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De voorzitter opent na enige vertraging de vergadering.
1

Vorig verslag:
Op aandringen van de voorzitter wordt het verslag vanaf heden maximum 5 dagen na de vergadering
ontvangen. Dit moet toelaten om eventuele wijzigingen of aanmerkingen te doen vooraleer dit wordt
opgenomen in het digitaal loket.

2

Adresgegevens van de raadsleden:
In eerste instantie worden alle mailadressen gecontroleerd, aangepast en indien nodig verbeterd.
Op de volgende vergadering wordt een lijst ter inzage klaargelegd alwaar de verdere gegevens aangevuld of
verbeterd worden.

3

Digitalisering:
In het kader van de verdere digitalisering van de vergaderingen, uitnodiging en verslag, wordt een portaal
ingericht alwaar alle raadsleden toegang verwerven om alle verslagen, uitnodigingen, bijlagen kunnen
raadplegen. Wie niet zo goed op weg is in de digitale wereld wordt een infosessie gehouden op een later te
bepalen tijdstip. Eerst wordt het essentiële voorbereid en uitgewerkt. Steven engageert zich om de nodige
stappen te ondernemen.

4

Zwerfvuilactie 2019:
De voorjaarsactie van “De Mooimakers” gaat door tijdens de week van 24 tot 29 maart 2019. Op zaterdag
wordt door de bewoners van de Kaaistraat een actie opgezet waarbij het zwerfvuil verzameld wordt, de
stoep onkruidvrij en de goot afvalvrij wordt gemaakt.
Op maandag en dinsdag werken de gemeentelijke basisscholen mee om op en rond de domeinen het
zwerfvuil aan te pakken.
Op woensdag verzamelen de Amarleden om 13u30 aan het gemeentehuis.
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Zullen aanwezig zijn: Jenny, Raf, Martin, Erik, Jo, Didier, Michel, Jo en Kathleen. Als we allemaal één iemand
meebrengen zijn we met een grote ploeg om de ‘vuilste’ straten van Ardooie te doen.
Op donderdag wordt het wandelparcours van de ‘Skobiaktocht’, door de Spartastappers aangepakt.
Alle coördinatie is in handen van milieucoördinator Chris.
Op maandag is er om 11 uur een persmoment waarop alle acties nog even in de schijnwerpers gezet
worden.
Aan alle deelnemers: Fluohesje is niet verplicht maar toch zeer aangewezen. Niet alle automobilisten zijn
opgezet met dergelijke acties.
5

Zwerfvuilzone wielerwedstrijden:
Door het secretariaat werd een open brief opgesteld die ter inzage rondgestuurd werd. Deze zal naar alle
lokale secretariaten van organisatorisch verantwoordelijke verenigingen gestuurd worden. Op die manier
wordt het probleem aangekaart en kan er ingespeeld worden op de goodwill van de deelnemers.
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Infoblad Ardooie:
Een passend artikel werd door de redactie goedgekeurd.
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Amfibieënwerking 2019:
De actie:” Kijk Puit” leverde dit seizoen geen overdonderend resultaat af maar uit de statistieken blijkt dat er
ook steeds minder amfibieën zijn. De salamanderpopulatie krijgt een flinke deuk door een schimmelziekte.
De kikvors wordt zeer zeldzaam in de streek. Wat ook opvalt; daar de omleiding via de O. Lichterveldsestraat
en de Groenboomgaardstraat opgeheven, werd zijn er minder slachtoffers te betreuren. Een mogelijk
probleem van de Meulebeeksestraat is onbestaande daar er geen poelen aanwezig zijn langsheen dit traject.

8

Kapvergunningen:
Er werd een vaststelling van niet-vergunde kap vastgesteld. De betrokken instanties werden op de hoogte
gebracht. De raad verwacht nog het resultaat.
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Omgevingsvergunningen:
Door Ardo NV, werd een wijziging aangevraagd aangaande het machinepark. Geen bezwaren.
Door Geert Latrez werd een wijziging aangevraagd inzake de capaciteit van het aantal dieren. Geen bezwaar.

10

Varia:
Boomplantdag 16 maart vanaf 8u30.
Er wordt afgesproken bij Luc om de bomen te rooien. In totaal gaat het hier over 2 notelaars. De eerste
wordt geplant bij Erik vanaf 9u30. De volgende afspraak, indien haalbaar, om 10 u00 bij Marc. De stutpalen
met toebehoren kunnen eveneens meegenomen worden. Marc rijdt met de aanhangwagen tot bij Luc.
Zullen helpen bij het ‘tot stand brengen’ van deze taak: Jo, Marc, Luc, Erik, Didier en Jo. De voorzitter laat
zich momenteel nog verontschuldigen maar zal toch proberen even binnen te wippen.
Zilveren vingers Koolskamp:
Op maandag 18 maart is er een bijeenkomst in de Walstraat omstreeks 14 uur.
Bij navraag op de gesteldheid in Ardooie; Er is activiteit voorzien maar gezien er geen supervisie is vanuit de
raad is er ook geen weet. Wordt nagetrokken.
Ter goedkeuring voorgelegd,
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