
 

  

Verslag stedelijke milieuraad in zitting op  

4 juli 2019 

 

Stedelijke Milieuraad 

Secretariaat W.De Roolaan 90 

tel: 058/22 44 51  

www.nieuwpoort.be 

e-mail: milieu@nieuwpoort.be 

1. Stemgerechtigde leden of vervangers: 

1.1. Aanwezig: Luc David (Natuurpunt Westkust), Hugo Demarcke (ACV), Chris Dumon 
(Natuurwerkgroep de Kerkuil), Bernard Florizoone (VOKA), An Gobert (LVZ), Sharon Kesteloot 
(Natuurwerkgroep de Zeevonk), Marc Van Landtschoote (VAC), Johan Vandewynckel, Anne 
Versteele (VOC), Alain Pyliser, Geert Defruyt (Boerenbond), Jean Pierre Vermeulen (WBE), 
Alain Maes (Natuurpunt Westkust) 

1.2. Later toegekomen:  

1.3. Verontschuldigd: Steve Maenhout (Unizo), Luc Obin, Van de Weghe Raymond 

1.4. Afwezig: Maja Leye (Velt Westkust), Eline Vermote, Filip Nuyttens (De strandwerkgroep) 

1.5. Vroeger weggegaan:  

Wettelijk voorzien  18 

Totaal vergadering 13 

 

2. Afvaardiging politiek partijen:  

2.1. Aanwezig:  
 

2.2. Verontschuldigd: Slembrouck Sabine (NVA) 

2.3. Afwezig: Christina Van Nieuwenhoven (CD&V), Viaene Christiane (SP.A) 

Wettelijk voorzien 3 

Totaal vergadering 0 

 

3. Afvaardiging leden of vervangers zonder stemrecht (deskundigen, inwoners) 

3.1. Aanwezig: Marie-Ange Loones 

3.2. Verontschuldigd:  

3.3. Afwezig:  

Wettelijk voorzien 3 

Totaal vergadering 1 

 

Algemeen totaal (stemgerechtigde en niet stemgerechtigde) vergadering 14 

 
 

4. Secretaris:  

Aanwezig: An-Sofie Devloo 

 

5. Stadsbestuur:  

Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen van milieu 

 
 

Aanvang: 20.00 uur  

Einde:      22.15 uur 
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Inleiding door de voorzitter  

Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn op het vorig verslag (6 maart 2019). 
Gezien er geen reacties zijn wordt dit verslag aangenomen. 

Agendapunten 

 

1. Prins Maurits park - ideeëntuin 

Het verslag van de milieuraad betreffende het plaatsbezoek aan de ideeëntuintjes werd 
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. In dit verslag worden de 
sterktes en de mogelijkheden van de ideeëntuintjes benadrukt. Ook wordt de vraag opnieuw 
gesteld om de ideeëntuintjes terug toegankelijk te maken voor iedereen. 

Er werd hiervoor een overleg ingeplant met de burgemeester, de landschapsarchitect en de 
milieuambtenaar om de verdere mogelijkheden te bekijken. De milieuraad zal op de hoogte 
gebracht worden van de verdere ontwikkelingen. 

2. Zwerfvuil Oude Veurnevaart 

Op 16 mei heeft de Vlaamse Waterweg nv de Oude Veurnevaart ontdaan van drijvend 
zwerfvuil dat er aanwezig was. Hier hebben ze maar liefst 11 vuilniszakken van ongeveer 120 l 
gevuld. Voor deze actie heeft men een speciaal motorbootje in het water geplaatst gezien de 
Oude Veurnevaart niet genoeg diepte had voor hun normale vaartuigen.  

 

3. Charter compensatie bomenkap 

Na het verwijderen van de bomen langs de Victorlaan werd door schepen Gunst voorgesteld 

om 2 bomen aan te planten bij het verwijderen van 1 boom op openbaar domein. Hiervoor 

wordt aan de milieuraad gevraagd om een charter/principieel akkoord voor de gemeenteraad 

op te stellen. Hiermee wil het stadsbestuur en de gemeenteraad zich engageren om de 

komende 30 jaar voor elke gerooide boom op openbaar domein 2 nieuwe bomen aan te 

planten. 

