Bewonersplatform Schuiferskapelle

VERSLAG BEWONERSPLATFORM SCHUIFERSKAPELLE 17/11/2016
Locatie: Club ‘77
Voorzitter: Klaas Carrette
Verslaggever: Bart D'ooghe
Aanwezig
Verenigingen
Vera Braeckevelt (OKRA), Rita Callewaert (Bewonersplatform), Klaas Carrette (Bewonersplatform),
Marc De Sloovere (De Pluimevrienden), Bart D’ooghe (The Dirty Scums), Gwen Galaude (De
Parelkring), Joke Goemaere (De Parelkring), Luc Ranson (Bewonersplatform), Marlies Verhulst (De
Parelkring)
Particulieren/zelfstandigen
Thierry Almey, Nancy Bernaert, Elien Colpaert, Lieven Coghe, Ben De Corte, Sarah Dewaele, Rita
Dinneweth, Kristof Gelaude, Gert-Jan Lambert, Hans Lema, Christophe Strobbe, Mathias Struyve,
Filip Tack, Servaas Valcke, Samara Van den Broucke, Wesley Van Hauwaert, Bernard Verheye, Tom
Waerniers, Joeri Wauters
Stadsbestuur
Margot Baekelandt (Schepen)
Pers
Sam Vanacker (Het Laatste Nieuws)
Verontschuldigd
Jan De Craemer, Mieke Dejaegher, Patrick D’Hont, Siglien Galle, Sonya Taelman, Vanessa Truyen,
Marie-Jeanne Vandemoortele, Joris Vandevyvere, Lore Van Eenooghe, Geert Verbeure, Andries
Verlinden

Agenda
Welkom
Klachten rond geurhinder
Varia

Bewonersplatform Schuiferskapelle - dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com - verslag 17/11/2016

Pagina 1

Bewonersplatform Schuiferskapelle

WELKOM
Klaas verwelkomt de talrijke aanwezigen, in het bijzonder Margot Baekelandt, Schepen van o.a.
Natuur en Milieu. Op deze extra Dorpsraad wordt vooral aandacht geschonken aan de recent in een
stroomversnelling geraakte geurhinderproblematiek. Omdat er veel nieuwe gezichten zijn en opdat de
Schepen zou weten wie de tegenspelers zijn, stelt elke aanwezige zich voor.

