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Vorig verslag:
Het verslag werd in goede orde ontvangen en wordt hierbij goedgekeurd.
De afwezigheid van de ondervoorzitter baart ons zorgen, de secretaris neemt contact op.
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Milieuvergunningen:
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Omgevingsvergunningen:
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Kapvergunningen:
Gezien kapvergunningen voortaan onder ‘omgevingsvergunningen’ vallen worden beide punten voortaan
samengevoegd.
Ysselmeersstraat: Gezien de ongewone plaats( in de gracht) en de scheve stand van de stam is er gevaar
voor omvallen van de populier. De raad geeft positief advies dat de boom gerooid mag worden mits de
aanplant van een knotwilg. Deze vormt dan een uitbreiding van de reeds bestaande rij.
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Veld by Night:
Er werd medewerking gevraagd om de organisatie en de uitwerking van het cultureel gebeuren. Voorzitter
en secretaris van de raad waren aanwezig op de coördinerende bijeenkomst.
De raad voorziet een kleine financiële bijdrage indien er niet voldoende inkomsten gerecupereerd worden.
Een relatiegeschenk wordt vervaardigd op het secretariaat en dan aan de mensen geschonken die gratis hun
bijdrage leveren.
Volgende mensen uit de raad zullen aanwezig zijn: Kathleen, Steven, Jo, Noël, Didier, Michel, Erik, Martin,
Marc. Het is verstandig om kinderen en gezellen mee te nemen. Het concept is mooi en zeker het beleven
waard. De inschrijving bedraagt € 2.00.
Er volgt nog een werkvergadering en dan worden de detail tot in de puntjes uitgewerkt.
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Patrijzentelling 2019:
Luc geeft tekst en uitleg hoe dit wordt verwezenlijkt. De telling verloopt prima maar vraagt een intensieve
opvolging. Er worden nog steeds, maar gering, volledige vluchten teruggevonden, ook solitaire koppels
worden waargenomen. Het resultaat van de inspanningen is nog niet waar te nemen maar de toekomst ziet
er redelijk uit. Mits de samenwerking met de landbouwers wordt dit zeker beter.
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Algemene vergadering:
Op 6 september om 19u30, gaat de Algemene vergadering door in het Hofland. Jo gaat in de voormiddag de
zaal klaarzetten en de nodige attributen.
Thema: De jacht in al zijn facetten.
De moderator van dienst wordt Steven.
De uiteenzetting wordt gegeven door Wildbeheerseenheid ’t veld.
Al wie kan van de raad is op zijn minst aanwezig en kan helpen waar nodig.
De kassa wordt bevolkt door Kathleen en Jo.
De toog wordt bemand door Jenny, Noël, Martin.
Ieder die er aan denkt brengt een gevulde thermos koffie mee.
Alle verdere attributen worden door het secretariaat meegebracht.
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Varia:
a. Redactieraad:
Volgende week is er redactieraad voor het Infoblad Ardooie. Aan het WBE wordt gevraagd een tekst
door te geven ter publicatie.
b. Waterbek:
Een evaluatie van de medewerking wordt gegeven en besproken. Onthouden we voor de toekomst:
Duidelijke afspraken, meer medewerkers en materiaal. Zeker voor herhaling vatbaar.
c. Callewaert:
De voorzitter heeft een vraag gekregen om te helpen planten bij zijn buur. Natuurpunt wil hier geen
medewerking verlenen. 23 november; verdere info volgt.
Een vijftal personen zal helpen.

Ter goedkeuring voorgelegd,
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