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2.

Stadslandschap Leie en Schelde

2.1 Toelichting :
De provincie West-Vlaanderen zet samen met de Zuid-West-Vlaamse steden en
gemeenten extra in op het landschap in al zijn facetten. Daartoe werd het Stadlandschap
Leie & Schelde opgericht. De gemeenteraad keurde op 14 september 2015 de
‘Samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie & Schelde’ goed.
De projecten in de overeenkomst werden in 5 vastgestelde actiedomeinen ingedeeld:

-

Landschap en natuur (waaronder inrichting en beheer van kleine landschapselementen,
opmaak van landschapsbedrijfsplannen, organisatie van knotploegen,
soortenbeschermingsacties, uitbouw van groene assen en provinciedomeinen, enz.)
Landschapsrecreatie (waaronder organisatie van wandel- en fietsnetwerken, trage
wegen, thematische routes en/of evenementen, enz.)
Streekeigenheid (waaronder streekeigen groen, streekgeschiedenis, enz.)
Streekeducatie (waaronder thematische wandel- en fietstochten, natuur educatieve
centra, landschapsinrichting en natuurbeheer, soorten campagnes, landbouweducatie,
educatieve pakketten en koffers, enz.)
Communicatie (waaronder landschapskrant Leie en Schelde, website, nieuwsbrieven,
huisstijl, enz.).

Deze overeenkomst werd afgesloten als een kader en princiepsakkoord.
Gemeentespecifieke projecten waarvoor een gezamenlijke inzet van middelen
noodzakelijk was werden in een jaarlijks werkplan opgenomen dat aan de
beslissingsorganen van beide partijen werd voorgelegd. Daaropvolgend werden
jaarwerkplannen voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 maart 2016 (voor 2016), 19
december 2016 (voor 2017) en 19 februari 2018 (voor 2018).
Omwille van een onderbreking in de continuïteit in de personeelsbezetting bij het
Stadlandschap Leie en Schelde werd geen werkplan voor 2019 opgemaakt.
In 2019 heeft de provincie West-Vlaanderen het Stadlandschap Leie en Schelde opnieuw
op de rails gezet met de aanwerving van een landschapsconsulent en een coördinator.
In andere regio’s in onze provincie heeft de provincie gelijkaardige partnerships lopend
(regionale landschappen/stadlandschappen). In deze samenwerkingsverbanden wordt
sinds jaar en dag met langetermijnovereenkomsten gewerkt waarbij ook de steden en
gemeenten een financiële bijdrage leveren. De bijdragen van aangesloten steden en
gemeenten zijn eerder beperkt ten opzichte van het algemene werkingsbudget en de
middelen worden uitsluitend aangewend om projecten in de steden en gemeenten te
ondersteunen of te realiseren. De personeelskost is volledig ten laste van de provincie.
Aan de steden en gemeenten van het Stadlandschap Leie en Schelde (regio Zuid-WestVlaanderen) wordt nu een gelijkaardige overeenkomst voorgelegd die de
meerjarenbeleidsplanning van zowel provincie als gemeenten volgt.
Binnen deze overeenkomst zullen Stadlandschap (Provincie) en steden en gemeenten
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de regio via het verwezenlijken van een
regionale en lokale meerwaarde. Ze doen dit via gerichte acties binnen thema’s als
landschapszorg, natuurzorg, groen in de bebouwde omgeving (nieuw). Samen bouwen ze
aan regio-kennis en –fierheid en aan kwalitatieve recreatie in eigen streek.

De stad Harelbeke zet al lang in op natuur- en milieueducatie en de bescherming en
ontwikkeling van biodiversiteit, deels met eigen middelen en sinds de samenwerking met
het Stadlandschap ook met middelen van het Stadlandschap Leie en Schelde.
Vanaf 2021 draagt de stad jaarlijks 0,2 EUR per inwoner bij in deze samenwerking. Het is
de bedoeling dat dit budget via projecten terug wordt gespendeerd in de stad. Daarnaast
neemt de stad ook een aandeel op van 30% in de financiële verrekening van het KLEaanbod dat voor het hele buitengebied van de stad (dus ook buiten de provinciale
aandachtsgebieden) wordt aangeboden (KLE staat voor kleine landschapselementen).
Ten slotte draagt de stad ook voor 50% bij in de actie ‘Natuurhelden’ (vroegere
‘natuuracademie’).
Het Stadlandschap krijgt aansturing vanuit een initiatiefgroep met een politieke en
ambtelijke vertegenwoordiging van iedere gemeente en politieke en ambtelijke
vertegenwoordiging van de provincie. De initiatiefgroep vergadert minimaal 2 maal per
jaar. In onderlinge afspraak kunnen, op agenda of permanent, andere besturen of
streekverenigingen aan de initiatiefgroep deelnemen.
Naast de initiatiefgroep kunnen volgens de noodzaak ook specifieke werkgroepen
opgestart worden met zowel ambtelijke partners als lokale (middenveld)organisaties.
2.2 Bespreking :

-

3.