KLACHTEN ROND GEURHINDER
Wat voorafging
Op regelmatige basis heeft de buurt Kronkelbeek - Hazepad - Drie Wilgen - Veldstraat Brouwerijstraat - deel Biermanstraat te kampen met geurhinder. Door een samenloop van
omstandigheden liep het op vrijdag 04/11 de spuigaten uit, waarna Luc Ranson, buurtbewoner en
actief lid van de werkgroep Leefbaarheid, op 11/11 een vergadering belegde voor de buurtbewoners
en de leden van de werkgroep. In tegenstelling tot de individuele oproepen tot protestacties op
voornamelijk Facebook was het Luc vooral te doen om info te verzamelen, een gezamenlijk standpunt
in te nemen en zich constructief op te stellen tegenover de bedrijven die oorzaak zijn van de
geurhinder.
Uit het verslag van deze vergadering
“Vaststelling van de feiten i.v.m. met geurhinder :
Punt 1: indringende kippengeur bij mist, bij warm weer en zeker bij oostenwind
Deze geur heeft een zekere frequentie. Dit heeft te maken met 2 feiten. Enerzijds de
kweekcyclus van slachtkippen waarbij de staltemperatuur altijd in de buurt van 25 graden
moet liggen. Bij aanvang van de cyclus (kuikentjes) dient de stal verwarmd te worden, op het
einde (volwassen kip) dient men enorm te ventileren. Om de 6 weken is er dus kans op
hinder. Anderzijds het feit dat de ventilatoren van de stallen gericht zijn naar de woonwijk toe,
maakt het meer dan logisch dat de aangehaalde straten het gebied zijn dat getroffen wordt
door deze geur.
Punt 2: indringende geur van rottende groenten
Hiervoor is geen frequentie, maar vaststelling dat deze geur zeker voorkomt bij zuidenwind.
Oorzaak van de hinder zijn 2 bedrijven. Deze beiden doen opslag van groentenafval voor het
voederen van runderen. De wetgeving in deze is als volgt: de opslagplaats dient regendicht te
zijn, niet winddicht. Het vocht dat vrijkomt bij deze opslag moet opgevangen worden in een
vergaarput of silo. Wanneer deze vol is mag dit niet zomaar geloosd worden, maar dient dit
uitgevoerd op akker of weiland. Dit is niet gebonden aan de wettelijke norm zoals vloeibare
mest (“aal”). Het mag dus op ieder moment via eenvoudige versproeiing.”
Uit het besluit van deze vergadering
“De aanwezigen zien 3 oplossingen die voor een verbetering kunnen zorgen, aan het bedrijf
om te bekijken wat het meest haalbare is. Deze oplossingen zijn een wasinstallatie voor de
geventileerde lucht of een windbreekmuur of een windsingel. Iedere oplossing is goed voor de
inwoners indien ze maar een bijdrage heeft in het verminderen of neutraliseren van de
overlast. Vanaf heden zal er ook bij iedere overlast melding gemaakt worden aan de
Milieudienst van stad Tielt en/of aan de politiediensten. Ook is er de vraag tot ondersteuning
van de gemeente Ruiselede bij eventuele uitbreiding van het kippenbedrijf.”
Luc licht het allemaal nog even toe en benadrukt dat het niet de bedoeling is om klachten in te dienen
of eisen te stellen jegens de verantwoordelijke bedrijven, maar om overleg te plegen. Intussen heeft
hij zelf enige kennis van zaken opgedaan in de materie o.a. via opzoekwerk op internet. Luc vraagt
naar een overlegmoment in beperkte kring tussen enkele buurtbewoners en de bewuste bedrijven.
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Schepen Baekelandt vraagt om eerst even met haar te overleggen, en wenst dit heel snel te doen, bij
voorkeur al komende week.

Getuigenissen uit de buurt
Bernard Verheye en Nancy Bernaert vertellen dat ze bij oostenwind en zuidenwind niet meer kunnen
genieten van hun tuin of terras, wegens respectievelijk de doordringende kippengeur of de stank van
rottende groenten. Op mails en telefoons naar de Milieudienst komt nooit reactie. Deze meldingen
hebben blijkbaar nooit de Schepen zelf bereikt die vraagt om de bewuste mails nog even naar haar
persoonlijk emailadres door te sturen. Betreurenswaardig hierbij is dat doordat de klachten niet zijn
geregistreerd, er ook geen rekening mee kon worden gehouden in het Milieu Effecten Rapport (MER)
n.a.v. de uitbreidingsaanvraag van het kippenbedrijf.
Tom Waerniers vertelt dat kinderen in de buurt van 3 jaar oud niet willen gaan slapen omdat het stinkt
in hun slaapkamer.

