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Verslag Landbouwraad 18 mei 2017 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 16/02/17 wordt goedgekeurd 
 

2. Inzameling landbouwfolie 2de helft februari - evaluatie 
Er werden nog 2 extra containers geplaatst omdat de eerste 2 vrij snel vol waren. 
Er bestaat wat verwarring over de afrekening van de containers. Wim Joosen kijkt op de rekening na 
wat er gestort is en bezorgt 100€ aan Van Gastel. 
Er was wel de opmerking gekomen om de containers de eerste 2 weken van februari te plaatsen i.p.v. 
de laatste 2 weken. 

3. Beheerscommissie Brechtse Heide  
Matthias Van Springel van Regionaal Landschap heeft laten weten dat hij een Leaderproject gaat 
indienen voor het vennenonderhoud in landbouwgebied. Er zijn geen verdere gegevens gekend over 
het project. Hier zal navraag naar gedaan worden. 
Er werd naar de landbouwers een oproep gedaan om de houtkanten te snoeien. Tot hiertoe is hieraan 
weinig gevolg gegeven.De knotploeg van ABG zou komen maar de takken waren nog te dun, dus dat 
zal pas voor volgend jaar zijn. 
De boeren hebben te weinig tijd. 
 

4. Dossier Marum - opvolging bevestiging landbouwgebied in GRUP 
 
De volgende vergadering van de beheerscommissie is gepland voor 27/06/2017. 
De landbouwraad beslist om zowel naar het college van burgemeester en schepenen van Brecht als 
van Wuustwezel een vraag te richten om een intergemeentelijk RUP op te stellen om de 
landbouwgronden veilig te stellen. 
Er zal contact opgenomen worden met Jan Van Looveren, de voorzitter van de Raad voor land-en 
tuinbouw van Wuustwezel om via deze raad ook de vraag te richten aan het Wuustwezels 
gemeentebestuur. 
De dames van VLM zijn langs geweest bij de landbouwers met de enquête in opdracht van ANB. 
Er werd veel werk in gestoken om alle premies voor de boeren uit te zoeken. Deze werden bijgevoegd 
bij het verslag van de enquête.  
Het doel van deze enquête is de optimalisatie van het landbouwgebruik binnen het gebied. 
 



 

5. Dossier De Merel - ondertekening en officiële overname van het gebied.  
 
Op 14/06/2017 worden er nog gesprekken gepland met de pachters.  
29/06/2017 om 17.30u worden alle pachters uitgenodigd om hun voorkooprecht af te tekenen en hun nieuwe 
pachtcontract te ondertekenen. 
29/06/2017 om 18.30u wordt de aankoopakte van de Merel door zowel Kempisch Landschap als ANB 
getekend. 
De landbouwraad wordt uitgenodigd op de ondertekening. 
 
Voor wat betreft de invulling van de sportinfrastructuur zijn er nog steeds kandidaten voor tennisvelden, maar de 
financiering verloopt moeilijk. 
Zelfde verhaal voor de binnenspeeltuin. De banken geven niet zo gemakkelijk kredieten voor dergelijke 
projecten. 
 
Kempisch Landschap heeft zelf nog geen reglement voor de toewijzing van vrijgekomen gronden. 
Zij willen zich baseren op het toewijzingsreglement dat werd opgesteld voor het Marum. 
Hierin dit wel rekening gehouden te worden met de verschillende soorten overeenkomsten nl. pachtcontracten 
t.o.v. concessies.  
 
6 . IHD en PAS-beoordelingen: beoordelingen oranje en rode bedrijven  
Voor de oranje bedrijven werden er een aantal versoepelingen doorgevoerd.  
De grens om als oranje bedrijf gecategoriseerd te worden werd verhoogd naar 5% i.p.v. 3%. 
Ze hebben toch nog uitbreidingsmogelijkheden als de uitstoot wordt verlaagd. 
Deze bedrijven krijgen 60% VLIF op het stuk meerkost dat zij moeten investeren. 
 
