Verslag MiNaraad 30.09.2021
MiNa-Raad
Zwevegem
Aanwezigen: Rutger Davidts, Marc Caluwaerts, Carine Veys, Johan, Carton, Yves De Bosscher, Paul Decoene, Jan De
Craemere, Isabelle Degezelle, Eddy Loosveldt, Martin Raepsaet, Bernard Vandenblucke, Philippe Verspaille, Carine
Veys, Windels Romain.
Verontschuldigen: Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Marc Desmet, Bart Dewaele, Bernard Van Damme,
Marc Vandeburie.
Niet aanwezigen: Magda Callens, Deceukelier Danny, Christa Declercq, Lieven Decock, Herwig Deconinck, MarieJeanne Delobelle, Denis Desrumaux, Erwin Dewulf, Luc Dophens, Eddy Hooghe, Wim Monteyne, Danny Phlypo, Luc
Sabbe, Marleen Soens, Frank Taelman, Geert Vandennieuwenborg, Stefanie Vanhaverbeke, Dieter Vanluchene,
Freddy Vannieuwenborg, Frederic Verrue, Rutger Verschaeve, Kristof Vroman, Geert Wyseur.
Voorzitter: Peter Dollé
Ondervoorzitter: Johan Coussement – Bavo Declercq
Secretaris: Lies Loosvelt
Agendapunten :

1.

1.

Verwelkoming

2.

Adviesvraag: subsidiereglement Zwaluwnesten

3.

Infoavond ‘Fijn Stof’

4.
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Verwelkoming
Door de voorzitter

2.

Adviesvraag: subsidiereglement Zwaluwnesten
Toelichting van het subsidiereglement door Rutger Davidts.
Advies minaraad: Gunstig mits volgende opmerkingen:
-

-

-

De raad is van oordeel dat de boerenzwaluw ook best opgenomen wordt in dit reglement. De soort is
opgenomen in de rode lijst van bedreigde diersoorten. Desondanks is de vertegenwoordiging in de
streek redelijk. Deze soort broedt in kleinere groepen van 3 à 4 nesten i.p.v. in grote kolonies. Toch is
de raad van oordeel dat deze soort ook moet opgenomen worden in dit reglement.
In Zwevegem zijn er grote kolonies huiszwaluw op boerderijen.
De oeverzwaluw komt sinds kort ook voor in de taluds van de industriezone de Pluim. Dit is echter een
pionierssoort die naakte zandflanken nodig heeft. De raad adviseert om deze soort niet op te nemen
in het reglement, maar door aangepast terreinbeheer de ideale nestgelegenheid te behouden. Het
gemeentebestuur bespreekt dit in dit geval met de terreinbeheerder Intercommunale Leiedal.
De timing is onduidelijk. Graag duidelijker vermelden dat het bedrag per jaar is en dat dit jaarlijks kan
aangevraagd worden.
Er mag nog meer accent gelegd worden op het uitbreiden van nesten i.p.v. enkel op het behoud van
nesten.

-

Graag ook vermelden wat er verwacht wordt van mensen die een subsidie krijgen. De voorwaarden
mogen aangevuld worden, naar voorbeeld van andere gemeenten of

www.vogelbescherming.nl
-

Graag ook een informatieve pagina voorzien voor de burgers zodat er breder gesensibiliseerd wordt.

De extra voorwaarden naar voorbeeld van Zwalm werd verwerkt in art. 1 voorwaarden van het reglement. De
sensibilisering zal vermeld worden op de website en sociale media.
Samen met het verslag worden volgende documenten meegestuurd:

3.

-

het document “wat kunt u doen zwaluwen”

-

het aangepaste subsidiereglement Zwaluwnesten

Infoavond ‘Fijn Stof’
Voordracht door Johan Delbaere

4.

Volgende minaraad:
Volgende minaraad:
Woensdag 13 oktober om 19h in het gemeentepunt – raadzaal – uitnodiging volgt
Donderdag 9 december om 19h30 in het gemeentepunt
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