellen welkom via thomas.segers@izegem.be. 
- Het is duidelijk dat er nieuwe vormen van participatie nodig zijn. De inspraakmomenten in 

Wallemote rond diverse thema’s hadden niet het gewenste resultaat. Zowel naar opkomst 
als naar de beoogde doelgroep toe. 

- In de komende maanden en naar het einde van het jaar toe worden nog vormen van 
participatie voorzien (o.a. superadviesraad eind oktober, begin november). 

- In december wordt dit alles ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. 
- De stukken uit de beleidsverklaring die relevant zijn voor de Minaraad wordt uitgelicht en 

meegestuurd met het verslag. 
o Lucien: In de beleidsverklaring staat weinig tot niets over milieu, afval, natuur, ... 

Klimaat wordt nogal verengd tot “groen”. Zal er ook een actieplan rond klimaat zijn? 
 Bert: In de beleidsverklaring worden vooral nieuwe en vernieuwende zaken 

naar voor gebracht. Dit wil niet zeggen dat bestaande zaken niet meer 
worden gedaan. O.a. onder het hoofdstuk “Slimme stad” en “Ruimtelijk 
beleid’” staan een aantal zaken die in dit kader zeer relevant zijn.  

o Nadia: Hoe zullen deze acties er dan concreet uitzien? 
 Bert: Wat klimaat betreft zullen de maatregelen in het Meerjarenplan 

worden opgenomen en dit gelinkt aan bepaalde budgetten. Ook in dit kader 
wordt zeker een advies verwacht vanuit de Minaraad. 

 Sowieso zullen er (budgettaire) keuzes moeten gemaakt worden. 
o Pieter: Afval en sluikstorten staat niet expliciet vermeld, maar is toch enorm 

belangrijk. 
 Bert: Is inderdaad een problematiek die mensen tegen de borst stoot, maar 

die zeer moeilijk aan te pakken is. Er werd o.a. een camera aangekocht en de 
kwetsbare gebieden werden al in kaart gebracht. 

 Lucien: Waarom heeft stad Izegem zich niet aangesloten bij de 
Statiegeldalliantie? 

o Er worden in Izegem geen moties van nationale aard in de 
Gemeenteraad geïmporteerd. Dit werd reeds door vorige 
beleidsmakers beslist. 

o Pieter: De klimaatfactor (10% extra op de raming) bij gebouwen en infrastructuur, 
wat is dat nu concreet? 

 Bert: Er wordt bij dergelijke projecten bij wijze van voorbeeld 110 euro 
voorzien als de raming van het project 100 euro bedraagt. Het extra budget 
dient om in te zetten op maatregelen die werken aan mitigatie of die het 
adaptatiebeleid ten goede komen. Indien er slechts 105% gebruikt wordt 
voor een project zal de resterende 5% geïnvesteerd worden in de aanplant 
van bomen (of aankoop van gronden). In de komende jaren staan zeer veel 
wegenwerken gepland. Sowieso liggen daar opportuniteiten om 
klimaatgebonden maatregelen te nemen. 
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 Nadia: Kan de verantwoordelijke groenambtenaar de 
groen/bomeninventaris komen voorstellen op een volgende raad? 

o Bert: Dit kan op de volgende raad van 9 september. Vooraf 
wordt dit doorgestuurd. Dan kunnen ook zaken aan bod 
komen zoals het snoeien van bepaalde hagen of het proper 
zetten van bermen. Kan ook de vraag gesteld worden m.b.t. 
de bloembakken en het rondpunt in Kachtem. Ook de 
bewilging in de Haaipanderstraat kan aan bod komen. 

Uitkomst samenzitten voorzitters NZR, Minaraad, Landbouwraad 
- De wil bij de drie raden (alvast bij de drie voorzitters) om samen iets te veranderen. 
- Voorstel gemeenschappelijk thema: “Stedelijk voedselbeleid”. 
- Binnen dit thema moet elke raad voor zich zijn plaats vinden. Ook de mensen binnen de 

raden moeten hun plek vinden en meerwaarde in de raad en/of het thema vinden. 
- Doel is inhoudelijk werken rond zaken die de drie raden bindt. 
- Uit de inhoudelijke zaken kunnen acties gedestilleerd worden die uitgevoerd worden, 

