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Inleiding

Deze visienota vormt in de eerste plaats een kader waarbinnen beslissingen genomen
kunnen worden. Het document wil zich echter niet enkel en alleen beperken tot algemene
krijtlijnen, maar wil ook ingaan op concrete actiepunten die ondernomen kunnen worden
(de visienota is wel geen actieplan of jaarverslag).
De vraag om een visienota op te stellen is gekomen vanuit de Milieuraad. Vanuit het beleid
werd ervoor gekozen om dit breder te trekken en Milieu in de meest brede zin van het
woord te interpreteren. Dit omdat Milieu veel raakvlakken heeft met andere domeinen die
elkaar overlappen en wederzijds beïnvloeden. Dit brengt met zich mee dat ook de aspecten
van leefmilieu en duurzaamheid bekeken worden. In de geest van harmonieuze
bevoegdheden heeft het gemeentebestuur er dan ook voor gekozen om dit te verbreden naar
“grondgebonden zaken”. Dit wil zeggen dat ook de aspecten van Ruimtelijke Ordening,
Mobiliteit en Huisvesting omarmd worden doorheen de nota. Deze tekst is dus niet alleen
beperkt tot het kerndomein Milieu, maar legt eveneens linken naar de domeinen waar men
automatisch mee in aanraking komt.
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Algemene lijnen

TRANSPARANTE EN OPEN COMMUNICATIE
Zonnebeke kiest ervoor om transparant en open te communiceren. De genomen beslissingen
worden kenbaar gemaakt via brief aan de betrokken personen en ook ruimer
gecommuniceerd naar de bevolking toe.

RECHTLIJNIG
Om gelijkaardige situaties op een rechtlijnige manier aan te pakken, zorgt de gemeente
ervoor dat er reglementen en draaiboeken worden opgesteld.
Waar van de mensen bepaalde zaken verwacht worden en waar er geprobeerd wordt te
sensibiliseren, verwachten we ook reactie van de gemeente zélf (duurzame handhaving). De
gemeente geeft het goede voorbeeld en probeert stelselmatig “de beste van de klas te zijn”.

GEDRAGEN
De milieuraad is hierbij een eerste orgaan dat verschillende belangengroepen samenbrengt
en dat de verschillende pijnpunten of opportuniteiten in beslissingen kan aantonen. Het is
dan ook onze ambitie om de milieuraad in een zo vroeg mogelijke situatie te betrekken,
zodat mogelijke moeilijkheden op het pad proactief kunnen voorkomen worden en zodat er
geen kansen gemist worden. Wanneer beslissingen verschillende belangengroepen raken,
kijken we om de desbetreffende raad om de nodige adviezen te vragen (Raad lokale
economie, Gecoro, Seniorenraad, …)
Ingrijpende en niet-ingrijpende maatregelen die (al dan niet) tot discussies kunnen leiden,
worden op een open manier opgelost, waarbij de betrokken personen via
informatievergaderingen uitgenodigd worden, zodat we samen naar een zo breed mogelijk
gedragen oplossing kunnen werken.

OVERLEG EN COMMUNICEREN MET BUURGEMEENTEN
Wanneer het gemeentebestuur beslissingen neemt die invloed hebben op de naburige
gemeenten of die beter op grotere schaal kunnen worden aangepakt, nemen we proactief
contact op met de betreffende gemeenten. Als tekenend voorbeeld kan verwezen worden
naar zaken die met verzichten te maken hebben (windmolens Wervik – Beschermen
Heuvelrug met Staden).
Er zit heel veel kennis bij de verschillende besturen. Onder het adagium “We moeten het
warm water niet heruitvinden” kijkt het gemeentebestuur waar we ideeën van naburige
gemeenten kunnen implementeren in Zonnebeke (bv. Staden die automatisch haar
verordening omtrent groene gordels komt toelichten). De gemeente Zonnebeke verkiest dan
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ook om wederzijds de contacten te onderhouden en onze ideeën naar de omliggende
gemeenten te verspreiden.
Het bestuur kijkt ook uit of er bepaalde zaken samen gedaan kunnen worden. Als voorbeeld
kijken we naar de groepsaankoop van hagen. De schaalvergroting die we kunnen genieten
op vlak van de gemeente Zonnebeke zal des te groter zijn als dit samen met andere
gemeenten kan gedaan worden (een wisselbeurt per jaar is mogelijk: iedere gemeente krijgt
de kans om de lokale handelaars aan te schrijven).
Daarnaast verwijst de gemeente Zonnebeke naar de Woondienst die samen opgericht is met
de gemeente Langemark-Poelkapelle: schaalvergroting die zowel de gemeenten als de
inwoners ten goede komt.

