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ZITTING VAN DE MILIEURAAD 14 SEPTEMBER 2020  
 
Aanwezig:  
 Deklerck Jean-Marie 
 Croene Nikolaas  
 Blauwet Eric 
 Van Renterghem Erwin 
 Vanlanduyt Marianne 
 Coudeville Claudia 
 Lanszweert Peter 
 Demonie Norbert 
 Streuve Nele 
 Despiegelaere Hilde 

 
 
Verontschuldigd: 
 Segaert Luc 
 Depoorter Anja 
 Baelde Hippoliet 
 Deschuytter Marc 
 Vanden Broucke Marleen 
 Dhaese Annemieke 

 
 
Afwezig: 
/ 
 
Verslag 
 

1. Vorig verslag 
Het vorig verslag van 17 februari 2020 wordt goedgekeurd.  
 

2. Hondenpoepbuizen 
Voor elke hondeneigenaar is er de verplichting om de hondenpoep van de hond op te ruimen. 
Hondenpoepzakjes kunnen tijdens een wandeling achtergelaten worden in de openbare vuilnisbakjes. Er 
wordt in de omgeving van het Maskobos waargenomen dat veel hondenpoepzakjes achteloos achtergelaten 
worden in de natuur. Er wordt afgevraagd of een hondenpoepbuis hieraan een oplossing kan bieden.  
Anderzijds wenst men van Natuurpunt ook geen bijkomende aantrekking te genereren om honden naar het 
bos te lokken. 
Het idee wordt meegegeven om dergelijk type van hondenpoepbuis bij wijze van proefopstelling uit te 
testen in de hondenloopweide ter hoogte van de carpoolzone in Jabbeke. 
 

3. Week van het Bos 
 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de milieuraad van Jabbeke de scholen uit om deel te nemen aan de Week 
van het Bos.  
Sinds dit jaar is er met de oprichting van de VZW Vloethemveld een educatief aanbod en programma 
opgemaakt voor organisatie van de week van het bos in het Vloethemveld te Zedelgem en Jabbeke. De 
scholen zijn hierop reeds uitgenodigd. Bij bevraging blijkt dat er reeds toezegging hierop gebeurd is door de 
scholen van Basisscholen van Snellegem en Zerkegem, Klimtoren Jabbeke en t’ Boompje Stalhille.  
 
De milieuraad ondersteunt dit jaar dus zowel het initiatief van de VZW Vloethemveld, als het vaste aanbod 
om met de leerlingen van het 5e leerjaar het Maskobos te bezoeken onder leiding van een ervaren gids van 
Natuurpunt Jabbeke.s 
 
Aan de scholen van Jabbeke zal hiervoor via de gemeente een brief gelaten worden met de mogelijkheid dat  
de scholen die (nog) niet ingegaan zijn op het aanbod van Vloethemveld VZW de keuze te laten om alsnog 
met het 5de leerjaar naar Het Maskobos te gaan. Ook bij interesse om het bos in het Vloethemveld te 
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bezoeken kan dit doorgegeven worden. Dit jaar is er dus de keuze tussen de 2 activiteiten. De milieuraad 
ondersteunt 1 gidsbeurt per klas. 
 

4. bomen 
Er is de beleidsintentie om in de komende periode 1 boom per inwoner van Jabbeke te planten. In kader 
van dit engagement heeft het schepencollege het bomencharter ondertekend en wordt er in overleg met de 
diensten van de VLM en ANB gezocht naar bijkomende mogelijkheden om aanplantingen te realiseren. Zo 
was er eerder dit jaar reeds een plantdag in samenwerking met ANB. 
Deze plantdag werd op zaterdag 25/1 georganiseerd door de gemeente waar er zo’n 4000 bomen geplant 
werden door een groot aantal vrijwilligers en de jeugd uit Jabbeke.  
 
In uitvoering van het beheerplan Vloethemveld zijn er kappingswerken voorzien verspreid over het hele 
gebied van Vloethemveld en zijn er in kader hiervan in juni zo’n 684 bomen verkocht via een openbare 
houtverkoop. Na de aankondiging van deze werken via de gemeentelijke infokanalen ontstond hier op de 
sociale media commotie rond.  
Door ANB wordt het aanbod gedaan om dit te verduidelijken op het terrein en zal een uitnodiging 
verstuurde worden naar de leden van de gemeenteraad en milieuraad.  
Er wordt afgesproken op vrijdag 9 oktober om 18u ter plaatse bij de beheerloodsen ANB/ onthaalplein van 
het Vloethemveld (te bereiken via Diksmuidse Heirweg Zedelgem). 
 
