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Agenda
Verwelkoming
Goedkeuring vorige verslag
Er waren geen bemerkingen vanuit de minaraad op het vorige verslag
Korte toelichting en afspraken ivm de online minaraad

2.

Geveltuintjes
Toelichting door Peter – zie bijlage
De bijlage die op voorhand werd overgemaakt aan alle leden van de minaraad werd overlopen en toegelicht.
Klip-aanvraag is toegevoegd aan het document
Verwijzing naar APV (algemene politieverordening)
De vraag werd gesteld aan de leden of er bemerkingen zijn vanuit de minaraad. Na de toelichting op de
minaraad wordt er op het document nog een screening uitgevoerd door de groendienst.
Vragen vanuit de minaraad: Geveltuintjes en ecologische woonwijken/verkavelingen. Dit zijn m.i. goede
ideeën. Maar de grootste oppervlakten (zelfs meer dan het totaal van de openbare ruimte in zijn de

achtertuinen. Suggestie: Een kleine handleiding ter beschikking stellen hoe de bewoners hun tuin
diervriendelijker (voor vogels, bijen, egels …) en ecologischer kunnen maken b.v. tips om te composteren,
(gratis?) plantmateriaal en nestkastjes, water voorzien voor de dieren tijdens de zomer, welke
boomsoorten planten…. Antwoord: Wordt opgenomen in de variapunten – een document om de
biodiversiteit te verbeteren, zal worden opgemaakt in de loop van 2022, alle suggesties zijn welkom.
Er wordt tijdens de vergadering advies gevraagd aan de leden van de minaraad: volledig akkoord vanuit de
minaraad om het voorstel “geveltuintjes” voor te leggen aan het CBS na screening door de groendienst
3.

Stand van zaken burgemeestersconvenant
Toelichting door Rutger, Jordy en Lies: - https://www.leiedal.be/sites/default/files/2020-12/Energie-

%20en%20Klimaatactieplan_0.pdf : bijlage 5 pag 24 werd omgezet in een PPT zie PPT in bijlage.
Vragen vanuit de minaraad:
•

•

•

•

•

Helaas is de dimbare voorschakelapparatuur op heel wat reeds vervangen lichtpunten nog niet
voorzien? Antwoord: tijdens de eerste generatie led-armaturen die geplaatsen werden werd deze
techniek nog niet aangeboden door Fluvius waardoor deze niet geplaatst werden. Om deze als
nog te plaatsen moeten we ten eerste een schakelapparatuur aan de armatuur plaatsen, ten
tweede gelijkaardige apparatuur in de verdeelkast plaatsen en ten derde nieuwe seinkabel
trekken tussen de verdeelkast en de verschillende lichtpunten. Dit impliceert grote infrastructuur
werken die momenteel niet voorzien zijn.
Stand van zaken fietssnelweg missing link - Moen: antwoord: er is een studie lopende in verband
met het stuk tussen knoop De Klijte en Sint Pietersbrug (verantwoordelijkheid Provincie samen
met de waterweg). Nog geen timing gekend.
Op de fietssnelweg doen er zich problemen voor tussen de snelle elektrische fietsen en
wielertoeristen en voetgangers. Kan daar een oplossing voor gevonden worden? antwoord:
moeilijk om een antwoord op te geven, is een bezorgdheid die niet alleen bij de gemeente leeft,
maar ook bij de Provincie. Op fietswegen is een pedelec toegelaten zie signalisatieborden met de
letter “P”.
Het is aangewezen om overal de geschikte signalisatie voor gebruik van speedbikes te voorzien.
Antwoord: Signalisatie voorzien voor aanduiding klasse P. Een aandachtspunt voor de gemeente
om dit nog beter en duidelijker zichtbaar te maken.
Referentiejaar vanuit stoot CO2 en hoeveel CO2 stoot Zwevegem uit. Antwoord: 2005 zie link:

https://www.leiedal.be/sites/default/files/2020-12/Energie%20en%20Klimaatactieplan_0.pdf pag 15
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www.provinciecijfers.be/dashboard/dashboard:

meest resente cijfers zijn van 2018
4.

