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De “werking” van de leefmilieuraad.   (Kris Mercken) 
 

In mei zal het een jaar geleden zijn dat de leefmilieuraad nog is samengekomen. 

Dat er zich een hervorming van de raad opdrong was duidelijk, ik denk persoonlijk dat de 

meeste leden van de raad hiervan ook overtuigd waren en zijn. 

 

Er werd dan ook actief meegewerkt aan de verschillende brainstormsessies die hebben 

plaatsgevonden eind 2013 en begin 2014. 

 

Hoewel dat het naar mijn mening allemaal veel te lang duurt ging ik er toch vanuit dat er 

achter de schermen druk werd gewerkt aan de nieuwe organisatie. 

 

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik op 15 april een mail ontving van de voorzitter van 

de Leefmilieuraad. 

 

De inhoud van die mail suggereert dat ook de voorzitter nauwelijks of niet betrokken is bij de 

hervorming van de raad en hieromtrent ook onvoldoende informatie krijgt vanuit de 

stadsdiensten. 

 

Dit is toch een rare gang van zaken, daarom enkele bedenkingen van mijn kant: 

 

Eerst en vooral vraag ik mij af of het stadsbestuur nog vertrouwen heeft in de leefmilieuraad? 

Hoe gaan onze stadsdiensten hier mee om, naar mijn mening was en is de leefmilieuraad toch 

een niet onbelangrijk adviesorgaan. 

Blijkbaar gaat alles zijn normale gangetje ook zonder deze adviezen? 

 

Het woord participatie is zowat de rode draad in het beleid van schepen Quintens, sta mij dan 

ook toe het zeer bizar te vinden dat het allemaal zolang aansleept. 

Vooral het gebrek aan duidelijke communicatie is uitermate storend. 

 

Hoe kan het dat een voorzitter van de huidige raad onvoldoende op de hoogte is van de 

wijzigingen die de stadsdiensten blijkbaar aan het voorbereiden zijn zoals geschreven staat in 

de mail van schepen Quintens die zij als antwoord verstuurde op de mail van Luk Jordens. 

 

Dit wekt op zijn zachts gezegd de schijn dat alles binnenskamer wordt geregeld, en er geen 

sprake is van inspraak door derden. 

 

Graag had ik geweten of schepen Quintens nog een toekomst ziet voor de leefmilieuraad, 

indien ja, wat is de visie dan?  In welke richting denkt men? 