Voor wat betreft het kap- en groenbeleid van de gemeentelijke bomen wordt verwezen naar het feit dat 
alle gemeentelijke bomen die geveld worden vervangen worden. Het onderhoud van de geboortebomen 
wordt thans nauwgezet opgevolgd door de dienst gemeentewerken. 
  
 

5. Optimalisatie huisvuilophalingen 
Sinds begin dit jaar wordt de huisvuilophaling georganiseerd via de IVBO. Dit betreft een 
aanpassingsperiode voor alle diensten, maar de overgang is vlot verlopen door inspanningen van de 
betrokken actoren. 
Voor volgend jaar zullen de afvalophalingen geoptimaliseerd worden en zal ook de regeling op de 
afvalkalender gewijzigd worden naar ophaling per sector in plaats per deelgemeente. De ophalingen inzake 
maandelijks papier en karton wordt ook onderzocht. 
 

6. Korte keten 
De vraag wordt gesteld of de gemeente Jabbeke nood heeft aan een boerenmarkt zoals in de stad Brugge. 
Uit bespreking blijkt dat dergelijk initiatief reeds onderzocht werd, maar de interesse (aanbod) hiervoor 
eerder beperkt is. Het lijkt interessanter om de georganiseerde thuisverkoop van hoeveproducten verder 
te ondersteunen. 
 

7. Bemaling bij bouwwerken 
In de voorbije zomer waren er in de (sociale) media heel wat vragen en opmerkingen met betrekking tot de 
bemalingswerken bij bouwwerken.  
 
De gemeente zet in haar vergunningenbeleid thans een eerste stap in die zin om zoveel als mogelijk 
verdroging van de bodem te vermijden door in te zetten op retourbemaling. Bij retourbemaling wordt het 
water dichtbij de bemaling opnieuw in de bodem geïnfiltreerd.  
Een tweede stap is hergebruik van bemalingswater. Daartoe ontstaan meer en meer nieuwe initiatieven. 
Ook de gemeente heeft tijdens de zomer enkele bouwwerven opgeroepen om bemalingswater gratis aan te 
bieden aan de buurt. Het hergebruik kan nooit een doel op zich zijn en de bemaling kan nooit aangepast 
worden in functie van het hergebruik. Belangrijk is ook dat bemalingswater geen drinkwater is, want de 
kwaliteit van dit grondwater wordt niet gecontroleerd.  
 

8. Openbare vuilnisbakken 
Het plaatsen van de vuilnisbakken langs de openbare weg of op publieke plaatsen moet wel doordacht 
gebeuren. Het heeft geen zin om overal vuilnisbakken te plaatsen, maar eerder aandacht te geven aan de 
hot spots zoals toeristische stopplaatsen, bushaltes en parkings. 
Daarnaast is een mooie, goed herkenbare vuilnisbak belangrijk om geen zwerfvuil in de omgeving te 
creëren.  
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Er zal aan de dienst gemeentewerken gevraagd worden wat de ervaringen zijn met de huidige vuilnisbakken 
inzake het zwerfvuilbeleid. 
 
 

9. Varia 
 

- In de bermen van de Bekedijkstraat staan er orchideeën. De gemeentediensten zijn hiervan reeds 
op de hoogte en houden hiermee rekening tijdens het maaibeheer. 

- Recent werd onder impuls van het Regionaal Landschap Houtland een bijenwerkgroep opgericht. 
Alle creatieve ideeën die kunnen bijdragen, zijn welkom. 

- Clean Up zwerfvuilactie wordt georganiseerd op 19 september om 14u bij het Vrijetijdscentrum  
- Voorstel om voorlopig geen open milieuraad te organiseren 
- Aandacht wordt gevraagd om tijdig het vuurwerkverbod bekend te maken bij de inwoners. 

 
 
 
De datum voor de volgende zitting van de milieuraad wordt nog later meegedeeld. 
 
Nikolaas Croene  
Secretaris milieuraad. 
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