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Verslag Vergadering Mina-Raad - 11 oktober 2022 
 

Deelnemers 
 
Aanwezig: Robaeyst Johan en Poelmans Marc (Volkstuinen Slotenkouter), Goemanne 
Virginie (NP Gent), De Vylder Arthur (W.M.M.), Hendrik D'haene (Viadukaduk), Els De 
Vos (Twee Poorten), Manix Aerssens (Voorzitter), Henk Maeckelberghe (GMF) 
 
Verontschuldigd: Fredrik Snoeck, Bart De Bleser, Isabel Vertriest, Claude Grandsart, 
Henri De Groote, Hans Verbeeck, Couchez Katrien, Lieve Mertens, Dedecker Piet, Fiers 
An, Laure De Vroey 
 
 

Agenda 
 

1) Goedkeuring verslag vergadering 13 september 2022 
2) Adviesvraag van Dienst Milieu en Klimaat i.v.m. het nieuwe “Subsidiereglement 

voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 
2022-2025”, dat in werking zal treden vanaf 1 december 2022 

3) Werking van de MiNa-Raad: Bespreking van de samenvatting van alle antwoorden. 
4) Varia. 

 

 

Bespreking 
 
1) Verslag vergadering 13 september 2022 

Het verslag wordt goedgekeurd, mits aanvulling onder 'varia' met het positief ontvangen 
voorstel tot het organiseren van een Open MINAraad met als thema de mogelijke / 
verwachte verslechtering van de luchtkwaliteit ten gevolge van het stoken van 
ongeschikte brandstoffen om de hoge gasfactuur te vermijden. 

 

2) Adviesvraag van Dienst Milieu en Klimaat i.v.m. het nieuwe “Subsidiereglement 
voor ) energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-
2025” 

De MINAraad geeft adviseert gunstig, maar drukt haar bezorgdheid uit over het mogelijk 
verminderen van de effectiviteit van de subsidies t.g.v. de zeer hoge energieprijzen die bij 
sommige KMO's de marge tot investeren danig doen slinken. 
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3) Werking van de MiNa-Raad 

Bespreking van de samenvatting van alle antwoorden. 

De ingevulde vragenlijsten werden reeds ingewacht op de vergadering van 19 april 2022 
(en volgende). Op de vergadering van heden zijn 4 antwoorden beschikbaar, namelijk van 
NP Gent, GMF en Volkstuinen Slotenkouter en Viadukaduk. Deze verenigingen vinden de 
werking van de MINAraad belangrijk en willen daarmee doorgaan. 

 Specifieke MINA-beleidsdomeinen  van groot belang voor de organisaties i.f.v. 
 eigen  doelstellingen/werking? Aantal vermeldingen in de antwoorden: 
 
  groen en biodiversiteit (4) 
  klimaatverandering (4) 
  mobiliteit (4) 
 
  het beheer van de natuurgebieden en -parken, natuurbeleving (3) 
  waterbehoud en grondwaterpeil (3) 
  ruimtelijke ordening (3) 
   lucht en geluid (3)  
 
  voedsel en landbouw (2) 
   afval en circulaire economie, duurzaamheid (2) 
 
  milieuverontreiging (1) 
   haven en industrie (1) 
   woonbeleid (1) 
 
Opgemerkt wordt dat sommige thema's een min of meer grote  overlap vertonen. 
Een document met een compilatie van de 4 antwoorden en een syntyhesedocument zijn 
beschikbaar. 
 
 
4) Varia. 
 

• Els D. drukt haar bezorgdheid uit over het feit dat bij de heraanleg van straten 
(o.a. bij ontharding) het aantal parkeerplaatsen voor auto's gereduceerd wordt, 
wat tot problemen leidt voor kwetsbare personen die dokter, apotheek of 
buurtwinkel willen bezoeken. Ook wordt de fietser soms 'vergeten' en verdrukt 
tussen tramsporen en stoep/trottoir, wat gevaarlijke situaties veroorzaakt.  

 
Beslist wordt aan de lidverenigingen te vragen om een lijst van verbeterpunten 
t.a.v. het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid op te stellen. Els zal een aanzet 
geven. 

 

• Hendrik D'h. deelt mee dat er een vergadering was omtrent toekomstvisies rond 
(de vervanging van) het viaduct van Gentbrugge. Eén scenario is het vervangen van 
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het viadukt tot een gesloten geheel. In de visies wordt een breed gebied bekeken, 
maar het behoud van parkzones en volkstuintjes vergt nog verdere aandacht! 


