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ADVIES OVER
MILIEUJAARPROGRAMMA 2014

De milieuraad nam op de vergadering van 18 maart 2014 kennis van het ontwerp milieujaarprogramma
2014.
JAARRAPPORTERING EN JAARPROGRAMMA IN DE TOEKOMST

2013 is het laatste milieujaarprogramma dat opgemaakt wordt in het kader van subsidiëring van de
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest.
De milieuraad vindt het essentieel om de gemeente goed te kunnen adviseren omtrent milieuthema’s
om cijfergegevens en relevante milieu-informatie jaarlijks te kunnen evalueren (subsidies KLE,
boomplantdag, afvalcijfers,…). Ook inzicht in planning van milieuacties is belangrijk om de evolutie van
de diverse geplande acties te kunnen opvolgen.
Daarom vraagt de milieuraad om in de jaarrapportering van 2014 ook voldoende operationele
gegevens op te nemen en dat er voor de milieuacties jaarlijks nog een jaarprogramma zal opgemaakt
worden. Het huidige document heeft een sterk toegevoegde waarde op de andere
planningsdocumenten van de gemeente. Uiteraard is er ruimte voor optimalisering en de milieuraad
vraagt dat de milieu-ambtenaar volgend jaar een ontwerp maakt dat meteen ook nuttig is om de eigen
werking te evalueren en plannen. Op deze manier wordt dubbel werk vermeden.
De milieuraad heeft het volledige plan besproken en vraagt in het bijzonder aandacht voor volgende
punten:
FIETSCAMPAGNE

Beleidsdoelstelling BD-01, Actieplan AP-02, Actie ACT-010, bevat voor 2014 de actie om te starten met
een domeinoverschrijdende positieve fietscampagne, met als werktitel “Latem Fietst!”. De milieuraad
steunt dit initiatief ten volle. Indien goed aangepakt kan deze verfrissende benadering. De milieuraad
denkt dat een gepast startmoment deze campagne voldoende zichtbaarheid kan geven. De fietstocht
die de milieuraad met de steun van het gemeentebestuur op de bloemenmarkt zal organiseren samen
met Landelijke Gilden Latem-Deurle en Natuurpunt kern Deurle-Latem, kan een geschikt
startevenement zijn om de diverse acties die worden gepland te communiceren.
De milieuraad kijkt uit naar de concrete uitwerking en is zeker bereid om haar bijdrage te leveren
middels advies en ondersteuning bij concrete acties.
AFKOPPELING RIETVELD

De milieuraad dringt erop aan dat het gemeentebestuur de nodige acties onderneemt zodat de diverse
betrokken bestuursniveaus spoedig overgaan tot afkoppeling van het rietveld en de saneringswerken in
de Meersbeek. De milieuraad zou graag frequent gerapporteerd worden over de voortgang in dit
dossier.
WATERHUISHOUDING

Bij
beleidsdoelstelling
BD-07,
Actieplan
AP-015:
Verhoogde
aandacht
voor
de
waterhuishoudingsproblematiek is voor alle acties vermeld “De gemeente is geen trekker en zal
aandringen op spoedige realisatie”. Indien dit wordt overgedragen is het allereerst belangrijk dat hier
een maatschappelijk debat over gevoerd wordt met de lokale bevolking. Hierbij moet worden
afgewogen of dit niet beter in eigen handen wordt gehouden. De milieuraad vindt het niet zomaar
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evident dat het gemeentebestuur op dit moment het trekkerschap reeds blijkt afgestaan te hebben. Wij
denken dat het uitgangspunt moet zijn dat het lokale bestuur de regie van de waterbeheersing en het
natuurbeheer in de betrokken site in eigen hand moet houden. Als er goede argumenten zijn om een
hoger bestuursniveau hierbij te betrekken waarbij bepaalde bevoegdheden worden overgedragen dan
kan dit best middels een voorafgaand maatschappelijk debat waarbij advisering van milieuraad en
gecoro ons noodzakelijk lijkt.
NATUURWEEK OP DE SPEELPLEINWERKING
SPEELPLEINWERKING
De milieuraad vindt de natuurweek op de speelpleinwerking een zeer mooi initiatief, waarbij de jeugd
rechtstreeks aangesproken wordt en op een speelse manier in contact gebracht wordt met de natuur.
Het belang hiervan kan nauwelijks onderschat worden. Diverse leden van de milieuraad hebben hun
medewerking toegezegd.
ADVIES

de milieuraad brengt een gunstig advies uit over het milieujaarprogramma, maar vraagt extra
aandacht voor de afkoppeling van het rietveld en de sanering van de Meersbeek en adviseert de
waterhuishoudingsproblematiek en het eraan gekoppeld natuurbeheer in eigen regie te houden en bij
eventuele bevoegdheidsherverdeling het maatschappelijk debat met input van de adviesraden zijn rol
te laten spelen. De natuurweek en de fietscampagne vindt de milieuraad zeer waardevolle en
verfrissende sensibiliserende initiatieven.
Gedaan te Sint-Martens-Latem, 18 maart 2014
Namens de Gemeentelijke adviesraad Milieu- en Natuurraad
De secretaris
Jana Verlinde
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De voorzitter
Tom Embo
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