idealiter door verenigingen of het middenveld. 
- Vanuit Mondiaal Beleid is Fair Trade zeker een ankerpunt om te werken rond het thema. 
- Stad (lees: Schepencollege) moet meer advies vragen! 
- Kerngroep dient ook begeleid te worden (extern via VVSG of BBL), maar ook intern. 
- Interesse om deel uit te maken van deze kerngroep: Graag asap een seintje naar 

ronny.mistiaen1@telenet.be 

Varia 

Beslissing CBS i.v.m. evenementenlijst (o.a. Vroegemorgenwandeling, 

Groene fietstocht voor senioren, Eerlijk Ontbijt, Nacht van de duisternis, …) 
- Zie derde punt onder “verslag vorige vergadering”. 
- Ronny: Langs de ene kant worden evenementen geschrapt, maar anderzijds staat al een 

nieuwe evenement in de steigers, nl. “Izegem Fietst”? 
o Bert: In 2023 organiseert Izegem het BK Wielrennen. Dit lijkt het ideale moment om 

dat als “Jaar van de fiets” te gaan zien en waar eventueel een event als “Izegem 
Fietst” kan worden voorzien. Er zullen in de komende jaren heel wat middelen 
geïnvesteerd worden in het fietsbeleid en een dergelijk event kan zorgen voor 
sensibilisatie hierrond. 

 Lieven: “Kachtem Fietst” is een mooi initiatief van een 8 à 9-tal verenigingen 
die tijdens de maanden juli en augustus telkens op dinsdagavond een 
fietstocht voorzien. Deze start telkens om 19 uur en afhankelijk van het weer 
zijn er een 70-tal deelnemers. 

 

Herbruikbare bekers (vanaf 2020) 
- Vanaf 2020 zijn plastieken bekers op evenementen uit den boze. 
- Op dit moment zit de stad in een voorbereidende en onderzoekende fase. 
- Nigel: Testcase op Wereldfestival. Partner Primus. 

o Bert: Voor site De Leest en bij de nieuwe evenementenhal moet zeker gekeken 
worden wat de brouwers kunnen aanbieden. 

 Christophe: Kunnen kleine, lokale brouwerijen hiermee dan concurreren? 
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Enquête kindvriendelijke stad 
- “In kader van het project rond kindvriendelijke stad voert de jeugddienst een QuickScan en 

data-analyse uit van Izegem. Dit gaat om het verzamelen van gegevens in sectoren zoals 
mobiliteit, onderwijs, zorg en gezondheid, veiligheid, vrije tijd,… met betrekking tot kinderen. 
Enerzijds verzamelen we zelf heel wat gegevens, anderzijds verspreiden we een enquête. De 
bedoeling zou zijn om een 1000-tal ingevulde enquêtes te bekomen.”   

- Warme oproep om de enquête in te vullen via: 
https://nl.surveymonkey.com/r/kindvriendelijkizegem2019. 

Andere 
- Bernard: Aan het bufferbekken in de Beiaardstraat staan telkens drie afzetcontainers op het 

verharde gedeelte waardoor daar niemand anders kan parkeren.  
o Bert: Is dit niet van de Provincie. 

- Thomas: Schrijf je zeker in op de nieuwsbrieven van o.a. Natuurpunt en Stad-land-Schap. 
- Patricia: Verzakking in de 16de Linie Regimentstraat 

o Thomas: Meldingsplatform stad Izegem: https://izegem.trimblefeedback.com/nl. De 
thema’s zijn: 

 Openbare weg 
 Openbaar groen 
 Zwerfvuil en ongedierte 
 Openbare gebouwen 

- Patrick: Vernieuwde PMD-zakken nog niet in voege in IVIO-gebied. 
o Bert: Dit zou in voege gaan vanaf 1 januari 2020 en hierover zal ten gepasten tijde 

over gecommuniceerd worden in Izine. 
- Lieven: “Leeuwerikenlaan” staat op Google Maps. 

o Bert: Is dit geen private weg? 
- Patrick: Minervastraat staat nog niet op Google Maps 

o Bert: Werd misschien nog niet opgeleverd. 
- Pieter: Er wordt vanuit de Provincie voor Wallemote-Wolvenhof een beheersplan 

opgemaakt. Hiervoor wordt o.a. een”Bezoekersonderzoek via Westtour gelanceerd”. 
Eventueel kan in Izine gecommuniceerd worden over het openbaar onderzoek en de ideeën 
hierrond. 

 
Voor verslag 
Thomas 
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