METEN = WETEN
De gemeente houdt een nulmeting bij de verschillende actiepunten en kijkt wat de invloed is
van de genomen beslissingen. Stelselmatig wordt er bijgestuurd waar dit nodig blijkt uit de
evaluatie.
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Doelstellingen

1. RUIMTEBEHEER
1.1. Groen, open en landschappelijk karakter realiseren en bewaren
Ankerplaatsen
De gemeente wil bijzondere aandacht schenken aan gebieden met een grote meerwaarde
voor het landschap. Het erkennen van dergelijke plaatsen is een eerste stap, maar is zeker
niet voldoende. Er zullen dan ook verdere stappen gezet worden om de meerwaarde van
ankerplaatsen verder te consolideren. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de
belangengroepen (incl. bedrijven in de nabije omgeving).
(nieuw kader door het onroerend erfgoed decreet. “Beschermd cultuurhistorisch landschap”
Onroerenderfgoeddecreet art. 2.1, 22° en 33°
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915_LV_RWO_Brochu
re_toelichting.pdf)
Windmolens
De gemeente promoot duurzame energie (bv. zonneboiler met eigen gemeentelijk
subsidiereglement) maar stelt wel vast dat sommige nieuwe grootschalige technieken zoals
windmolens en biogasinstallaties bij burgers verzet oproepen en hinder kunnen
veroorzaken. In het bijzonder zijn windmolens landschapsbepalend en bron van veel hinder
(polluerende visualiteit van het landschap, geluid, slagschaduw,… ) voor omwonenden
waardoor er bij de vergunningsprocedure altijd bezwaren worden ingediend. Het feit dat de
hinder tot een minimum beperkt kan worden, doet daaraan geen afbreuk.
De gemeente heeft op haar grondgebied unieke cultuurhistorische zicht-assen in het
landschap (oorlogserfgoed) die ze wil bewaren zonder belemmering, alsook de hoge ligging
van de heuvelrug van Westrozebeke (natuurlijk reliëfkenmerk) die door de provincie en
buurgemeente Staden als aandachtspunt wordt beschouwd. Rekening houdend met de
stedenbouwkundige richtlijnen, de impact van een dergelijk landschapselement en de
mogelijke milieuhinder stelt de gemeente dan ook vast dat er eigenlijk geen geschikte
plaatsen zijn binnen de gemeente om grote windmolens te zetten. Windmolens die buiten de
gemeentegrens vallen en toch nog hinderlijk kunnen zijn, vallen onder dezelfde visie.
Wat kleine en middelgrote windmolens betreft, volgt de gemeente dezelfde visie die ook nog
eens versterkt wordt door diverse studies/standpunten waaruit blijkt dat dergelijke
installaties momenteel niet rendabel zijn (o.a. visie Westhoekoverleg).
Indien bovenstaande studies/standpunten veranderen doordat deze kleine en middelgrote
windmolens door technologische evolutie toch rendabel worden, kan de visie herzien
worden.
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Vergroeningsactie
Acties plant en goed, landschapsbedrijfsplan RLWH en subsidie onderhoud KLE:
Het gemeentebestuur wil de groene landschappelijke structuur van onze gemeente
versterken. Door het gebruik van gerichte subsidies en/of aanplantingsacties hopen we alvast
een groenere aankleding te geven aan het landschap.
Openbaar groen:
Wijken en nieuwe bouwprojecten worden zoveel mogelijk groen aangekleed en het
bestaande openbaar groen wordt onderhouden volgens de best beschikbare technieken. De
te onderhouden zones worden stelselmatig aangepakt via een draaiboek (opvolging welke
zone wanneer specifiek beheer nodig heeft).
Verder staat men ook open voor opportuniteiten voor natuur/groenbeleid zoals het project
‘nature at work’ te Ieper waarbij restgronden voor industrie/kmo met
natuurelementen/karakter worden ingevuld.
Groenschermen rond bedrijven in het landschap:
Er zal deze legislatuur werk gemaakt worden van een beter reglement (verordening) en
uitwerking van de verplichting tot aanleggen van groenschermen bij bouwprojecten.