Men is bezig om de rode bedrijven uit te kopen. Hiervoor zou voldoende budget beschikbaar zijn.  
De oranje bedrijven die geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben kunnen de uitkoopregeling van de rode 
bedrijven krijgen.  
 
 
 
7. Windmolens in open landschapsgebied: open ruimte vrijwaren.  
 
1 windmolen werd vergund in de Zoegweg (Aspiravi) 
Er werd 1 aanvraag ingediend door Megawindy/ADF Luminus voor een windmolen aan de oostelijke zijde van 
de autosnelweg. Deze aanvraag wordt aanstaande maandag in het college behandeld en zal positief worden 
geadviseerd. Het dossier is volledig en correct.  
 
Moet er door de bedrijven die een windmolen plaatsen niet aan natuurcompensatie worden gedaan voor de 
stukken landbouwgrond die ingenomen worden?  
 
In het verleden werd door de landbouwraad advies uitgebracht om windmolens in rechte lijn naast de 
autosnelweg toe te laten. Nu wordt er een tweede lijn ingepland. De leden van de landbouwraad zijn het er niet 
over eens of hiertegen bezwaar moet ingediend worden.   
 
8. Varia 
 
 
- bermen maaien en afvoeren/opzuigen. Men is begonnen met het maaien van de bermen. Dikwijls wordt 
opgemerkt dat het maaisel in dikke pakken blijft liggen en niet wordt afgevoerd. Kan hierop betere controle 
gedaan worden? 



 

- Bij Lode Van Rompaey werd met de kraan van de gemeente de gracht geruimd. Er werden grote 
hoeveelheden zwart zand uit de gracht op de akker gegooid en daar achter gelaten. Lode Van Rompaeyu is 
hiermee niet opgezet. Graag in orde brengen. 
- Kevin Grieten van het Regionaal Landschap plant een infovergadering over het plagsel dat uit het Marmerven 
werd gehaald en op een akker werd verspreid. De universiteit Thomas Moore heeft de grond van deze akker 
onderzocht en wil graag de resultaten kenbaar maken. De landbouwers worden hierop uitgenodigd. 
- Boerenbond stelt gratis borden ter beschikking voor de actie 'hou jij het hier mee proper?'.Deze zijn er in 2 
versies: met koeien en zonder. 
Men kan ze tot eind mei aanvragen bij Boerenbond. Emma zal er al een aantal bestellen.   
 
 
9. Rondvraag 
 
- Op de Westmallebaan en Sint-Lenaartsebaan werd nieuw wegdek aangelegd. Er zou door de aannemer 
verteld zijn dat de kanten zouden aangewerkt worden met zwarte grond. Klopt dat?  
Volgens de burgemeester zou voor de Sint-Lenaartsebaan in het bestek steenpuin zijn opgenomen voor het 
aanwerken van de bermen. Voor de Westmallebaan weet hij het niet zeker.  
Op de werfborden staat aangegeven dat het einde van de werken op 17/5/17 maar de kanten zijn nog niet 
bijgevuld.  
 
- aan frituur keteltje (Hoogstraatsebaan) liggen riooldeksels los. Graag doorgeven aan AWV. 
- de haag aan Herman Van Looveren, aan het einde van de Mieksebaan hindert de haag de zichtbaarheid voor 
het verkeer. Kan hier iets aan gedaan worden? 
- Wanneer is het kruispunt Kapelstraat - Schotensteenweg terug open voor verkeer? Dit wordt voorzien voor 
eind mei. Momenteel liggen de werken nog op schema. 
- Naast de Ringweg ligt er een stuk beton,evenwijdig met de rijweg. Wat is dat?  
Dat is een ventweg om op de nabijgelegen akker te geraken.  
Naast kinesist Meyvis komt nog een parc & ride.  
De oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van de slagmolen wordt nog aangepakt. 
  
.   
 
 
 
 

Volgende vergadering 21 september 2017 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 


