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Verslag Regiovergaderingen Milieu thema natuur en groen 
Roeselare , 18 juni 2019 
 
AANWEZIGEN  
  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Schoonbaert Chris Ardooie milieuambtenaar 

Verholle Siebe Bredene Deskundige milieu 

Boucquet Pieter Deerlijk Omgevingsambtenaar - milieu 

Willaert Silke Diksmuide Omgevingsambtenaar milieu 

De Bosscher Yves Harelbeke Beleidsmedewerker milieu 

Clarisse Marlies  Ichtegem  milieuambtenaar 

Verheye Nadine  Ingelmunster  Schepen milieu  

Coens Tristan Izegem Deskundige groeninfrastructuur 

Van Staeyen Greet Kortemark milieudienst 

Devloo An-Sofie Nieuwpoort milieuambtenaar 

Vandecasteele Kris Nieuwpoort schepen leefmilieu 

Dereu Jacky Oostende Milieuambtenaar  GOA 

Willem Jessie Oudenburg Milieudienst  

Croos Wouter Oudenburg Technische dienst – Groendienst  

Couckuyt Carl Pittem Couckuyt Carl 

Lakiere Martine Roeselare milieuambtenaar 

Vermeersch Jeroen Staden Omgevingsambtenaar milieu  

De Craemer Jan Tielt Omgevingsambtenaar - Milieu 

Van den Fonteyne Patrick  Zuienkerke Diensthoofd Technische dienst 

Verslyppe Korneel ABC Eco2 Regiocoördinator West-Vlaanderen  

Vlaeminck Bram Agentschap voor Natuur en 
Bos 

Natuurinspectie regio West 

De Bus Kim Inagro  

Waeghebaert Sophie Inagro  

Vandergucht Kristof  Leiedal Groenmanager 

Verreu Stefaan Leiedal Deskundige Landschap, Milieu Natuur 
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NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

De Winter  Marie Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa 

Maelfait Hannelore Provincie West-Vlaanderen Gebiedswerking Kust  

Van Weverberg Foeke  Provincie West-Vlaanderen Landschapsconsulent Zuid-West-

Vlaanderen 

Zoetardt Hannelore Provincie West-Vlaanderen Coördinator Stadlandschap Leie en 

Schelde 

Van Ackere Ann WVI expert milieu 

 

 

VERONTSCHULDIGD  

NAAM GEMEENTE/STAD FUNCTIE 

Detavernier Liesbeth Avelgem Dienst Grondgebiedszaken - Milieu 

Mengé Alain Blankenberge omgevingsambtenaar 

Decruy Marlies  Izegem Omgevingsambtenaar/milieu/handhaving 

Watteeuw Francis Kuurne Schepen 

Vlamynck Lien Lo-Reninge / Vleteren intergemeentelijk milieuambtenaar 

Quaghebeur Brenda Moorslede omgevingsambtenaar milieu 

Debaene Mariska Spiere-Helkijn Technisch diensthoofd 

Albers Jan Wingene milieuambtenaar 

Davidts Rutger Zwevegem Diensthoofd Groen & Wegen 

Loosvelt Lies Zwevegem Omgevingsambtenaar milieu  

Bekaert Pieter Provincie West-Vlaanderen Gebiedswerking Midden-West-
Vlaanderen 

Vanlerberghe Roeland Provincie West-Vlaanderen Coördinator Stadlandschap West-

Vlaamse Hart 
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Presentaties 
De presentaties zijn beschikbaar op http://www.west-

vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx  

 

Vragen per onderdeel 
 

Activiteiten en nieuws vanuit Inagro (Sophie Waegebaert en Kim De Bus)  

Contactgegevens 

Project New-C-Land: sophie.waegebaert@inagro.be  

Inagro als KRATOS adviseur voor: 

 Biodiversiteit: dieter.depraetere@inagro.be  

 Bodem: franky.coopman@inagro.be  

 Water: bram.vannevel@inagro.be  

Fauna advies plannen: kim.debus@inagro.be 

 

Vragen over project New-C-land 

 Is er een minimum oppervlakte vereist? Dit ligt nog niet vast.  

De oppervlakte mag beperkt zijn als er andere gronden in de buurt zijn die ook kunnen 

gebruikt worden voor New-C-lands. 

 Welke termijn beschouwen jullie voor het beschikbaar zijn van de grond?  

Minimum 10 jaar. Er cyclus voor korte omloophout duurt 3 jaar. 

  Mogen er monoculturen van 1 soort aangeplant worden?  Nee 

 

Meer info over kratos via https://leden.inagro.be/Artikel/guid/2848 of 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos 

Vragen over Kratos 

 Wat is de prijs van een fauna-adviesplan? Dit is gratis. 

