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Welkom voorzitter
•
•

De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom op deze digitale Minaraad.
De voorzitter verontschuldigt de burgemeester voor het eerste halfuur (Schepencollege nog bezig)

Goedkeuring vorig verslag (dd. 29 september 2021)
•

Het verslag wordt goedgekeurd.

Acties voorjaar

Curieuzeneuzen 2021
•

•

•

Ruim vijfduizend Vlaamse gezinnen gaan in 2021 hun tuin uitrusten met een bodem-weerstation. De sensoren
van die stations leveren een grootschalig beeld van de droogtestress in Vlaanderen en leveren belangrijke inzichten op rond weerbaarheid tegen weersextremen. Dat laat dan weer toe om breed te sensibiliseren over klimaatadaptatie: Hoe maken we tuinen, parken, natuurgebieden en de bodem in het algemeen meer klimaatbestendig voor onszelf, voor planten en dieren?
Stad Izegem voorziet zelf vijf van de zogenaamde “community-sensoren”. Deze leveren laagdrempelige informatie voor bezoekers over droogte, klimaatgevoeligheid en klimaatadaptatie.
o Dienst Werkplaatsen
o Binnentuin stadhuis
o Volkstuinsite
o Provinciaal Domein Wallemote-Wolvenhof
o Schoenmakersplein
In het kader van het Izegemse klimaatplan en meer bepaald het stuk adaptatie (je aanpassen aan de gevolgen
van klimaatverandering) is de deelname aan dit project zeer interessant. Hitte en droogte zijn (naast wateroverlast en verlies van biodiversiteit) de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering.

Zwerfvuilactie 2021
•

•

•

Doordat in coronatijd grote bijeenkomsten uit den boze zijn en dus ook de massale jaarlijkse zwerfvuilactie
niet kan plaatsvinden, besloot stad Izegem het over een andere boeg te gooien. Analoog met de bekende ‘schijt
je rijk’-acties werd de stad in honderd vakjes verdeeld die opgeruimd dienen te worden.
De Izegemse aanpak kreeg de titel ‘Word jij 1 van de 100?’ mee. Deelnemers konden zich online registreren
en een zone claimen. Die houden ze dan drie weken proper. De stad zorgt voor een pakket waarin hesjes, grijpstokken, handschoenen en afvalzakken steken. Het verzamelde afval wordt op afgesproken plaatsen en tijdstippen opgehaald door de stadsdiensten.
In een mum van tijd was het ganse grondgebied geclaimd. Hopelijk kunnen we met deze actie nog meer mensen overtuigen om Mooimaker te worden. Naast de gewone Mooimakers zijn er ook nog “ANB-Mooimakers”
(Blauwhuispark, Rhodesgoed, Merelbos, …)

Kippenbedeling 2021
•

•
•
•

Ook stad Izegem verkoopt elk jaar kippen, met als doel de afvalberg te verminderen. Deze kippenacties kwamen op de helling te staan door artikel 36 van de dierenwelzijnswetgeving. Kort gezegd: een actie waarbij kippen aan een verminderd of voordeeltarief of met gebruik van een kortings-of tegoedbon kunnen aangekocht
worden, is niet langer toegestaan.
We verkopen dit jaar drie kippen aan de ronde prijs van 20 euro. Daarnaast ontvangen de ingeschrevenen er 10
tuinafvalzakken bij ter waarde van 6 euro. Daarbovenop krijgen ze via een lokaal tuincentrum 1 euro korting
bij aankoop van 20 kg kippenvoer en 5 euro korting bij de aankoop van een kippenhok.
Inschrijven en betalen gebeurt online via de webshop van Stad Izegem en dit vanaf zaterdag 27 maart.
De kippen moeten worden afgehaald op de dienst Werkplaatsen op zaterdag 10 april en dit tussen 8u en 12u.
o Wie kan aanwezig zijn, geef zeker je naam door. Indien met teveel kan nog in shiften gewerkt worden.