Toelichting oprichten regionaal klimaatfonds + bijkomende acties waar de gemeente aan deelneemt
Korte toelichting door de burgemeester.
Binnen het klimaatplan van de gemeente Zwevegem werd het idee geopperd om een lokaal klimaatfonds
op te richten. Binnen dit klimaatfonds kan een cofinanciering van overheden en burgers/bedrijven nietwinstgevende klimaatprojecten tot realisatie brengen. Aan Leiedal werd door het CBS gevraagd een
verkennend onderzoek uit te voeren naar de oprichting van dergelijk klimaatfonds. De conclusie van dit
onderzoek is dat een regionaal klimaatfonds zinvoller is dan een lokaal o.a. omdat de oprichtingskosten te
hoog zijn en dat het onderbrengen van dit regionale klimaatfonds efficiënt kan gebeuren binnen het
Streekfonds WestVlaanderen, onder de Koning Boudewijnstichting. Binnen het lopende Interreg VB
Noordzeeregioproject ‘Empower’, dat focust op het activeren van burgers en bedrijven bij klimaatacties,
kan Leiedal de oprichting van een dergelijk fonds voorbereiden en realiseren.
Empower zou de oprichtingskosten financieren. De werking van de structuur zou door West-Vlaams
streekhuis worden uitgevoerd. Zwevegem is trekker, eerste initiatief zou gekoppeld worden aan
Zwevegem. Er wordt ook gekeken welke bijdragen er door welke gemeente er kan gegeven worden. Het is
dankzij de opdracht van het verkennend onderzoek door Zwevegem dat het zo ver gekomen is.
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5.

Feedback Lenteschoonmaak
Korte toelichting: zie info slide

6.

Korte Toelichting: Nette Regio 2020
Toelichting door Lies: zie ook uitleg op de PPT.
Link: https://www.zwevegem.be/statiegeldalliantie.

7.

Varia
•

Week van de duurzame gemeente: 18 – 25 september – focus op “ecologische duurzaamheid:
www.zwevegem.be/nieuws/kies-duurzame-helden (zie ook oproep per mail).

•

Fijn stofmeting lanceren in de scholen 6de leerjaar: er kwam geen reactie op de oprichten om een
werkgroep via de leden van de minaraad. Vandaar het voorstel om dit voor te leggen aan de
Zwevegemse scholen.

•

Gedifferentieerde onroerende voorheffing als stimulans voor CO 2 neutrale woningen Leiedal Supraproject (Speed UP Renovation through Accompaniment)

•

Verledding grote bevraging 58% (tss 22u en 4u) (oproep: vrijwilligers vanuit de minaraad)

•

Ecologische inrichting van wijken en verkavelingen (oproep: vrijwilligers vanuit de minaraad)

•

Wat in de toekomst: project groendaken en biodiversiteit in tuinen verhogen. Vraag vanuit de minaraad,
de achtertuinen biodiversiteit vriendelijker te maken: antwoord: de gemeente is bezig met de burgers
te sensibiliseren, delen van het openbaar domein wordt extensief beheer. De gemeente neemt deel aan
“maaimeiniet”, ook legt de gemeente bloemenweide aan op grondgebied Zwevegem. Vraag vanuit de
minaraad: Is er een cijfer qua oppervlakte extensief groenbeheer? Antwoord: 10 ha maai mei niet en 15
ha extensief beheer.

8.

Goede praktijk en wensen
Korte toelichting door Peter:
Alle mededelingen en discussies worden binnen de raad gehouden, indien er nog ideeën opduiken kunnen
deze rechtstreeks overgemaakt worden aan de voorzitter (peter.dolle@gmail.com). Gelieve de
bemerkingen niet naar alle leden van de minaraad door te mailen, dit om lange conversatie e-mail te
vermijden.
De voorzitter vraagt aan de leden om zich kort even voor te stellen en wat jullie graag gerealiseerd zien te
worden. Dit kan per mail naar peter.dolle@gmail.com.

Volgende minaraad:
Donderdag 30 september om 19h30 “infoavond fijn stof” in samenwerking met Velt
Donderdag 9 december om 19h30 in het gemeentepunt
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