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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 17 februari 2020   

Aanwezig:  
Deklerck Jean-Marie - voorzitter 
Blauwet Erik – ondervoorzitter 
Croene Nikolaas - secretaris 
Van Renterghem Erwin 
Vanlanduyt Marianne 
Baelde Hippoliet 
Coudeville Claudia 
Lanszweert Peter 
Demonie Norbert 
Deschuytter Marc 
Streuve Nele 
Vanden Broucke Marleen 
Despiegelaere Hilde 

Verontschuldigd: 
Segaert Luc 
Depoorter Anja 
Dhaese Annemieke 

Afwezig: 
/ 

Verslag 

1. Vorig verslag
Het vorig verslag van 21 oktober 2019 wordt goedgekeurd.  

2. Fijnstoffilter als mogelijke gemeentelijke subsidie 
Door de heer Lanszweert wordt uitgebreid toelichting gegeven omtrent de fijnstofproblematiek. Deze 
problematiek heeft niets te maken met de wereldwijde CO2-problematiek, maar kan erg belastend zijn 
voor onze gezondheid. 
Alles wat verbrand wordt, kan een bron van fijn stof zijn. Bij het verbranden van biomassa 
brandstoffen komt rookgas (de rook bij houtverbranding) vrij. Een fijnstoffilter zou ervoor zorgen dat 95% 
van het fijn stof gefilterd wordt. 

Er is een voorbeeld van een fijnstoffilter ‘oekotube’ die werkt op basis van ionisatie. Met een spiraal creëert 
het een elektrisch veld in uw schouw wat zorgt dat 95% van het fijnstof onschadelijk wordt gemaakt. Dit 
zorgt voor geen trekvermindering, geur vermindering en gemakkelijk in onderhoud. 

De kostprijs van zo’n toestel bedraagt excl. btw 1750,00 €.  Meeste installaties met filter kosten rond de 
2000 – 2200 euro incl. 6% btw (plaatsing, werk, filter). 
Recent werd in Veurne beslist om haar inwoners een subsidie van 300 euro te verlenen bij installatie van 
een fijnstoffilter en is er een samenaankoop-formule via samensterker.be voor de prijs van een oekotube 
fijnstoffilter van 1400 euro. 

Hout kan als hernieuwbare verwarmingsbron “CO2-neutraal” zijn, doch is hout stoken erg belastend voor 
de gezondheid door de productie van fijn stof. Een fijnstoffilter kan de uitstoot van fijn stof beperken en de 
luchtkwaliteit verbeteren.  
Het blijft natuurlijk de vraag of het subsidiëren om verbrandingsinstallatie een goede zaak is en er geen 
overweging dient gemaakt te worden om over te schakelen op ‘stofvrije’ verwarmingsinstallaties zoals 
warmtepompen etc.  
Zo was er eerder een Vlaamse subsidieregeling dat ondertussen werd aangeschaft. Aangezien er voorlopig 
nog heel wat kanttekeningen en onduidelijkheden zijn omtrent deze problematiek wordt dit thema verder 
nauwgezet opgevolgd en wordt er afgewacht om een concreet voorstel tot gemeentelijke subsidiëring voor 
te stellen.  
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VMM deed een literatuurstudie naar de reële emissies van houtverbranding: 
https://www.vmm.be/nieuwsbrief/maart-2018/werkelijke-uitstoot-houtkachels-onderschat

Verder is er nog de haalbaarheidsstudie emissiereductie van houtkachel met elektrostatische filter lucht te 
raadplegen via https://www.polvo.be/wp-content/uploads/2018/09/vito-rapport.pdf

3. Kerstboomverbrandingen  
Er wordt gevraagd waarom de kerstboomverbranding in Snellegem wel nog is doorgegaan en in Stalhille 
niet. 
In Stalhille werd op advies van het gemeentebestuur reeds dit jaar gestopt om de kerstboomverbranding te 
laten doorgaan en werd een alternatief voorzien.  
Het schepencollege wenst dit sociaal gebeuren niet expliciet te verbieden maar hoopt aan de hand van de 
nodige sensibilisering op een ‘uitdoofbeleid’ inzake het verbranden van de kerstbomen.  

4. Opvolging geboortebomen 
Er wordt vastgesteld dat er een aantal geboortebomen uitvallen en nog niet heraangeplant zijn. Ligt dit aan 
de plantwijze, keuze boomsoort, weersomstandigheden?  
Recent werd door het schepencollege aan de dienst gemeentewerken de opdracht gegeven om in de 
Zwanenstraat een heraanplanting te voorzien met een andere boomsoort namelijk Gleditsia triacanthos.  