Wedstrijd composteerbare tuinafvalzakken 2021
•
•
•

Ook in 2021 investeert de stad in papieren composteerbare tuinafvalzakken. Via deze zakken kan je als Izegemse burger je tuinafval kwijt aan de deur, want deze zaken worden tweewekelijks opgehaald in de periode
april-oktober.
Ook dit jaar kan je prijzen winnen door deze zakken te gebruiken. Wie van maart tot mei een composteerbare
tuinafvalzak koopt, krijgt er meteen een lot met afscheurstrookje bij. Hoe meer zakken, hoe meer lotjes. De zak
kost slechts 0,60 euro en wordt verkocht in een 10-tal verkooppunten.
Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen, vindt de uitreiking fysiek plaats of trekt een onschuldige hand de winnaars, die dan worden verwittigd. Halfweg mei wordt bekeken wat de beste optie zal zijn. De
prijzen zijn:
o een mulchmaaier (waarde: 399 euro)
o een waardebon van Aveve van 100 euro
o een tuinkit van ongeveer 50 euro
o 20 composteerbare tuinafvalzakken
o 10 composteerbare tuinafvalzakken

Actie najaar

Paddenstoelenwandeling najaar 2021
•
•
•
•
•
•
•

Werd besproken in het Dagelijks bestuur van 28 januari
Ronny en Thomas informeerden naar gidsen
Voorstel data: 2, 9 of 16 oktober
Maximaal 25 personen per gids
Gericht op gezinnen
Werken met inschrijvingen
Worden verder uitgewerkt

Toelichtingen / vragen externen
Stavaza bijenproject (Lucien)
•
•
•
•

•
•

Bijenwerkgroep (o.a. Thierry, Lucien, Tristan, Caroline, Dieter)
Dit jaar ongeveer 20.000m² bijenweide (14 weides erbij)
Er wordt gezaaid in ≠ episodes. Hiervoor worden biologische bloembollen aangekocht
Recente of nog in te plannen acties
o Week van de bij gaat door in de 1ste week van juni
o Er wordt veel gesensibiliseerd
o Opening van de bijenhut in Emelgem
o Bijenwandeling voor lagere scholen
Oproep: Bekijk website “bijensymposium”
Vragen rond extra groen en specifieke aandachtspunten aan Tristan. Wordt bekeken.
o Bloembakken en onkruid. Bramen aan ’t Groentje: Kachtem
o Negenhoekstraat
o Roterijstraat
o Brugstraat
o Braakliggend stuk achter Top Interieur

Stavaza Groenvisie (Tristan)
•
•
•
•

Zie bijlage
Pluim voor Tristan (professionalisering en digitalisering groen Izegem)
Mooie voorbeelden zoals Henri Dunantlaan
Meldingen steeds mogelijk via https://meldingen.izegem.be/.
o Vera: Mijn stokpaardje: eetbaar groen. Hoe fantastisch zou het niet zijn om overal te kunnen wildplukken van bessenstruiken, fruitbomen, notenbomen, eetbare bloemen, …

Beheersplan Wallemote (Pieter Vandevoorde)
•
•

Zie bijlage
Highlights
o Uitbreiding langs Wolvenhofstraat van zo’n 4.5 hectare. Brengt totaal op bijna 30 hectare. Gesprekken lopen goed.
o Nog geen duidelijk plan voor Wolvenhof (dossier buitenschil bij Provincie)
o Voor subsidies Demir zal alles via de stad verlopen
o Jeugdraad gaf advies ifv speelbos