Duiding vanuit de sector
Groenten
Filip (voor alle duidelijkheid: geen betrokken partij) geeft wat extra duiding bij de geur van rottende
groenten. Groenten bestemd als veevoeder worden eerst gewassen, waarbij ze veel vocht opnemen.
Dit vocht wordt tijdens de stockage opgevangen en wordt dan uitgevoerd op akkers. Het gaat dan
over een volume van 40.000 tot 60.000 liter. Dit wordt niet aanzien als mest en valt bijgevolg ook niet
onder de reglementering van mestuitvoering. Die bewuste 04/11 was er regen aangekondigd, daar
wordt vanuit de sector rekening mee gehouden, want regen zorgt ervoor dat de geur eerder wordt
neergeslagen dan verspreid. Die dag was er echter slechts motregen. Het bedrijf verantwoordelijk
voor de geurhinder op 04/11 was zelf niet op de hoogte van de overlast tot Filip hen erover aansprak,
waarna het bedrijf zich heeft verontschuldigd. Intussen investeert het bedrijf in een injectiesysteem om
het groentenvocht de volgende keer niet meer uit te voeren op de akker maar in de grond te
injecteren.
Kippen
Lieven Coghe van het kippenbedrijf getuigt slechts één maal bezoek te hebben gekregen n.a.v. een
klacht, daarbij werd trouwens vastgesteld dat de oorzaak toen niet bij het bedrijf kon gevonden
worden. Per cyclus van 6 weken produceert het bedrijf 120 ton mest, er is geen mestopslag, de mest
wordt onmiddellijk afgevoerd. Terwijl het geen vereiste was, heeft het bedrijf toch geïnvesteerd in een
warmtewisselaar. In onze streek hebben we vooral zuidwestenwind, waardoor eventuele geur meestal
richting Ruiselede waait, en uitzonderlijk richting de Kapelse wijk. Er is weliswaar een aanvraag tot
uitbreiding maar het staat op dit moment nog niet vast dat die er ook zal komen, er is bv. nog geen
bouwvergunning aangevraagd voor uitbreiding van de stallen. Wanneer die er toch zou komen, dan
zal achter de stallen een windbreekmuur worden geplaatst die moet zorgen voor een verticale opstoot
van de geventileerde lucht zodat die in hogere luchtlagen terechtkomt en voor geen geurhinder meer
op de grond kan zorgen. Lieven duidt ook nog even de schaalvergroting waaraan de sector
onderhevig is, en geeft het voorbeeld van een klein melkveebedrijf dat tegenwoordig zelf het transport
moet betalen om 3.000 liter melk te laten afhalen, omdat de afhaaltank van 28.000 liter er enkel nog
op gericht is melk af te halen van grotere bedrijven. Met andere woorden, de kleintjes moeten eruit. De
schaalvergroting is mede een gevolg van de grotere export. De eventuele uitbreiding van het bedrijf
stoot wettelijk op geen tegenstand omdat het bedrijf gelegen is in landelijk gebied, de dichtste buren
op 500 m van het bedrijf wonen, het aantal inwoners per km² beperkt is, …

VARIA
Gezien de aanwezigheid van de Schepen van Milieu hebben de variapunten enkel betrekking op haar
bevoegdheden.
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Marc De Sloovere had deze zomer in erge mate last van insectjes om en in zijn woning, en blijkt
daarbij op één uitzondering na de enige in de buurt te zijn. De insectjes zouden zilvervisjes zijn, een
soort die heel moeilijk te bestrijden is. Marc heeft dit doorgegeven aan de Milieudienst. Opzoekwerk
op internet verduidelijkt dat de insectjes zich vooral ophouden in de buurt van rottende groenten. Filip
Tack vult de ideale kweekvijvers voor zilvervisjes aan: opgestapeld gras, een rottende composthoop,
rottende bladeren, … , in elk geval dient de oorzaak zeer lokaal te worden gezocht want de beestjes
hebben een uiterst beperkt leefgebied.
Rita Dinneweth kaart het groenbeleid op het tennis- en speelplein aan waar er nog nooit werd
gesnoeid, en waarbij er zich deze zomer een niet meer te controleren volume aan pollen (?) afkomstig
van bomen opstapelde. De Schepen belooft een oplossing voor de problematiek van het
groenonderhoud, een oplossing die in december zal kenbaar gemaakt worden.
Luc Ranson laat weten dat sommige voetpaden in de wijk omhoog geduwd worden door de wortels
van bomen. Toen hij dit enkele jaren terug aankaartte bij het Stadsbestuur, werd het voetpad ter
hoogte van zijn huis verwijderd, wat dan ook weer niet de bedoeling was.

Datum verslag: 20/11/2016
Het verslag komt ook beschikbaar op de Kapelse website op
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/VerslagenDorpsraad.asp.
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