4. Groene vingers in de zorg 

Groene vingers in de zorg is een project van Natuurpunt CVN die zorgcentra ondersteunt om 

hun centra milieuvriendelijker maken. Op grondgebied Nieuwpoort zijn er 3 zorgcentra (Ter 

Duinen, De Zathe en Ten Anker) die we kunnen informeren over het project. Het project 

“groene vingers in de zorg” heeft tevens een positief effect op de gezondheid van mensen 

waardoor het initiatief beloond kan worden. 

De milieuraad zal contact opnemen met Natuurpunt CVN om na te gaan wat het project juist 

inhoudt zodat er een kant en klaar pakket voorzien kan worden voor de zorgcentra. 

5. Geluidsoverlast bij luchtkanonnen 

Dit jaar zijn er diverse meldingen geweest betreffende overlast met luchtkanonnen die 

gebruikt worden door landbouwers om hun oogst te beschermen. Tot op heden heeft 

Nieuwpoort geen specifiek reglement voor het gebruik van luchtkanonnen op haar 

grondgebied.  

Inagro vzw onderzoekt verschillende alternatieven voor luchtkannonen. De milieuraad zal 

navraag doen bij Inagro wat deze alternatieven zijn. Ook zal het probleem nog aangekaart 

worden in de volgende landbouwraad. 



6. Fairtrade 

Nieuwpoort zet zich in om fairtrade- en lokale producten te promoten en mag zich “fairtrade 

gemeente” noemen. Criteria om deze titel te dragen zijn: 

1. Een stuurgroep hebben 
2. Acties doen 
3. Lokale producten promoten 
4. Communicatie doen omtrent de acties 
5. Verenigingen en organisaties overtuigen om fairtradeproducten te verkopen 
6. Horecazaken aansporen om fairtrade producten aan te kopen 
(Bijlage: fairtrade folder doorzenden) 

De stuurgroep waarmee gestart is, is aan het ontvolken en moet ofwel aangevuld worden 

ofwel vervangen worden. Gezien er overlappingen zijn met milieuvriendelijke aspecten wordt 

gevraagd of de milieuraad intresse zou hebben om deze stuurgroep aan te vullen en mee te 

brainstormen om fairtrade- en lokale producten meer op de kaart te plaatsen. Fairetrade zou 

een vast agendapunt worden op de agenda van de milieuraad. 

7. Machinaal reinigen van het strand en het afgraven van de zeereepduinen 

Na overleg met de stadsdiensten werd het probleem aangekaart bij de nivelleringswerken van 

het strand waardoor de embryonale duinen verwijderd werden voor het plaatsen van de 

strandcabines.  

Gezien de grote werken die gebeuren door MDK voor de stormvloedkering, worden de 

natuurlijke elementen die zandverstuiving voorkomen verwijderd. MDK is in het kader van de 

1000-jarige storm een aanplantingsproject gestart van de zeereepduinen om deze te fixeren 

waardoor de kosten teruggevraagd kunnen worden. 

Om de natuurlijke duinvorming te behouden zouden de strandcabines verder moeten staan 

dan de huidige 7 m lijn vanaf de zeedijkverharding. 

8. Coachingstraject Nieuwpoort 

Stad Nieuwpoort heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan het coachingstraject van 

Mooimakers. Het coachingstraject zou ons toelaten: een beter zicht te krijgen waar zelfvuil en 

sluikstorten voor problemen zorgen, de interne communicatie te verbeteren, de opvolging van 

sluiktstorten of zwerfvuil te verbeteren, inwoners beter te sensibiliseren en te informeren. 

Nieuwpoort is samen met 7 andere gemeentes verkozen om deel te nemen aan het 

coachingstraject van Mooimakers. 