Hulste en Bavikhove zijn benoemd als kernaandachtsgebieden, welke maatregelen zijn
daar dan voorzien? Dat is een term van de provincie, hier mee willen ze aantonen dat
ze deze gebieden willen ondersteunen.
Wat kan er in de zone tussen Hulste en Bavikhove? De voorgelegde plannen zijn
initiatieven van landbouwers of bedrijven die in die zone gevestigd zijn, het zijn
opgemaakte plannen van de provincie of de stad.
Groenplan

3.1 Toelichting : door Yves De Bosscher
Aan de hand van een powerpointpresentatie wordt het aan de gemeenteraad
voorgelegde groenplan toegelicht.
3.2 Bespreking :

-

-

Kan de groenzone in Bistierland anders ingericht worden, dit is nu een grote
grasvlakte, dat moet toch beter kunnen. Natuurpunt is samen met de bewoners van
Bistierland dit aan het onderzoeken.
Trage wegen mag je niet vergeten. Klopt, zijn mee opgenomen in het verhaal.
Geboortebos voor Harelbeke ligt in Deerlijk. Dat klopt, we hebben in Harelbeke
momenteel geen openbare gronden die hiervoor kunnen dienen.
Wie gaat dit groen onderhouden? Het groen komt er niet in één keer bij, we kunnen
ons hier op organiseren. Tevens wordt er ook ingezet op ander types van beheer die
minder arbeidsintensief zijn. Ook kan er aan de hand van
samenwerkingswerkingsovereenkomst delen in beheer van natuurpunt komen of
andere partners.
Er is ook overleg nodig met de landbouwers, zijn zij op de hoogte van deze plannen?
Nog niet, pas na goedkeuring van het plan door de gemeenteraad wordt er contact
opgenomen met derden. Dit plan geeft geen juridische rechten aan gronden. Het is
een leidraad een richting die we willen uitgaan.

-

-

-

-

4.

In Roeselare is er actie waarbij er bomen worden uitgedeeld die de mensen in hun
(voor) tuin kunnen planten. Goed idee, nemen we mee.
Het voorbeeld in de presentatie van het pleintje aan de Majestic met de
parkeerplaatsen was een compensatie voor de verloren parkeerplaatsen door de aanleg
van het fietspad langsheen de N43, de verhardingen op het Eiland worden gedoogde
omdat geen andere mogelijkheden zijn om te parkeren. Waar moeten de mensen dan
hun wagen zetten?
Hoe zit het met het RUP het Eiland. We zijn momenteel volop met andere Rup’s aan
de slag. Het Rup Eiland werd even in de frigo geplaatst.
Kan er ook aandacht zijn voor de ontsluiting/verbinding van De Gavers? Die
verbinding door stedelijke gebied naar het provinciaal domein zal gefaseerd moeten
gerealiseerd worden.
Fantastisch plan maar tussen plan en realisatie is er nog een grote stap. Waar worden
de voorziene bomen daadwerkelijk geplant? Vroeger werden er geen laanbomen
geteld, het is pas recent dat we dit bijhouden. Dit jaar zijn er 60 bijgekomen. De
bomen aan de Beneluxlaan komen terug, de bomen in het industrieterrein komen
erbij.. Het bomenbestand is de laatste 5 jaar in stijgende lijn.
In de politieke Gevangenenstraat zijn er 113 gerooid en komen er slechts 36 terug. We
houden rekening met nutsmaatschappijen en plaatsen de bomen enkel als ze
kwalitatief kunnen uitgroeien.
Voor de aanleg van de N391 zijn ook veel bomen verdwenen! Die gerooide bomen
zijn gecompenseerd met essen in de buurt. Die compensatie komt voort uit het
bosdecreet maar gaat niet over individuele bomen. De stijging in het bomenaantal is
een verplichting die de stad zichzelf oplegt.
Aanplant van de Oudenaardsestraat is een mooi voorbeeld van heraanplant.
Kunnen we een beroep doen op de subsidies van Zuhal Demir voor bosaanplant?
Vermoedelijk niet, ze wil vooral inzetten op grote aanplant.
Is er iets voorzien van subsidies voor groen in stedelijk gebied? We moeten nog even
afwachten op verduidelijking van het reglement door de Vlaamse Overheid. We hopen
op subsidies aangezien de kosten om in verstedelijkt gebied groen te realiseren enorm
zijn. Daarom dat er vaak naar landbouwgrond wordt gekeken. Echter wordt dan enkel
de effectieve grondwaarde vergoed en niet de stopzetting bvb als hij te weinig gronden
overhoudt om rendabel te kunnen zijn.
Banken verlaagde kade Vrijdomkaai