Er is nu al een verplichting tot aanleg in bepaalde gevallen, maar deze wordt niet altijd
opgevolgd. Het nieuwe reglement zal dit beter afdwingbaar maken voor nieuwe
groenschermen.
Bomenbeleid (geboortebos, straatbomen,…)
Hier wordt ook de bovenstaande visie rond openbaar groen gehanteerd. De gemeente
onderschrijft visies zoals die van het werkboekje ‘straatbomen in uw gemeente’ door Florian
de Bont.
Bij nieuwe projecten (parkrenovatie, aanleg parking, realisatie wandellussen,
dorpskernvernieuwingen,…) wordt de mogelijkheid tot inplanten van bomen onderzocht.
Er is helaas niet altijd plaats voor ‘echte geboortebossen’ of grote aanplantingen in straten,
maar indien er een plaats vrijkomt (nieuwe aanplanting groenzone, aankoop ANB,..), kan dit
gebruikt worden als invulling voor een geboorteaanplanting (het aanplanten van een boom
wordt gekoppeld aan een baby). Indien men geen plaats ter beschikking heeft en toch een
dergelijke actie wil uitvoeren kan de aanplant ook symbolisch zijn (vb. een beperkt aantal
bomen of een haag). Om een dergelijke actie meer draagvlak te geven kan men dit best
koppelen aan andere initiatieven zoals ‘Dag van de Natuur’.
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2. HUISVESTING
2.1. Veilige omgeving
Openbare verlichting evalueren
Er is reeds een besparingsbeleid waarbij de lichten een dovingsregime krijgen en het aantal
lichtpunten beperkt worden. Alle lichten bannen is niet opportuun en het is ook goed om in
te zetten op het implementeren van betere verlichting die minder verbruikt, zoals LEDlampen. Er komt dan ook een grondige evaluatie van de straatverlichting ism Eandis.
2.2. Nette omgeving
Vuilnisbakkenbeleid
Er zijn al heel wat vuilnisbakken weggenomen deze legislatuur. Heel wat vuilnisbakken
stonden niet op hun plaats of werden misbruikt. De gemeente houdt dan ook de visie aan
om het straatmeubilair voor afvalinzameling minimalistisch te houden en wil in de toekomst
de visie van de provincie zeker respecteren.
Handleiding provincie West-Vlaanderen – volgende aandachtspunten voor het al dan niet plaatsen
van openbare vuilbakken.
 Niet vlak tegen de voordeur van woonhuizen. Het risico dat de vuilnisbakken
gebruikt worden om huisvuil gratis kwijt te geraken is erg groot. Daarnaast speelt
ook het hinderaspect (wespen, geur, …). Vuilnisbakken mogen wel in het zicht
van woonhuizen staan vanuit het standpunt van sociale controle: bv. tussen
parkeerstroken, tegen blinde muur, openbaar gebouw,…
 De nabijheid van private eetgelegenheden (zoals frietkoten e.d.) wordt best
gemeden. Dit is een verantwoordelijkheid voor de private uitbater (en wordt dus
beschouwd als bedrijfsafval). De uitbater wordt dan beter gewezen op zijn
verplichtingen (om eventueel zelf een voorziening te voorzien).
 Vuilnisbakken in buurtparkjes, bij speelpleinen of rustpunten zijn niet
verantwoord indien ze rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit voor- of achtertuintjes
(anders nodigen deze uit tot het achterlaten van huisafval).
 In zuivere woonwijken (bv. buurtparkjes die ingesloten liggen tussen bewoning en
normaliter alleen door omwonenden gebruikt worden) is er in principe geen nood
aan vuilnisbakken.
 Plaatsen met veel sluikstort
Sluikstorten/zwerfafval
De gemeente zet verder in op de zwerfvuilbusters en doet ook mee aan diverse acties (zoals
die van MIROM, Let’s do it in de vuilbak) om zwerfafval en sluikstorten aan te pakken. Er is
ook een handhavingsbeleid (incl. politiereglement met boetesysteem), maar dit lijkt moeilijk
werkbaar. De gemeente zal blijven zoeken naar verdere sensibiliseringsacties en beter
handhavingsbeleid.
2.3. Duurzaam wonen
Zie woonbeleidsvisie opgemaakt door de woondienst Zonnebeke Langemark-Poelkapelle
“Woonplan 2016-2018” met diverse acties te vinden onder “Doelstelling 3: kwalitatief en
energiezuinig wonen” zoals:
-

