
 

  

 

 

Referentie: TS

Verslag: Minaraad Datum: 16/06/2022 

Aanwezig: Bert Maertens, Lieven Gayse, Wim Verbeke, Wouter De Spiegelaere, Stefan Decruy, Griet Eeckhout, Herman Samoy, 
Johan Lombaert, Yvan Vandecasteele, Lucien Vandenbroucke, Patricia Priem, Nadia Staes, Nigel Casier, Stefaan Duyck, Daniel 
Grijspeert, Pieter Vandevoorde, Christophe Decaigny, Patrick Olivier, Heidi Desmedt 

Verontschuldigd: Ronny Mistiaen, Ivan Werbrouck, Ria Ampe, Pol Deleersnijder, Geert Steelant 

Afwezig: Vera Van Den Abeele 

 

Agenda 
1. Welkom 
2. Vorig verslag dd. 2 maart 2022 
3. Voorstellingen cijfers Gemeentemonitor (Wouter Despiegelaere) 
4. Evaluatie voorjaarsactiviteiten 
5. Stavaza bijenwerkgroep 
6. Bebossing 
7. Aanbod Bosgroep 
8. Toegevoegde punten 

a. Stikstofakkoord 
b. Bedrijventerrein De Mol 

9. Varia 
 

Welkom 
- De voorzitter wordt verontschuldigd. 
- Leden zijn talrijk aanwezig. 

 

Vorig verslag dd. 2 maart 2022 
- Het verslag van 2 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

 

Voorstelling cijfers Gemeentemonitor  (Wouter Despiegelaere) 

Algemeen 
- Woord van dank aan Wouter voor de boeiende presentatie. 
- Zie www.gemeentemonitor.be.  
- Powerpoint in bijlage. 

 

  

http://www.gemeentemonitor.be/


Evaluatie voorjaarsactiviteiten 

Zwerfvuilactie 
o Minder opgehaald met meer volk. Oorzaken? 

▪ Veel Mooimakers (o.a. door “Word jij één van de 100?”) 
▪ NetWerkt 
▪ Inzet medewerkers stad 

 

Varia zwerfvuil 
o Gas-vaststellers OVAM 

▪ Aan de slag vanaf september. 
▪ Op basis van hotspots. vb: aan Goederenstation (Lucien) 
▪ Op evenementen mogelijk 

o Kindergemeenteraad werkt eveneens rond het thema zwerfvuil en krijgt daar ook budget voor. 
o Nadia: Vergoedingen voor Mooimakers zoals ANB? 

▪ Bert: Moet je betaald worden of is een bedankingsmoment voldoende? 

• Hoe doen anderen gemeenten dat? Navraag bij Saskia van Midwest (vb: Mooima-
kers, zwerfvuilactie-helpers, …) 

• Cadeaubon interessant, want vloeit terug naar eigen economie. 

• Bedankingsmoment voorzien voor vrijwilligers in het najaar. 

 

Kippenproject 
- 39 van de 50 verkocht 
- Dank aan de leden van de Minaraad die meehielpen. 

 

Vroegemorgenwandeling 
- ± 20 personen 
- Goed verlopen 
- Dank aan de voorzitter en de mensen die meehielpen. 

 

Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken 
- ± 2500 lotjes binnengebracht 
- 5 winnaars (hoofdprijs mulchmaaier) 
- Service aan de burger 

 

Paddenoverzet 
- Cijfers niet correct doorgegaan (Hyla), enkel cijfers Rodesgoed, maar dan nog niet 100% juist. 
- Minder jaar wat de trek betreft. 
- Vergadering in de maand november voorzien (o.a. voor bijhouden cijfers, vraag naar trekkers, eventueel per 

zone, verdelen deelopdrachten, algemene info (Lucien?), …) 
- Oproep lanceren in de WhatsApp-groepen + Izine in december voor extra vrijwilligers. 

 

Stavaza bijenwerkgroep 
- Lucien: Er werden zeshoekige kastjes gemaakt voor solitaire bijen. Er wordt een oproep gelanceerd aan scho-

len om bijenhotels te vullen. 
- Bijenhotels werden gemaakt in Bellevue. 