  



9. Varia 

9.1. Landbouwinformatie  
Op donderdag 12 september 2019 organiseert de politie Westkust in het stadhuis van 
Koksijde – theaterzaal een infomoment voor landbouwers met volgende agendapunten: 
1) Uiteenzetting inzake wetgeving en verkeersbeleid rond het gebruik van 

landbouwtractoren op de openbare weg door landbouwers – landbouwbedrijven – 
loonwerkbedrijven …. 

2) Wetgeving en beleid rond de periodes van bemesting van wei- en akkerland 
(MESTACTIEPLAN) 

3) Rondvraag naar geïnteresseerden om de taak van lid van de schattingscommissie 
“schade aan landbouwteelten” op te nemen totdat er een definitieve regeling met de 
verzekeringsmaatschappijen komt zgn. OOGSTVERZEKERING 

 
9.2. Milieuacties 

 

Plage préferée  

Op vrijdag 9 augustus 2019 vindt Plage préferée georganiseerd door Radio 2 plaats van 

09.00u tot 12.00u. De opruimactie gaat door op het gehele strand van Nieuwpoort. Meer 

info : https://radio2.be/plage-preferee/kom-mee-het-strand-opruimen 

World Clean up day 

Op 21 september 2019 wordt de jaarlijkse World Cleanup Day gepland. Op deze dag 

zullen mensen wereldwijd zwerfvuilacties organiseren om de wereld weer wat proper te 

maken. Stad Nieuwpoort helpt de organisaties om hieraan mee te doen door hun 

technische ondersteuning te bieden. Indien verenigingen of groepen hieraan mee willen 

doen kunnen zij contact opnemen met de milieudienst van Nieuwpoort. 

9.3. Tankwagen groendienst 
Het Stadsbestuur heeft een tankwagen aangekocht voor het bewateren van de bloemen. 

De tankwagen is een oude brandweerwagen van 1994 met de dito milieunormen van 

toen. Deze wagen rijdt wel kleine afstandjes maar blijft permanent draaien gedurende de 

werkdag waardoor deze veel milieuonvriendelijke uitlaatgassen produceert. 

Ook met de huidige droogtes die zich meer en meer voordoen vraagt de milieuraad zich 

af of de openbare beplantingen wel extra bewaterd moeen worden? Moeten we dit 

water niet spaarzamer en nuttiger aanwenden? 

9.4. Kerkuilen 
Natuurwerkgroep De Kerkuil heeft een heel vruchtbaar jaar gekend. Op het grondgebied 

Nieuwpoort werden er 11 jonge kerkuilen succesvol uitgebroed. 

9.5. Steenpuin langs dijk 
Sinds de vernieuwing van de dijk ligt er in de strook tussen de dijk en de duinen en rond 

het pleintje met het klimspeeltuig veel achtergebleven steenpuin. Moet de aannemer 

zijn werf niet netjes opruimen bij oplevering? 

9.6. Komen er banken in de hondenweide?  
Normaal zullen er banken geplaatst worden in de hondenweide. 

https://radio2.be/plage-preferee/kom-mee-het-strand-opruimen


9.7. Strandreservaat 
Gezien de ontwikkeling van duinen en het broeden van zeldzame vogels op het domein 

IJzermoding, werd het natuurreservaat uitgebreid naar het strand van het oosterstaketsel 

tot aan de vuurtoren. Hierbij heeft Nieuwpoort het eerste strandreservaat aan de 

Belgische kust. 

Het strand is niet meer toegankelijk voor publiek ten oosten van de havengeul tot aan de 

palen richting Lombardsijde. Wandelaars naar St Laureins dienen nu via het pad naar de 

vuurtoren en daar over de nieuw aangelegde loopbrug over de duinen te gaan om zo het 

strand te bereiken. 

 

 
 
  De Secretaris,       De voorzitter, 

   
   

An-Sofie Devloo      Alain Maes 
 


