
   

VERSLAG LAND- EN TUINBOUWRAAD 
 

DATUM VERGADERING 25 februari 2020 
PLAATS Gemeentehuis Ledegem – Rollegemstraat 132 – 8880 Ledegem 
VERSLAGGEVER Eveline Vandenbogaerde 
BEVOEGD SCHEPEN Bart Dochy 
BIJLAGEN Plannen bebossing 

 
AANWEZIG Peter D’Hooghe, Katrien Verbrugghe, Ann Vanrolleghem-Ghekiere, Saida 

Dupulthys, Michiel Leenknecht, Martin Bostoen, Marc Vandamme, Kris 
Desimpel, Hélène Vanacker, Piet Vandermersch, Bart Dochy, Eveline 
Vandenbogaerde 

VERONTSCHULDIGD Stefaan Packet, Rik Bogaert, Sien Jacques, Greta Vandeputte, Tim Lucker 
AFWEZIG Ann Vandeplassche, Ludwine Vandeputte, Luc Breyne, Stefaan Vervaeke, 

Pierre Maes, Francis Sioen 
 
 
1. Aanstellen van een voorzitter  
 
Er stelden zich geen kandidaten vooraf na oproep. Tijdens de vergadering stelt Peter D’hooghe zich kandidaat 
als voorzitter. Anne Vanrolleghem-Ghekiere stelt haar kandidaat als ondervoorzitter. Na stemming gaat 
iedereen akkoord met de aanstelling. 

 
2. Goedkeuren nieuwe samenstelling en goedkeuren nieuwe statuten land- en tuinbouwraad 
 
De nieuwe samenstelling is als volgt: 
 

Peter D'Hooghe Rennevoortstraat 12B Landelijke Gilde RK  
Stefaan Packet Rennevoorstraat 19 Landelijke Gilde RK  
Ann Vandeplassche Begijnestraat 34 FERM Ledegem  
Ludwine Vandeputte Menenstraat 1A FERM Ledegem  
Katrien Verbrugghe Oude Lendeledestraat 6 FERM SEW  
Ann Vanrolleghem-Ghekiere Driepikkelstraat 8 FERM RK  
Luc Breyne Soldatenstraat 3 ABS Ledegem  
Stefaan Vervaeke Kleine Moorsleedsestraat 13 ABS Ledegem  
Saida Dupulthys Sint-Pietersstraat 31 KLJ Ledegem  
Michiel Leenknegt Begijnestraat 47 KLJ Ledegem  
Hélène Vanacker Stationsstraat 6 Spa  
Piet Vandermersch Rollegemstraat 202 CD&V/VD  
Sien Jacques Kortwagenstraat 15 Groen  
Martin Bostoen Kleine Izegemsestraat 11A Landelijke Gilde SEW  
Pierre Maes Kortrijksestraat 33 Landelijke Gilde SEW  
Marc Vandamme Terschuerenlaan 7 Landelijke Gilde SEW  
Francis Sioen Slypsstraat 12 Landelijke Gilde Ledgeem  
Kris Desimpel Heerweg 1 Landelijke Gilde Ledegem  
Rik Bogaert Kortwagenstraat 87 Landelijke Gilde Ledegem  
Bart Dochy Kapelstraat 7 Schepen van openbare werken - schepen van landbouw
Greta Vandeputte Rennevoortstraat 15 Schepen van milieu  
Tim Lucker Rozenplein 12 secretaris  

 
 



[Geef tekst op] 
 

Binnen het gemeentebestuur willen we de statuten van de verschillende adviesraden updaten en ook 
afstemmen op elkaar. Op die manier werken alle adviesraden min of meer binnen eenzelfde kader. Het 
voorstel van statuten wordt punt per punt overlopen.  
 
KVLV meldt dat hun naam gewijzigd is naar Ferm.  
  
De land- en tuinbouwraad keurt de voorgestelde statuten, met de hierboven vermelde aanpassingen, goed. De 
goedgekeurde statuten worden toegevoegd in bijlage. 
 