Advies op maat
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-

Ondersteunen energiebesparende maatregelen via premies

-

Werk maken van een ruimere, kwaliteitsvolle en betaalbare private huurmarkt

-

Aanleveren van een vermoedenslijst verwaarloosde woningen.

-

Screening van het eigen patrimonium op woningkwaliteit en energiezuinigheid.

Daarnaast zijn er ook nog andere aandachtspunten zoals:
- Bij opmaak van nieuwe RUP’s onderzoekt men hoe aspecten van duurzaamheid
geïntegreerd kunnen worden.
- Promotie van Vlaamse energielening
- inzetten op dakisolatie bij alle huurwoningen
- screening huurmarkt in Zandvoorde
Het woonbeleid impliceert heel wat maatregelen, maar moet rekening houden dat alles
betaalbaar blijft.
3. DUURZAAM
Duurzame energie
De gemeente promoot duurzame energie waar mogelijk en sturend. Er zijn gemeentelijke
subsidies voor installatie van een zonneboiler bij woningen, ondersteuning via de
woonwinkel via diverse acties zoals de energiescan, groepsaankoop groene energie,
infomoment muurisolatie, woon- en energiebeurs, inzet technisch adviseur die advies geeft
rond duurzaam (ver)bouwen,…
Sensibilisatie en actiever meedoen aan bestaande acties (infoavonden, enz…)
De gemeente kan meer publiciteit maken rond uitgevoerd beleid (cijfermateriaal
zonnepanelen, milieuvriendelijk transport promoten,…). Het klimaatbeleid kan minimaal
ingevuld worden los van het burgemeesterconvenant zodat de gemeente haar
voorbeeldfunctie waarmaakt.
Ook hier komt dezelfde opmerking terug naar boven als bij het woonbeleid: er is wel veel
mogelijk, maar daartegenover staat wel een kostprijs (dezelfde reden waarom de gemeente
in het verleden nooit een duurzaamheidsambtenaar heeft gehad).
Duurzaam watergebruik:
De gemeente wil de mensen aanzetten om niet altijd kraantjeswater of grondwater te
gebruiken. Er wordt dan ook een subsidie gegeven voor het plaatsen van regenwaterputten
bij bestaande woningen en in het vergunningenbeleid worden de diepe
grondwaterwinningen enkel nog verleend voor kortlopende periodes, zoals de overheid dat
vraagt. Ook bij gemeentelijke projecten wordt gebruik van regenwater toegepast.
Afvalwaterbeleid:
De gemeente Zonnebeke voert een tweesporenbeleid: aan de ene kant wordt het
rioleringsnet uitgebreid en aan de andere kant zet men in op individuele waterzuivering
(IBA) in de gebieden waar men geen riolering voorziet. Er is dan ook momenteel een
subsidie voorzien van 800€ voor burgers die correct een eigen waterzuivering plaatsen.
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De verplichting tot het plaatsen van een IBA wordt vastgelegd door de hogere overheid via
het zoneringsplan. Dit is een dynamisch plan dat om de 6 jaar wordt aangepast: (er komt
telkens riolering bij en anderzijds zijn er gebiedsvisies die mogelijks kunnen veranderen
zoals Nonnebossen/Vijverbos). Begin 2016 ontving de gemeente een nieuw zoneringsplan
van de hogere overheid met een 140 IBA’s die ‘prioritair’ moeten gerealiseerd worden
volgens de hogere overheid. Dit zijn IBA’s die een grote ecologische impact hebben en met
zekerheid nooit aansluiting op een riolering zullen krijgen. Er zijn natuurlijk meer IBA’s op
de gemeente (600-tal) maar de hogere overheid wil momenteel vooral de aandacht vestigen
op de ‘prioritaire lijst’. Het IBA-beleid kan natuurlijk pas uitgevoerd worden indien men
100% zekerheid heeft over de ‘verplichting’. Ondanks de verplichting en de subsidie van 800
euro plaatsen weinig mensen een IBA (de nadelen wegen blijkbaar niet op tegen de
voordelen).
Anderzijds zitten er nu diverse rioleringsprojecten in de pijplijn (afhankelijk van subsidies