 

  



Bebossing 
- Izegem bosarm, dus streven naar meer bos. 
- Doel om prioritair bestaande bossen uit te breiden (Vageweenbos is uitzondering hierop). 

 

Vageweenbos 
- Aankoop gebeurde i.f.v. grond voor voetbal, maar is zeker niet direct aan de orde daar ze nog een hele tijd op 

het huidige terrein terecht kunnen. 
- Bestemd als groen-en recreatiezone in het RUP. 
- “Vogelakker” op maat van een eventueel toekomstig voetbalveld met aanhorigheden. 
- Ontwerp van onze groendeskundige + een ontwerpbureau i.s.m. de provincie 
 
- Bomenaanplant via Boscompensatiefonds + 49.950 euro Vlaamse subsidie voor inrichting (speelelementen, 

grotere waterbuffer, paden…) 
- 4,7 hectare, waarvan 1,5 bebost; zie inrichtingsplan als bijlage bij dit verslag 
- Parking? 

o Enkel voorzien indien er ooit voetbal zou gespeeld worden. 
o Voldoende in omliggende straten. 

- Ecologisch toilet voorzien? (Griet) 
o Wordt verder bekeken. 

 

Wallemote-Wolvenhof 
- I.s.m. Provincie 

 

Rodesgoed 
- I.s.m. ANB 
- Afspraak met eigenaars in de zomer. 

 

Merelbos 
- I.s.m. ANB 
- Afspraak met eigenaars in de zomer. 

 

Aanbod Bosgroep 
- “Bosgroep Ijzer en Leie” heeft een aanbod waarbij ze voor (kleine) groepen spreken omtrent mogelijkheden 

tot bebossen op privaat domein, zowel voor particulieren als voor bedrijven. 
o Op zo’n infoavond worden inwoners uitgenodigd om te komen luisteren hoe men kan bebossen, wat 

hierbij komt kijken en welke hulp ze hierbij kunnen krijgen. 
o Voorafgaand aan deze uitleg, geeft de stad ook wat info mee over eigen bebossingsinitiatieven, 

doestellingen en eventueel extra ondersteuning die wij bieden. 
- Dit zou eventueel in het najaar georganiseerd kunnen worden door de Minaraad. 

o Besluit: Aangenomen. 
 

Toegevoegde punten 

Stikstofakkoord 
- Bert:  

o We wachten het openbaar onderzoek (incl. bezwaarschriften) af en nemen daarna al dan niet een 
standpunt in. 

o Wordt besproken op Schepencollege eind juni met o.a. info vanuit verslag inspraakronde. 
o Advies van de stad dient binnen te zijn vóór 1 augustus. Eerst zicht op alle bezwaarschriften. 

- Nadia:  
o Werd op 15 juni besproken op Landbouwraad. 

▪ Christophe: Er werd eveneens advies geformuleerd vanuit de Landbouwraad. 
- Christophe (uiteenzetting):  

 

Algemeen 
- Stikstof is afkomstig van NOx  en ammoniak (landbouw).  



- Er is een probleem, maar hoe groot is het? Niet duidelijk. 
- Europa wil groengebieden tegen 2050 in goede staat. Iedere lidstaat bepaalt dit zelf. Er is dus een verschil in 

benadering van het probleem.  
- Er wordt gebruik gemaakt van een rekenkundig model dat goed werkt op macroschaal. Maar ditzelfde sys-

teem wordt toegepast op individuele bedrijven. Er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen, waar-
bij het laagste wordt gebruikt. De foutenmarges zijn dus groter. 

- 41 bedrijven moeten verplicht de deuren sluiten. Die maken samen 1% van het stikstofprobleem uit.  
- Heel wat anderen sectoren en mogelijke maatregelen worden niet onder de aandacht gebracht (framing). 

