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In navolging van het ministerieel besluit, wordt de raad voor de komende legislatuur samengesteld.
Alle aanwezige leden met inbegrip van het verontschuldigd lid, wensen verder in de raad te zetelen.
De mandaten worden als volgt verdeeld.
Voorzitter: Vanderiviere Steven
Ondervoorzitter: Decloedt Annelies
Penningmeester: Baekelandt Erik (in opvolging van Noël Devroe)
Secretaris en secretariaat: Herman Jo, Kaaistraat 67, 8850 Ardooie
Zeteladres: Zwevezeelsestraat 117, 8851 Ardooie
Erik wordt aangeduid om de adviesraad te vertegenwoordigen in de GECORO.
Binnen de vergaderingen wordt het advies en het bijwonen van ofwel de bevoegde schepen of de
milieuambtenaar gevraagd.
De raad bekrachtigt deze aanstellingen.
1. Vorig verslag:
Werd in goede orde ontvangen.
In opvolging van het verslag:
Kapvergunning cijnsmolenstraat:
De vergunning werd onderzocht door Jo en Erik.
De raad volgt het besluit van beide heren en besluit tot gunstig advies, mits voorwaarden.
Een nieuwe es wordt door de eigenaar aangeplant.
Onregelmatige kap in de Pittemsestraat ter hoogte van de aansluiting met de Oostlaan:
De aangegeven kap werd onderzocht door Jo en Erik.
Het betreft een groep sparren. De bomen zijn reeds gerooid en verhakseld. Op het erf werd
ook een, nog smeulende, vuurhaard ontdekt. Dient navolging.
De raad concludeert dat er verdere opvolging en informatie dient te gebeuren. Voor de
dennen is geen vergunning nodig.
2. Kapvergunningen:
Kapvergunning Sprietstraat:
De vergunning werd onderzocht door Jo.
De raad volgt het besluit en geeft gunstig advies voor de kapvergunning van de bomen.
3. Omgevingsvergunningen:
Roeselaarsestraat, bouwen van een serre.
De serre zou om en bij de 2 ha bestrijken en wordt opgetrokken in plastiek.

De raad bespreekt de mogelijke hinder en impact op de omgeving. Gezien de aard van het
bouwmateriaal zal er waarschijnlijk geen lichtverontreiniging plaatsvinden.
Uitbreiding kippenstal, Brabantstraat:
Er is een vergunning aangevraagd tot verhoging van het aantal dieren mits uitbreiding van
de capaciteit. De aanvraag en de mogelijke impact wordt besproken.
4. Inbuizen van grachten:
Binnen de Gecoro wordt aandacht besteed om een sluitend reglement op te stellen
aangaande het inbuizen van de grachten tot het creëren van een oprit tot bepaalde percelen
akkergrond. De huidige machines nemen toe in omvang en dit vraagt om een aanpassing van
het reglement. De raad bespreekt dit uitvoerig en de afgevaardigde zal de bemerkingen
meenemen naar de volgende bijeenkomst.
5. Planologisch attest Brugstraat:
De firmagebouwen zijn momenteel gevestigd op grondgebied Pittem maar de uitbreiding is
gelegen op het grondgebied van Ardooie. Gezien de inkleuring van het gebied zal een
negatief advies hier aangewezen zijn.
6. Ontharding op voorstel van de Vlaamse regering:
De vroegere kippen- en/of varkensstallen in de ST Maartensveldstraat, worden ontdaan van
hun zijgevels. Het geheel krijgt een nieuwe doelstelling; zijnde pluk- en proefveld met
educatieve inslag.
7. Activiteiten 2019:
Sioen NV
Er is reeds meerdere malen gemaild naar de Firma maar tot op heden krijgen we geen
antwoord. De voorzitter probeert het via telefoon.
Paddentrek 2019
Zoals in het verleden wordt een nieuwe actie op touw gezet om de amfibieën op een veilige
manier te laten trekken naar hun paaiplaatsen. Samen met Stadlandschap die hierin het
voortouw neemt met Amar, waar ook Natuurpunt bij betrokken wordt. Deze laatste neemt
de organisatie en de statistieken voor haar rekening. De raad besluit hierbij ook haar verdere
medewerking te verlenen.
8. Varia:
Veldbos:
In het bos wordt op 27 september, een wandeling georganiseerd.
Mooimakers:
De Mooimakers gaan in 2019, in samenwerking met Vlaanderen Wandelt, een project
uitwerken waarbij sommige wandeltrajecten ontdaan worden van zwerfvuil. Hierbij wordt
nagestreefd dat de organiserende wandelverenigingen samen met de plaatselijke groep Mooimakers
en de milieuadviesraad, samenwerkt om een deel van het wandelparcours zwerfvuilvrij te maken.
In Ardooie, op 13 april 2019, wordt door ‘De Spartastappers’ dergelijk initiatief ingericht. De raad
besluit om hieraan haar medewerking te verlenen.
Kerstmarkt Koolskamp:
Tijdens de vorige editie werd er bier verkocht door de raad. Als toemaatje werden ook volgelkastjes
aangeboden. De raad besluit om ook hieraan mee te werken.
Schiervelde:
Op 26 januari wordt door Stadlandschap een wandeling georganiseerd; ‘Vogels beloeren’
De vergadering wordt gesloten.
Ter goedkeuring voorgelegd,
schrijver van dienst; Jo

