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Welkom
•
•

De burgemeester en de voorzitter heten de talrijke aanwezigen welkom.
Zeker in tijden van Corona – maar anders ook – is het van belang om je aanwezigheid per mail door te geven.
Op die manier kan vooraf bekeken worden of de capaciteit van de zaal voldoende zal zijn.

Goedkeuring vorig verslag (dd. 28 mei)

Het verslag wordt goedgekeurd met volgende opmerkingen:
• Lucien:
o “Beheersplan Wallemote op Minaraad in najaar”
 Pieter: Dit zal pas in het voorjaar van 2021 kunnen. Is nog niet volledig af.
o “Hoever staat het met het netheidsplan?”
 Ronny: Wordt behandeld als agendapunt op de vergadering van vandaag en dit a.d.h.v. Ppt
burgemeester.
o “Wat is de stavaza rond lokale voedselstrategie?”
 Een aantal activiteiten werden geannuleerd wegens Corona (vb: in bibliotheek)
 Een aantal acties zijn kunnen doorgaan (vb: Bierbrouwers in De Plataan, zomeraanbod)
 De uitwerking van een strategie / een plan / een charter / … dient terug opgenomen te worden en dit i.s.m. de verschillende raden.
 Nota vanuit het Schepencollege om minimaal 3 Izegemse leveranciers aan te schrijven bij de
aankopen tot 5000 euro.
o “Wat wordt er gedaan rond de Dag van de Natuur?”
 Ronny: Wordt behandeld als agendapunt op de vergadering van vandaag.
o “Zal er een paddenstoelenwandeling georganiseerd worden in het najaar als alternatief voor de vroegemorgenwandeling?”
 Ronny: Op 11 oktober (14u tem 16u) gaat in Wallemote-Wolvenhof eenzelfde wandeling
door georganiseerd door SLS. Inschrijven is noodzakelijk. Ook hier wordt gemikt op jonge
gezinnen.
 Bert: De wandeling van SLS wordt onder de aandacht gebracht via de lokale pers en social
media.
o “Wat is de stavaza i.v.m. De Week van de Bij?”
 Bert:
• Wegens Corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan (vb: fietstocht, Dag van
het Park)
• De bijenkijkhut komt er, maar er is een vergunning nodig en dit vraagt wat tijd.
• Alles wordt gebundeld om in 2021 uit te voeren. De werkgroep dient nog best dit
jaar samen te komen.
o “Pesticidengebruik”

Bert: Voetbalvelden kunnen afwijken van het pesticidenverbod. Gebeurt met een aanvraag
(jaarlijks). Kan éénmaal / jaar. Firma Krinkels verzorgt dit in opdracht van Farys. Enkel in
noodgevallen zoals bv nu in de strijd tegen breedbladerig onkruid.
Wat met de sjablonen “”Hier begint de zee”?
 Bert: Zijn besteld. Moet nog worden uitgevoerd. Valt wel op (cfr. “Blijven fietsen”).
“Is er nieuws omtrent het waterplan”
 Bert:
• Is in opmaak i.s.m.Fluvius.
o Kan eventueel als agendapunt meegenomen worden naar een volgende
Minaraad en dan toegelicht worden door Marino of Jurgen.
• De uitleg rond bemaling werd in de vorige Gemeenteraad behandeld.
• Via het meldpunt van de stad - https://meldingen.izegem.be/ - kan je steeds onregelmatigheden doorgeven.
• Sinds eind vorige week is een nieuwe handhavingsambtenaar aan de slag.


o
o

Bomencomité
•

Bert:
o

o
o
o

Het bomencomité werd opgericht omdat er in die tijd geen expertise rond groen was in de stad. Pieter
was op dat moment eigenlijk de externe deskundige. Sinds een tweetal jaar is Tristan in dienst en dit
als groendeskundige. Daarmee haalde de stad voldoende expertise in huis. Het zou van weinig respect
getuigen moest er telkens extra advies worden gevraagd aan de kenners binnen de Minaraad als het
bijvoorbeeld zou gaan over het rooien van zieke bomen.
Niettemin is het zeker de opdracht van de Minaraad om advies te geven bij de aanplant van substantiele stukken groen of bij bebossingsprojecten.
Als er agendapunten op de Minaraad staan aangaande deze thematiek wordt Tristan gevraagd hierover
toelichting te komen geven. Ook kan hij jaarlijks een update geven a.d.h.v. het “dashboard”.
Bij herinrichting van wijken of straten wordt steeds maximaal heraangeplant, ondanks de moeilijkheden die dit met zicht meebrengt rond groen vs toegankelijkheid.