hogere overheid) met als eindbedoeling om onze rioleringsgraad van 55% naar 86% te
krijgen.
Alternatief gebruik afval:
De gemeente erkent dat bepaalde grondstoffen schaars worden en juicht elk gebruik van
afval als grondstof toe. In dit kader is de gemeente dan ook voorstander van de
taxusinzamelactie waarbij scheersel van taxushagen wordt bijgehouden voor de
farmaceutische industrie ter bestrijding van kanker. De opbrengst van deze actie gaat naar
een goed doel.
De afvalstromen die ingezameld worden op het recyclagepark worden bij voorkeur ingezet
als grondstof. Vb steenpuin wordt herbruikt (COPRO gekeurd).
Duurzame reflex in interne keuken:
De gemeente kan eigenlijk zelf de boodschap rond duurzaamheid uitdragen door intern
gebruik te maken van glazen flessen, papier met ecokeurmerk, milieuvriendelijke
schoonmaakproducten, FSC gelabeld hout …. Op termijn kan deze visie worden verdergezet
en zou men kunnen overstappen naar een elektrisch wagenpark.
4. MOBILITEIT
Zie tekst mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 april 2011 (gepubliceerd
in staatsblad 26 april 2011).
In dit plan worden ook ‘Trage wegen’ vermeld: Zonnebeke heeft een ongekende rijkdom aan
‘trage wegen’. Wanneer de gemeente een vraag krijgt naar het openstellen of afschaffen van
een buurtwegel uit de atlas, zal de gemeente een ruime afweging maken of deze vraag
opportuun is en kan opgevolgd worden. Waar mogelijk worden diverse oude wegeltjes
opgenomen in wandelroutes zodat ze weer gebruikt worden. De gemeente zal ook oog
hebben voor het onderhoud van deze wegen.
Goed onderhouden fietspaden
Er wordt een beleidsplan opgesteld die op duurzame wijze de (her)aanleg en het onderhoud
voor de fietsverbindingen uittekent.
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5. BIODIVERSITEIT, FAUNA EN FLORA
Zwerfkattenproblematiek
De zwerfkattenproblematiek is deels gegroeid uit de dierenasielwerking. Het dierenasiel
behandelt meer de opvang van honden en kan de kattenproblematiek niet aan. Er is toen ook
beslist om in zee te gaan met de vrijwilligersvereniging ‘de Zonnekatjes’ om exclusief te
werken aan de zwerfkatten-problematiek. Dierenwelzijn is een zeer complexe en dure
materie en daarom zal men in de toekomst hoe dan ook moeten samenwerken met
intergemeentelijke
projecten
(bv.
eventuele
samenwerking
met
andere
gemeenten/organisaties).
Pesticidenbeleid
Voor de gemeente geldt er een pesticidenverbod. Dit betekent dat het beheer van de
openbare ruimte op korte termijn een ander uitzicht zal krijgen (wat groener). Het is niet
altijd eenvoudig om bewoners te verzoenen met de nieuwe aanpak. Toch probeert de
gemeente aan te tonen dat het ook anders kan.
Park
Het kasteelpark van Zonnebeke bevat heel wat deelgebieden met elk hun eigen functies. Er
zijn ook delen met grote natuurwaarden en waar de gemeente de intentie heeft om de
biodiversiteit te versterken. Zo is er een grasland in beheer gegeven van de
natuurvereniging Natuurpunt vzw.
Bomen/bos
Zie 1.1 Bomenbeleid
Bebossingsaanvragen werden in het verleden altijd goedgekeurd; maar met de invoering
van een strengere wetgeving inzake de Instandhoudingsdoelstellingen en
Programmatische Aanpak Stikstof dringt een andere meer voorzichtige aanpak zich op.
Bij elke aanvraag of bosuitbreiding zal bijgevolg eerst een afweging gemaakt worden in
functie van de bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Een belangrijke bemerking is hier
wel dat niet alle bosuitbreidingen onder de bevoegdheid vallen van de gemeente. De
gemeente kan hier enkel rekening houden met bv. de zoekzones in de algemene