 

Bedrijf Decaigny: 
- Varkensbedrijf - Geïnvesteerd in 2010 - Productie afgebouwd tot 190 zeugen 
- Werkt met afschrijvingstermijnen van 20 jaar, maar slechts tijd tot 2030 om re reguraliseren. 
- Impactscore van 0,05% op dichtstbijzijnde habitatgebied (13 km ten westen van bedrijf – Staden?).  
- Elke varkensbedrijf moet op stalniveau tegen 2030 60% reduceren (via ammoniakemissiefilter).  
- Nodig om 2/3 stallen afbreken en heropbouwen. Investering van 1,5 miljoen euro. 
- De varkenssector moet 30% inkrimpen. 
- Vergunning en nutriëntenemissierechten eveneens afgenomen. 

 

Uitsmijters 
- Betoog Christophe staat online. 
- Elke particulier kan nog bezwaar indienen via omgeving@izegem.be. 
- Gemeenten hebben tijd om bezwaar in te dienen tot 1 augustus. 
- Het stikstofakkoord gaat zelfs nog niet ver genoeg. Het probleem moet eerder globaal bekeken worden. 
- Gemiddelde leeftijd Vlaamse boer is 56 jaar. Slechts 10% heeft een opvolger voor in het landbouwbedrijf. 

 

Standpunt Minaraad 
De Minaraad dringt bij het stadsbestuur aan om bezwaar indienen. De redenen hiervoor zijn: 

- De Minaraad wil gaan voor lokale producten, korte keten. Geen kleinere bedrijven die worden opgeslorpt 
door de grotere spelers. 

o Groter kader: Welke type voedselstrategie willen we? Welke landbouw willen we? 
- Het stikstofakkoord lijkt met haken en ogen aan elkaar te hangen. Meer specifiek gaat het over volgende pijn-

punten.  
o Voor de industrie mag de impactscore 1% zijn (40X meer dan voor landbouwbedrijven).  
o Uitstoot wegverkeer beperkt tot 15 km.  
o Vliegverkeer wordt niet in rekening gebracht.  
o Problematiek is niet gekend in Frankrijk, terwijl de emissie grotendeels van daar komt. 
o Stikstof is meer dan landbouw alleen. Is het op dit moment maar één sector die het gelag betaalt? 

 

Bedrijventerrein De Mol 
- Bert:  

o Vlaanderen vroeg via Provincie naar potentiële bedrijventerreinen .  
o In 2019 zat de Provincie samen met alle gemeenten.  
o Zone De Mol werd aangenomen als zoekzone: de Provincie onderzoekt of de aanleg van extra bedrij-

venterrein er haalbaar en opportuun is.  
o Het betreft hier geen vervuilende industrie. 
o Signaal dat bedrijvigheid in de stad belangrijk is.  
o Er is onduidelijkheid bij mensen. Sommigen zijn niet correct geïnformeerd. 

- Visie van de stad: 
o Openbaar onderzoek eerst laten lopen en pas daarna standpunt innemen. 
o Twee voorwaarden vanwege de stad: 

▪ Groenbuffer (bos) tussen woningen en bedrijvengronden. 
▪ Veto van de stad om de verkeersafwikkeling via de Molstraat te doen. Ontsluiting moet via 

kant Roeselare, met verbinding onder de autosnelweg. 
 

  

mailto:omgeving@izegem.be


Varia 
- PFAS 

o Bevraging gemeenten “welke branden zijn er geweest die mogelijk met PFAS-houdend schuim wer-
den geblust”? 

▪ In Izegem gaat dit hoofdzakelijk over de brandweerkazerne. 

• Voorzorgsprincipe + no regretmaatregelen werden toegepast. 
- Ventilusproject 

o Bert:  
▪ Beslissing zal er normaal gezien zijn vóór zomerreces.  
▪ Standpunt Izegem is “onder de grond”. 

- Lucien 
o Situatie Top Interieur 

▪ Handhavingsambtenaar wordt gevraagd dit te bekijken. 
- Nigel 

o Kan er communicatie gebeuren naar bedrijven toe rond tegeltuintjes? 
▪ Wordt bekeken via dienst Economie om hen aan te schrijven. 

 
 

Datum volgende vergadering Minaraad 
Woensdag 14 september 2022 om 19.30 uur - Meilief 