3. Samenstelling schattingscommissie 
 
De samenstelling van de schattingscommissie is bij wet strikt vastgelegd als volgt: 

 De burgemeester of zijn afgevaardigde, voorzitter 
 De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde 

(ambtenaar FOD Financiën) 
 De gewestingenieur van de buitendienst van de afdeling ‘Structuur en Investeringen’ van het 

departement Landbouw en Visserij (verder gewestingenieur genoemd) 
 Een expert-landbouwer door de burgemeester aangewezen 
 Een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur. 

 
Geert Serroen heeft laten weten zijn rol in de commissie niet meer te kunnen vervullen. Er wordt gezocht naar 
een vervanger. Potentiële kandidaten kunnen hun kandidatuurstelling doorgeven aan Tim Lucker 
(tim.lucker@ledegem.be). 
 
4. Droogte 2019: een overzicht 
 
De tabel met aangiftes wordt overlopen. In 2018 waren er 118 aangiftes, 2019 waren er 72. Het betreffen 
allemaal landbouwers die in de gemeente Ledegem grond hebben.  
 
5. Water-Land-Schap  
 
Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in 
onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals 
landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.  
 
De beoogde output van het programma is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede 
waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en 
een sterker landschap in het gebied. Het programma wil daarbij rekening houden met de extra stress die de 
klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.  
 
De oproep Water-Land-Schap verzamelde voorstellen voor initiatieven om watergebonden problemen aan te 
pakken. Daaruit werden 14 voorstellen geselecteerd, die gebundeld worden in het landinrichtingsproject 
Water-Land-Schap. Dat beoogt een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede 
waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in openruimtegebieden, en 
mooiere landschappen.  
 
Normaliter zou er voorafgaand aan deze vergadering doorgaan met 2 landbouwers voor het aanleggen van een 
kleinschalige waterbuffer op privéterrein maar met gemeenschappelijk nut, nl het droog houden van de 
Begijnestraat en collectief gebruik van water. Wegens omstandigheden kon het overleg niet doorgaan. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe datum. 
 
Meer info: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap 
 
6. Riviercontract Heulebeek 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte een project rond het overstromingsrisico van de Heulebeek in 
Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke. De bedoeling is om alle betrokken 
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overheden, burgers, bedrijven en verenigingen maximaal te betrekken en samen tot oplossingen en 
maatregelen te komen om het overstromingsrisico te verminderen, om de waterkwaliteit te verbeteren en  ook 
om in droge periodes de waterschaarste in onze waterlopen te beperken. 
 
Samen met de VMM engageren de gemeentebesturen van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem 
en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel 
Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te 
zoeken. De overheid kan het namelijk niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en 
uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Tijdens het project kijken we ook 
naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.  
 
Hoe kan je deelnemen aan het project en je steentje bijdragen? 

1. Leer het overstromingsrisico voor jouw adres kennen!  Doe de test op heulebeek.riviercontract.be en 
kom te weten hoe groot jouw overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. 

2. Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 6 februari en 10 mei op 
heulebeek.riviercontract.be. 

3. Ga zelf aan de slag op ons Heulebeekforum met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te 
komen tot concrete en haalbare acties. Dat vindt plaats op maandag 23 maart in OC De Stekke in 
Moorsele (Sint-Maartensplein 12, 8560 Wevelgem) van 20 uur tot 23 uur. Onthaal vanaf 19.30 uur. 

4. Kom in 2021 naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen. 
 

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor 
de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, 
zodat we vooral van het water kunnen genieten. 
 
Meer info: heulebeek.riviercontract.be 
 
7. Aanleg landschap Heulebeek vallei door de provincie 
 
De provincie West-Vlaanderen is momenteel bezig met de opmaak van een plan voor het aanleggen van een 
natuurlijk park ter hoogte van de Kezelbergroute.  
Er is in de gemeente eveneens een bebossingsaanvraag lopende ter compensatie van een gerooid bosje buiten 
de gemeente.  
De stand van zaken, alsook de plannen worden op de vergadering toegelicht. 
 
8. Varia 
 

- In de Soldatenstraat dienen de grachten uitgemaakt te worden. Momenteel is de gemeente aan het 
nagaan of dit kan met uitfrezen of niet.  

- Kan er water getrokken worden aan Luyckx? Dit station is geen waterzuiveringsstation maar een 
pompstation. Het onttrekken van water kan wel in Moorsele. 