ruimtelijke planning.
Vogelkastwerking
De gemeente heeft reeds een lange traditie om de nestkastwerking in het park te
ondersteunen. Door de jaren heen is de actie geëvolueerd van nestkastenverkoop naar een
ondersteuning van het ‘KBOF’ (deze organisatie hangt nestkasten op in het park en staat in
voor het onderhoud en ontwikkelt educatieve activiteiten). De gemeente staat ook open
voor andere dergelijke projecten (vb. in verleden campagne buitengewone vogels). In de
toekomst zou men kunnen overwegen om zwaluwen als symboolsoort promoten (subsidie,
kunstnest,…)
Houtig erfgoed
De gemeente is voorstander voor het behoud van bestaande kleinschalige
landschapselementen. Men volgt hier ook dezelfde visie die het Regionaal Landschap West
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Vlaamse Heuvels uitdraagt. De instandhouding van dergelijk ‘erfgoed’ krijgt dan ook
prioritair aandacht ondanks de niet evidente ‘handhaving’.
Bermbeheer
De gemeente probeert de wettelijke reglementering van het bermbesluit uit te voeren:
- verbod pesticidengebruik
- maaien moet gebeuren na 15 juni en een tweede eventuele maaibeurt moet na 15 september
gebeuren. Het maaisel moet verwijderd worden.
Waterlopen en erosie
- Erosie: door het reliëfverschil en het gebruik van gronden door landbouw is er op veel
plaatsen een erosieprobleem. De gemeente kan hiervoor werken aan de sensibilisatie en
kennisverspreiding.
- Waterlopenbeleid: Zonnebeke bevat heel wat bovenlopen van beken en ligt dus aan de
bron van vele waterproblemen die zich stroomafwaarts manifesteren. Vooral het behoud
van natte ‘sponsgronden’ is essentieel in de waterbuffering. Er is hier eigenlijk meer
onderzoek nodig en eventueel kunnen dan maatregelen worden gemaakt zoals
beheerovereenkomsten zodat de landbouwsector deze noodzakelijke gronden kan behouden
als natte gronden ipv ophogen/draineren.
6. RECYCLAGEPARK
Composteren
De OVAM zet niet meer in op de klassieke compostmeesters, maar zoekt naar nieuwe
sensibiliseringsvormen (cursussen rond composteren voor groepen). Vanuit de MIROM blijft
men composteringsmiddelen aan gereduceerde prijs (compostbakken, -vaten,…) aanbieden.
De gemeente blijft dit ondersteunen en zal ook verder informatie verspreiden omtrent de
mogelijkheden tot het thuiscomposteren.
De gemeente zal ook onderzoeken of de parkwachters op het recyclagepark de bezoekers
een extra duwtje in de rug kunnen geven omtrent het promoten van het thuiscomposteren
(info; materiaal; tips;…).
DIFTARsysteem
De gemeente is verbonden aan het beleidsplan van de intercommunale MIROM. Hierdoor is
er weinig ruimte voor eigen accenten. De MIROM streeft naar een uniform beleid bij alle
leden-gemeenten.
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Reeds in meerjarenplan:
Alternatieve duurzame energie
Recyclagepark: aanleg nieuw en uitgebreid
Werken aan proper afvalwater
Deelname in MIROM

Gelijkblijvend beleid:
Mobiliteit en wegen
Milieu en groenbeheer
Veiligheid
Wonen en economisch beleid

Procedure:
Ideeën verzamelen bij bevolking, gemeenteraadsleden en gemeentelijke diensten. Daarna
eerste doorgave aan dagelijks bestuur milieuraad van alle visies. Nieuwe tekst voorgelegd
aan milieuraad en Gecoro (gezamenlijke zitting d.d. 19 april 2016).
Eerste ontwerptekst naar het schepencollege waarbij eventuele elementen kunnen
opgenomen worden via het conclaaf in de BBC indien nodig. Aangezien het hier om een
visietekst gaat die eerder een werkdocument is, kunnen ideeën ook meegenomen worden
naar de volksraadpleging van het GRS.
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