 

Soortenbesluit door Bram Vlaeminck, natuurinspecteur ANB 

Contact: bram.vlaeminck@vlaanderen.be  

Vragen over soortenbescherming: 

- Mag men kauwen bestrijden die schade toebrengen aan de kerktoren? 

Kauwen mogen enkel bestreden worden als ze schade toebrengen aan landbouwgewassen. 

- Wat zijn de natuurlijke vijanden van de kauw? De slechtvalk en de mens 

- Vooral preventie is belangrijk, vb. 

o Afdekken schouw tegen kauwen 

o Afsluiting van het kippenhoek voldoende hoog om de vos buiten te houden. 

- Wat met overtreders?ANB maakt PV of aanmaning op. Eventueel worden herstelmaatregelen 

opgelegd, vb. het ophangen van nieuwe kunstnesten. 

 

Werking en aanbod Eco² (Korneel Verslyppe) 

Vragen: 
- Wat doen andere West-Vlaamse gemeenten? 

Zwevegem akkervogelbeheer + monitoring 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/gemeentelijkeondersteuning/Paginas/documentatie.aspx
mailto:kim.debus@inagro.be
https://leden.inagro.be/Artikel/guid/2848
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos
mailto:bram.vlaeminck@vlaanderen.be
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Lampernisse: beheer van sloten die niet door d –e polder beheerd worden 
- Wat is de succesfactor? 

Het doel is dat de landbouwers zelf moeten willen. De problematiek wordt aangereikt vanuit 
de gemeente, de landbouwgilden worden aangesproken. 
 

Hinder rond meeuwen (Hannelore Maelfait, Provincie) 

Vragen 
- Hoe werkt dit in andere landen ? (opheffen van) bescherming? 

Vb.  Rotterdam: kunstmatig eiland 
 Leiden: sensibiliseren over daken en optreden door de overheid 
 Hier: niet meer door de brandweer, maar door meeuweninterventieteam 
 

Hinder rond zwerfkatten: rondvraag  

Wat zijn zwerfkatten, wat indien een burger de dieren voedert? 

 Harelbeke + Deerlijk: 
Bij melding van zwerfkatten checkt de politie de melding. Zwerfkatten worden gevangen en 
nagekeken op ziektes. Niet zieke dieren worden gesteriliseerd en terug losgelaten. 
Harelbeke: bij vangacties gaan gechipte katten terug naar de eigenaar. Het dierenasiel doet 
vangacties. Slechts 10 % van de gevangen katten wordt terug uitgezet. 

 Roeselare 
Er zijn vrijwilligers die de zwerfkattenvoeren. Die dames krijgen een pas. Er is controle op de 
aantallen en de ziektes. 
Bij vangacties wordt de buurt verwittigd. Dieren worden gecontroleerd op ziektes en 
gesteriliseerd, gechipt en krijgen een knip in hun oor. Zwerfkatten worden niet weggenomen, 
want dan komen er andere in de plaats. Mensen die voederen zonder pas doen dit op eigen 
risico. Bij hinder moeten ze de dieren zelf naar het asiel brengen en betalen. 
Trekt het voederen geen andere dieren aan? Neen, er wordt enkel droogvoer en water 
voorzien. De zwerfkattendames moeten zelf de voederplaatsen schoonhouden. 

 Ichtegem 
De gemeente heeft een overeenkomst met het asiel en betaalt 0,3 €/inwoner voor het 
vangen, steriliseren,… De gemeente betaalt zodat mensen kunnen afstand doen van hond of 
kat. 

 Oostende 
Het zwerfkattenprobleem stabiliseert. Als er voor zwerfkatten gezorgd wordt, zetten mensen 
hele nesten katte nopstraat. Voederhuisjes werken niet altijd. Die worden enkel op vraag 
door de stad geplaatst. Alle kratten en karton moet weggehaald worden. Het 
politiereglement verbiedt het voederen van zwerfkatten, tenzij met pas. 
Het asiel ka niets aanvangen met zwerfkatten omdat ze te wild zijn. 

 Tielt: Doet geen grote vangacties meer, omdat er te veel huispoezen zijn die niet gechipt zijn. 
Er worden enkel nog zwerfkatten gevangen bij klachten. 

 Wat met katjes die te jong zijn om te steriliseren? 
Die kunnen naar het asiel. 

 Er kunnen klachten zijn als er huiskatten gevangen worden. 

 
Varia  

- Blauwalgen 
- Sharepoint: Zowel voor newsfeed als voor documenten moeten aparte meldingen gevraagd 

worden. 