Voor de Merelstraat en de Kievitstraat zijn 61 op 85 en 18 op 31 goed groeiend en in gezonde toestand. Er 
is beslist om de mogelijkheid te onderzoeken de nodige aanvullende bomen te reserveren op een 
plantenkwekerij voor een aanplanting dit najaar. 

5. Vuurwerkverbod Oudejaarsavond 
Algemeen wordt door de leden ervaren dat er minder vuurwerk werd afgestoken op oudejaarsavond.  
Hier en daar was er nog vuurwerk te horen. Vermoedelijk hadden al een aantal mensen hun voorraad 
aangekocht en dan tot afgevuurd zonder toestemming. Gelet op het algemeen vuurwerkverbod door de 
Vlaamse overheid mag verwacht worden dat er volgend jaar een significante daling op het afsteken van het 
vuurwerk zal zijn.  

6. Het behoud van hoogstamboogaarden versus nieuwe verkavelingen 
De ondervoorzitter mocht een vraag ontvangen van een bezorgde inwoner omtrent de overweging om 
oude hoogstamfruitboomgaarden te vrijwaren, in het bijzonder bij de realisatie van nieuwe verkavelingen. 
Na debat werd geconcludeerd dat de bewaring van oude fruitboomgaarden moeilijk op te leggen zijn bij 
private verkavelingen in woongebied.  

7. Project samentuinen en inschakeling velt-medewerker 
De provincie West-Vlaanderen heeft een boeiende samenwerking uitgewerkt met de koepelorganisatie 
BBL, waarmee Velt -samen met andere verenigingen- projecten aanbiedt aan gemeenten (project 
'Gemeente voor de Toekomst').  
Zoals reeds op een vorige milieuraad aangegeven zal dit voorstel tot realisatie van een voedselbos 
meegenomen worden als het aanbod zich voortdoet en hiervoor geschikte locatie gevonden is. 

8. Project aanleggen geveltuin – wegnemen tegel voor gevelplant 
In Brugge werd recent het proefproject ‘gevelgroen’ opgestart in de omgeving van de Langestraat. De 
bewoners konden zich aanmelden voor het plaatsen van een gevelplant.  Door de stad werd een 
voetpadtegel verwijderd om er een plantvak van te maken. Dat gebeurde gratis, de bewoner moest enkel 
de plant betalen. 
De vraag wordt gesteld of dit ook voor de gemeente realiseerbaar is. De geveltuinen zijn vooral in opmars 
in sterkt verstedelijkte gebieden om de woonkwaliteit en leefbaarheid te verhogen. Het is de vraag of dit 
ook in de gemeentelijke dorpskernen mogelijk zou zijn. Het voorstel zal meegenomen worden voor verder 
onderzoek. 
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9. World Wide Clean Up Day en deelname handhavingsweek 

Er wordt voorgesteld om opnieuw deel te nemen aan deze ondertussen welbekende opruimactie.  Er is een 
warme oproep dat zoveel mogelijk leden en hun achterban aan deze actie deelnemen.  
Deze actie zal plaatsvinden op 19 september en er wordt terug afgesproken aan het Vrijetijdscentrum te 
Jabbeke. Meer info volgt. 

De handhaving van sluikstorters blijft een netelige kwestie en een heel moeilijk fenomeen te handhaven. Het 
zwerfvuil bevindt zich overal langs de wegen en in de omgeving van het tankstation en carpoolzone is het 
heel moeilijk om ‘bezoekers’ op heterdaad te betrappen en te herkennen.  

Er is ondertussen een kleine groep vrijwilligers aan de slag die in hun vrije tijd zwerfvuil opruimen. Het idee 
leeft om deze vrijwilligers eens te bedanken en de bloemetjes te zetten voor hun inzet. Er zal nagedacht 
worden welke attentie hiervoor in aanmerking komt. 

10. varia 

- Er is nog steeds geen thema bepaald om een open milieuraad voor dit jaar te organiseren. Er is de 
suggestie om een sprekend thema te kiezen dit het grote publiek kan interesseren. Zo kan de 
omvorming van je tuin naar een meer natuurlijke omgeving een voorbeeld zijn. Hier wordt de 
volgende vergadering op teruggekomen.  

- Op 19 februari wordt in het inbreidingsproject te Jabbeke een boom verplaatst. Het gaat om een 
zeldzaam exemplaar omwille van de vijf stammen, die nooit gesnoeid werden.   

De datum voor de volgende zitting van de milieuraad is maandag 20 april om 20u.  

Nikolaas Croene  
Secretaris milieuraad. 