“Izegem Vogelt” (Ivan Werbrouck)
•
•

•
•
•

•
•
•

Werd besproken in het Dagelijks bestuur van 28 januari.
Voorstel van Ivan Werbrouck om zoveel mogelijk nestkastjes te maken. Heeft er zelf al een 10-tal geplaatst op
sportsite De Krekel.
Zowel op particulieren grond als op publiek domein.
Ludiek: Wees creatief, ontwerp een nestkastje en win een prijs.
Wordt ruim bekend gemaakt.
o Izine
o Persmoment met ophangmoment
o …
Timing: Najaar, eventueel in periode Week van het Bos.
Voorstel wordt verder uitgewerkt met een kerngroepje. Wie zich geroepen voelt neemt contact op met Yvan.
o Heidi: Kan er geen groepsaankoop van materiaal gebeuren? Via Natuurpunt? Via Velt?
o Nadia: Nog materiaal over van de Week van het Bos. Ligt op de dienst Werkplaatsen.
Er is budget vanuit de Minaraad om de onkosten te dragen.
o Vera: Ik herinner mij dat ooit iemand mij vertelde nestkasten vooral sober te houden. Je dient te kijken vanuit het gezichtspunt van een ander wezen. Versieringen (onder welke vorm dan ook) mijden
was de boodschap. Alle extraatjes bevorderen de toegang van predatoren tot het nest om zo jong en ei
te verschalken.
o Mede om het draagvlak breed te houden schuw ik het competitiemodel. Samen (vereniging, school,
losse workshop, …) met de nodige omkadering nestkasten maken geniet mijn voorkeur.
o Op openbare plaatsen nestkasten voorzien van een nummer vergemakkelijken de inventarisatie. Zo
kan er ook over nestkasten die aan vervangen toe zijn gemakkelijk gecommuniceerd worden

Sluikstort aan de glasbollen (Patrick Olivier)
•

Voorbeeld is de situatie aan Toon Degrauwe.
o Weinig plaats voor groen
o Textielcontainers
 Bert: We doen ons best inzake sensibilisering en handhaving, maar vaak is het dweilen met
de kraan open. Camera heeft goed effect, maar je lost er niet alles mee op.
 Project “Opfleuren van glasbollen” is en route, maar technisch is het allemaal niet zo simpel.

Data volgende vergaderingen Minaraad
•
•

Varia
•

Worden vastgelegd door de leden van het Dagelijks Bestuur.
Eén vergadering vóór de zomer werd al voorgesteld op het Dagelijks Bestuur van 28 januari: Maandag 7 juni
om 20.00 uur

Lucien
o Toetreding Statiegeldalliantie (±200 van de 308 gemeenten deden dit al)



o

•

•
•

Bert:
•
•
•

Gemeenteraad gaat hier niet in mee.
Statiegeld zal het grote zwerfvuilprobleem niet zomaar oplossen.
Lokale handelaar, ook de kleine kruidenier, zal moeten investeren in “terugnameapparatuur”.
• Als er statiegeldverplichting komt, dan best op Europees niveau vastgelegd.
• Situatie omtrent de verplichtingen aan de grote producenten (cfr. doelstellingen
Vlaamse Regering) wordt van dichtbij opgevolgd (kabinet Demir). Kans bestaat dat
Vlaanderen alsnog statiegeld zal verplichten.
Inrichting van binnenplein stadhuis
 Bert: Ontwerp is recent goedgekeurd door het Schepencollege. Wordt asap gerealiseerd.

Christophe
o Carbon farming (Inagro): Zie https://www.inagro.be/carbonfarming
 Koolstof opbouwen in de bodem voor een betere bodem én tegen de klimaatopwarming.
 De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo klimaatopwarming tegen te gaan - maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems.
 Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren.
 Een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouwsector kan een win-winsituatie betekenen voor beide partijen.
o Op deze Minaraad gebracht in het licht van de mitigatiedoelstellingen van de Burgemeestersconvenant. Er kan per hectare tot 2 ton CO2 bespaard worden in 2 jaar tijd.
o Dient nog te worden besproken op de Landbouwraad
o Als er hierrond actie wordt ondernomen (inhoudelijk, logistiek, financieel), dient het Schepencollege
hiervoor goedkeuring te geven.
Yvan
o Gebruik van bleekwater wordt meegenomen naar de volgende Minaraad.
Lieven
o Is het normaal dat de tags van “Hier begin de zee” zo snel vervagen?
 Wordt nagevraagd bij de Verkeersdienst.