Actieplan “Net Izegem”
•

•

Presentatie Bert (zie bijlage)
o Wat doen we al?
 Inzet mensen
 Infrastructuur
 Sensibilisering
o Wat kunnen we nog extra doen? Dit is een soort menu waaruit we een aantal dingen kunnen kiezen.
Advies / voorstellen / opmerkingen / aanvullingen raad:
o Wouter
 Zal er wel voldoende reactie komen op dat peter-meterschap van de glasbollen (cfr. Adopteer
Groen)? Het (plastic) groen voorzien rond de glasbollen lijkt me een betere optie om in te
investeren.
o Lieven: Verkeersonveilige situaties aan het containerpark?
 Bert: Wordt zeer binnenkort opgelost (met paaltjes). Het voorzien van éénrichtingsverkeer
dient in een grote kader gezien te worden.
o Heidi: Kan de plaatsing van de textielcontainer – die n.a.v. de werken ’t Hoornaerts werd verplaatst
tot dichterbij de begraafplaats – niet worden herbekeken?
 Bert: Alle containers worden in kaart gebracht en er wordt steeds gekeken om deze zo optimaal mogelijk te integreren in de omgeving. De problematiek rond deze wordt meegenomen.
Dit dient te worden besproken met IVIO die hierover beslist.
o Lucien
 Het ontbijt dat als dank aan de mooimakers kon niet doorgaan omwille van Corona. Suggestie om als compensatie minstens ‘iets’ te doen. Vb: Een bloemetje afleveren of zo.
• Bert: Is een goed idee.
o Johan: Het lijkt me niet opportuun om sommigen te betalen om zwerfvuil op te ruimen en anderen
niet. Als er dan toch een verschil gemaakt wordt tussen verenigingen en individuen, moet dit heel duidelijk zijn en moet er een goed plan zijn hierrond.
 Nadia: En hoe ga je controleren of een bepaalde vereniging wel “goed” heeft opgeruimd?
Misschien toch beter meer reclame maken voor de Mooimakerwerking.
 Griet: Kan voor de verenigingen natuurlijk wel extra geld in het laatje brengen.

Bert: Er kan een reglement uitgewerkt en uitgeprobeerd worden om nadien geëvalueerd te worden.
Wouter: De hiaten van de Mooimakers kunnen eventueel opgevuld worden door in bepaalde gebieden
extra te flyeren. Dan kunnen eventueel ook die verenigingen of zelfs scholen (tijdens weekdagen) ingezet worden. “Buurt aan de beurt” kan hierin een bindmiddel zijn.
Wim: Het is belangrijk om in de trajecten naar de parken (en eventueel direct aan de ingang) voldoende vuilbakken / hondenpoeprecipiënten te voorzien. ANB zet nl. geen recipiënten in parken.
 Lieven: Kunnen er op die bepaalde plaatsen eventueel hondenperkjes voorzien worden aan
de rand van deze gebieden?
• Bert: Dit kan een optie zijn.
 Lucien: Niet onze huisdieren, maar vooral jongeren zorgen voor veel achtergelaten vuil in bv
Blauwhuispark.
• Bert: Die “zwarte” plekken zitten normaal in de tabletapplicatie van de Flex-teams.
Er wordt een pop-up gegenereerd als ze in de buurt van zo’n locatie komen.
Griet: Enkel peukenrecipiënten voorzien in en rond de “uitgaansbuurt”, elders niet.
 Nadia: Geen voorstander om overal palen te gaan rondzetten.
 Bert: Eventueel kan er ingezet worden op individuele “peukenzakjes” bij evenementen.
Nadia: Nood aan meer sensibilisering rond bv World Clean Up Day.
Ria: (Jonge) kinderen die deelnemen aan de zwerfvuilactie willen meer “uitdagende” plaatsen om op
te ruimen.
Griet: Er is nood aan een goede evaluatie van de inzet van camera’s, alvorens er direct bij te bestellen.
 Bert: Op dit moment circuleren er 3 camera’s binnen IVIO. 1 werd door Stad Izegem zelf
aangekocht. IVIO bekijkt de beelden. Er zijn al een 13-tal PV’s uitgeschreven in het 1ste
kwartaal. De sanctionerend ambtenaar is de Algemeen Directeur.
Lucien: Een extra retributie (bovenop de GAS) in geldelijke vorm lijkt minder doeltreffende dan een
alternatieve straf. Voor de financieel zwakkeren uit de maatschappij is dit eveneens beter.
 Bert: Het is inderdaad zo dat de boete toch niet betaald wordt als de schuldige financieel niet
in staat is om te betalen. Het “OCMW-vestzak” naar “Stad-broekzakprincipe” is hier dan van
toepassing. Dus alternatieve straffen kunnen zeker.
Christophe: Is er ook een specifiek plan voor het buitengebied.
 Bert: Wat deze problematiek betreft wordt op verschillende zaken ingezet die elk een andere
aanpak nodig hebben (vb: campagnes en bordjes specifiek voor de landbouw).
•

