
 

VERSLAG 
Jong in Zottegem  

Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem 
T 09 367 91 97 F 09 367 71 59 
E jeugddienst@zottegem.be, jonginzottegem.be  

 

Onderwerp / plaats: Bespreken voorontwerp plan Beisloven 

Datum / uur: 24/02/2016 – 13u30 - Sanitary 

Aanwezig: Leen Goossens (schepen milieu) – Sandra De Roeck (schepen jeugd) – 
Bruno Vandenwinckel (duurzaamheidsambtenaar) – Bart De Cock 
(milieuambtenaar) – Jan Scheerlinck (administratie milieudienst) – 
Christoph Dierckxsens (korstmos) – Niké Verfaille (Alert Eco) – Hellen 
Volckaert (jeugdconsulente)  

Verontschuldigd: Koen Codron (stadssecretaris) 

Afwezig:  

Auteur verslag: HV 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Belangrijkste aanpassingen participatiemoment 24/02/2016 
2. Aanpassingen milieudienst 
3. Verder planning 

4. Varia 

 

1. Belangrijkste aanpassingen participatiemoment 24/02/2016 
 

Voorlopig verslag wordt uitgedeeld. Hellen vult dit nog aan met de aanwezigheidslijst & met de samenvattingen per 
tafel. Verslag zal naar alle aanwezigen worden doorgemaild. 

Belangrijkste punten van het participatiemoment: 

 Leierseweg – wordt door het schepencollege verder besproken (trage weg mogelijk?, enkel fietsen?,…) 

 Petanque – toch vraag van de buurt, niet iedereen rond de tafel vind dit een goed idee, hoort beter thuis 
ergens anders in Zottegem 

 Hondentoilet – er wordt prijs opgevraagd voor het voorzien van staander met zakjes voor hondenpoep 

 BBQ-plek voorzien – verhard stuk voorzien, zodat mensen zelf BBQ kunnen meebrengen, op andere plek 
nog vuurplek voorzien 

 Vuilbakken voorzien, sfeer van het park 

 Meer speelprikkels voor kleuters (fantasiespel en water), Hellen bezorgt dit aan Christoph 

 Fietstallingen – sfeer park aan de verschillende toegangen 

 Meer verharde paden (rolstoelen en buggy’s) – lus voorzien tot aan picknickplek 

 Beheer – we zullen zeker nog werk moeten maken van beheersplan, mss ook andere mensen aan tafel 
brengen (groendienst, openbare werken,…) 

 Veiligheid op eerste plaats zowel van de weg als van de beek – meenemen in het plan! 

 Vandalisme – bekijken of er al of geen ledverlichting moet komen aan het gebouw 

 Jan De Lichtepad – wordt gevraagd dit verder uitwerken – milieudienst bekijkt de mogelijkheid 

 

 
2. Aanpassingen milieudienst 

 Zone van nagenoeg 2000 m2 voorbehouden voor milieu rondom het gebouw voor poel, wadi, rietveld, ronde 
moestuin, compostdemo, weerhut 

 Bruno bezorgt ons een lijst met planten die we in het beplantingsplan opnemen mbt de heemtuin 2.0 
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 Er wordt voorgesteld om een boomhut ipv een uitkijktoren (veiligheid vooral naar hoogte wordt in vraag 
gesteld door enkelen) te voorzien – Jan vraagt na wat de wettelijke normen zijn voor valhoogte, veiligheid,… 

 In de huidige stalling hoeft geen licht voorzien te worden, wel zorgen dat dit als klaslokaal kan gebruikt 
worden 

 We voorzien indien nodig een wachtbuis voor de verbinding van waterturbine met gebouw 
 

 

3. Verdere planning 

 Binnenkort samenzitten om een plan van aanpak op te maken. 

 Binnen een maand kan een nieuw plan aangeleverd worden 

 Bart bekijkt verder met stedenbouw welke aanvragen moeten worden voorzien, aan de hand van het 
uitvoeringsdossier ontvangen van Chritoph en Niké. Technische snedes voor inplanting (Bart). 

 Indien we ons 50.000 euro subsidies willen behouden moeten de werken aanvangen in 2016. 

 Binnenkort bestek opmaken best met Ann Vander Poorten aan de hand van 3p. 

 Plan + lastenvoorwaarde + bestek moet worden goedgekeurd op gemeenteraad, zodra plan ontvangen, 
laten agenderen (april of mei). 

 

 

4. Varia 

 Solva – Leen vraagt na wat eventueel via Solva kan, bijvoorbeeld vuilbakken, fietsstallingen, hondenpalen. 

 Uitzoeken door milieudienst of er geen mogelijkheden zijn van werken via sociale tewerkstellingsinitiatieven 
voor de aanleg van het park (vb pro-natura). 

 De vraag van de milieudienst om Bruno officieel voor te stellen als coördinator voor de werken. 
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