4.1Toelichting:
Voor de tijdelijke inrichting van de verlaagde kade aan de Vrijdomkaai werd gedacht om
picknickbanken te plaatsen.
In eerste instantie werd een tijdelijke invulling van de verlaagde kade onderzocht. Echter
werd er uiteindelijk voor een oplossing op middellange termijn gekozen met een
kwalitatieve bank die aansluit op de bestaande banken op de verlaagde kade.
Er werden prijzen geraadpleegd van volgende leveranciers:
- Streetlife BV, gevestigd Herengracht 36 te 2312 Leiden, NL;
- Velopa, gevestigd Achthovenerweg 21 te 2351AX Leierdorp; en
- Servibo Bvba, Steenborgerweert 18 te 2060 Antwerpen.

Er werd uiteindelijk gekozen voor de picknickbanken met boombak van Streetlife BV,
voornoemd.
Er werden offertes ontvangen voor verschillende types en die werden voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 05.05.2020.
Het college koos bewust voor een duurzame en monumentale lange termijn-oplossing,
dat voldoende zitcomfort en hoge afwerking biedt, de vernieuwing van de Leieboorden
waardig. In het zitsysteem is telkens ook ruimte voorzien voor een boombak met
voldoende plaats voor grote wortels.
Deze insteek zorgt ervoor dat het zitsysteem in prijs niet kan vergeleken worden met de
kost van een gewone bank. De specifieke technische gegevens, als mede ,
referentiefoto’s en de afmetingen zitten in bijlage in dit dossier”
Totale prijs 19.178,00 euro – 10% projectkorting = 17.260,00 euro + transport 320,00
euro = 17.580,00 euro excl. btw of 21.271,80 euro incl. 21 % btw.
De opgegeven prijzen zijn levering zonder plaatsing. Deze banken dienen nog ter plaatse
gemonteerd en verankerd te worden op de ondergrond met chemische verankering. Dit
is echter een beperkte kost die door de aannemer van de marktwerken of de facilitaire
dienst kan gebeuren.
4.2 Bespreking :

-

-

5.

Dat is een goede keuze, mooi banken voor deze zichtlocatie.
Is er geen probleem met de cortenstaal en roestvorming? De eerste twee jaar kan er
roestvorming zijn op de ondergrond. Echter kan dit met een hoge drukreiniger worden
weggehaald. Het voordeel is dat de levensduur veel langer is en krassen zichzelf
herstellen.
Kan, je de banken verplaatsen? De banken worden chemisch verankerd, ze kunnen
verplaatst worden maar dat is geen evidentie. Vooral de gevulde boombakken zijn een
stevig gewicht.
Zijn er vuilnisbakken voorzien? Is onderdeel van het vuilnisbakkenplan die ook
binnenkort wordt toegelicht.
Komen deze in conflict met de pop-up? De banken worden pas geplaatst in
september.
Vervoerregio : vervoer op maat

5.1 Toelichting:
Toelichting door Karel Bauters aan de hand van een powerpoint presentatie.
5.2 Bespreking :
Hoe zit het met de timing van het mobiliteitsplan? Eind augustus zal er een
projectstuurgroep zijn. De eerste voorstellen worden dan toegelicht op deze
raadscommissie. De eerste participatiemomenten worden voorzien in de wijk Zandberg.
11. Varia
Nog enkele antwoorden ontbraken op vorige commissie :
- stand van Zaken Isocab- site, Ballingenweg, Leiewerken, Markt? De levering van de
stenen voor de markt heeft vertraging door Corona., de fietsersbrug in de Leiewerken

zou eind deze maand opengaan, de Ballingenweg ligt ter goedkeuring voor bij de
Vlaamse Milieumaatschappij.
- De bedrijfsleider van Mipafrost is in het nieuws geweest, klopt het wat hij beweerd? Het
was inderdaad een sterke verklaring van de bedrijfsleider die ons ook verraste, echter
hebben we er sindsdien niets meer over gehoord.
- Bomenbeheerplan is te strikt, de periodes waarbij gesnoeid wordt liggen te ver uit
elkaar. Vb in de Bruyelstraat ontstaat schade door de bomen en neemt de stad zijn
verantwoordelijkheid niet. De wilgen op het kerkhof staan te dicht en te hoog. Ook in de
Wilgenlaan is er hetzelfde probleem, de bomen worden te weinig gesnoeid. De schepen
zal ter plaatse gaan met de deskundige groen om na te gaan als er effectief een onviligie
situatie is. Een tak die loskomt door de wind kan je niet voorspellen. We zullen nagaan
als de bomen ziek zijn of veiligheidsproblemen geven.
- De termijn Het Vrije : Furnibo is heropgestart, termijn is bijna op. De stuurgroep heeft
een overzicht gevraagd.