o
o

o
o
o
o

o

o

Dag van de Natuur
•

•

Varia
•

Thomas
o Op 22 november wordt er in de namiddag aangeplant in de Pieter De Coninckstraat.
o De werkgroep komt samen op 6 oktober om te kijken wat de mogelijkheden zijn:
 Aanplant zelf
 Beweegmoment
 Geboorteboom / Geboorteplakkaat
 …
Nadia
o Bestaat de mogelijkheid om samen met de kinderen en ouders eventueel een bijenhut of insectenhotel
te maken.
 Wouter: In het kader van het zomeraanbod werd reeds materiaal hiervoor aangekocht.

Lucien
o Problematiek van het maaisel dat “gestapeld” wordt tegen de zijkant van de brug aan de Klare Gracht.
 Bert: Dit wordt doorgegeven. Dit kan je ook steeds melden via https://meldingen.izegem.be/.
o Inrichting van binnenplein stadhuis
 Bert: CBS moet ontwerp (in voorbereiding) nog goedkeuren. Architect werd al aangesteld.
De opfrissing van Pax Intrantibus komt binnenkort ook tot uitvoering.
o Openstelling van het gesloten deel van Blauwhuispark en impact fauna en flora?
 Bert: Het algemeen beleid van ANB is recent veranderd van ‘je mag enkel het bos in waar
het toegelaten is’ naar ‘je mag enkel het bos niet in waar het niet toegelaten is’. Een kleine
nuance, maar wel eentje met vrij grote aanpassingen op het terrein. In dit geval heeft ANB
zelf, voor hun recent verworven eigendom in Izegem, beslist dat de ‘rondwandeling’ over de
brug en rond de vijver gerust open kan voor rustige recreatie. Wij hebben daar als stad geen
zeggenschap over. Als eigenaar en beheerder van het domein is dit hun volste recht. Er komt
ook een natuurbeheerplan voor de ganse site.

o

o

o

•
•

Bomen op zijkant van brug gerooid?
 Dit is geen ideale bodem voor een bloemenweide, de bedoeling is om spontane bosontwikkeling toe te passen (successie). Daarnaast zullen de gekapte bomen opnieuw uitgroeien. Volgend jaar is 100.000 euro voorzien voor vergroenen van de brug. Bruanebrug in Roeselare
als voorbeeld.
Maaien van uitgebloeide bloemenweides?
 Bert: De bloemenakkers worden in het voorjaar bijgezaaid, de mengsel bevatten ook zaden
van meerjarige zaden, waardoor op den duur de hoeveelheid die bijgezaaid dient te worden
zal verminderen. Het maaien van de bloemenakkers is noodzakelijk omwille van de beeldkwaliteit.
• Christophe: Eventueel kan in stroken gewerkt worden met meerjarige planten die op
andere tijdstippen worden ingezaaid. Dan hoeft de bodem ook niet telkens bewerkt
te worden.
Subsidiëring van Milieuverenigingen?
 Bert
• De Minaraad is een thematische raad.
• De Minaraad is (net als de Sportraad, Jeugdraad en Cultuurraad) een decretaal verplichte raad.
• Nu al voordelen als lid van de Minaraad:
o Credits. Nu zelfs gratis gebruik van zalen n.a.v. Corona.
o Goedkoper gebruiken van infrastructuur en uitleen van materiaal
• De 6 aangesloten verenigingen komen samen om te kijken wat de mogelijkheden
zijn.
• Beste optie lijkt het zich aansluiten bij de Verenigingenraad. Meer info op
https://izegem.prod.digidal.dev/cultuurverenigingen-en-ondersteuning.

Johan
o Repaircafé gaat normaal gezien door eind november en dit met de gepaste maatregelen.
Thomas
o Nieuwe website van de stad met onderdeel “Leefomgeving” te vinden via https://www.izegem.be/dienst/andere-diensten.
o Meldingen steeds mogelijk via https://meldingen.izegem.be/.
o Geen algemene regel voor alle raden rond de vermelding van namen en contactgegevens. Leden van
Sport, jeugd en Cultuur werden expliciet gevraagd naar hun goedkeuring om hun gegevens te delen.
Van de voorzitter en ondervoorzitter van elke raad wordt verwacht dat hun contactgegevens op de
website mogen staan.
o Het Dagelijks Bestuur van de Minaraad zal asap een datum prikken voor een volgende Minaraad in
november.

