
 

 
1 

  

2018 

 

 

 

Algemene vergadering: verslag 

Ministerie Vlaamse Gemeenschap 
Provincie West-Vlaanderen 

 
 

Zuidijzerpolder 
 
 

 
Zetel:  Zwartestraat 7 

8647 Lo-Reninge 
 
Tel:         +32 (0)    57/401.104 
Gsm:      +32 (0) 493/193.391 
Email:     info@zuidijzerpoler.be 
 
Datum: 23 maart 2018 
Locatie: Ontmoetingscentrum  

“Oud Gemeentehuis” te 
Reninge 

 

mailto:info@zuidijzerpoler.be


 

 
2 

VERWELKOMING 

 
Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Frank De Poortere, dijkgraaf van de 
Zuidijzerpolder. Dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder, is secretaris. 
De voorzitter opent de vergadering om 14u15. 
 
 
De dijkgraaf heet iedereen welkom.  
 
Genodigden: 
 
Aanwezigen:  
 
Dhr. C. MAREY   Vlaamse Dienst van de gouverneur 
Dhr. G. LIEFOOGHE   Burgemeester van de gemeente Alveringem 
Dhr. M. OBIN   Schepen Land- en tuinbouw Diksmuide 
Dhr. G. VAN EXEM   Schepen openbare werken Houthulst 
Dhr. R. CASIER   Provinciale Dienst Waterlopen 
Dhr. J. VUYLSTEKE    VLM - Ruilverkavelingscomité Reninge 
Dhr. K. DEPUYDT   De Watergroep 

 
Verontschuldigd: 
 
Dhr. C. DECALUWÉ    Gouverneur van West-Vlaanderen  
Mevr. K. VANDEPUTTE    Raadgeefster van de Gouverneur  
Dhr. B. NAEYAERT   Député Provincie West-Vlaanderen 
Mevr. A. VANSTEENKISTE  Burgemeester van de gemeente Houthulst  
Mevr. L. LARIDON    Burgemeester van de Stad Diksmuide  
Dhr. S. MOURISSE   Burgemeester van de gemeente Vleteren  
Dhr. L. MORLION   Burgemeester van de stad Lo-Reninge 
Dhr. J. DURNEZ   Burgemeester van de stad Ieper 
Dhr. C. DEJAEGHER  Burgemeester van de stadstad Poperinge  
Dhr. A. WYFFELS   Burgemeester van de gemeente Langemark-Poelkapelle 
Dhr. J. VANDECAVEY   Directeur Provinciale Dienst Waterlopen 
Dhr. M. GOEGEBEUR    VMM - ingenieur Afdeling Water Brugge 
Dhr. W. DEFORCHE   VMM - dienst investeringen  
Mevr. L. VERSTRAETE    Bekkencoördinator IJzerbekken 
Dhr. J. DUYCK   De Vlaamse Waterweg (afdeling bovenschelde) 
Mevr. V. DE VLIEGER   De Vlaamse Waterweg (afdeling bovenschelde) 
Dhr. P. KOUCKUYT   Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (ALBON) 
Dhr. E. DAEMEN   VLM - Natuurinrichting De Blankaart 
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Stemgerechtigden:  
 

De voorzitter van de vergadering licht de wijze van stemmen toe: 
 

Naast het Bestuur van de Zuidijzerpolder en verschillende grootgelanden, zijn samen 52 

stemgerechtigden vertegenwoordigd.  
 
 
Voorafgaand werden geen schriftelijke tussenkomsten van algemeen belang ingediend.  
 
Als dusdanig kan aan verdere tussenkomsten, die voorafgaand onderzoek vereisen, tijdens 
de vergadering geen gevolg worden gegeven. 
 
 
Bepaling wijze van stemmen:  
 
Tijdens de verwelkoming en identificatie van de stemgerechtigden werd aan ieder lid van de 
algemene vergadering een stemkaartenbundel meegegeven. Bij niet akkoord steekt men de 
rode stemkaart in de lucht, bij onthouding de gele en bij akkoord steekt men de groene kaart 
in de lucht.  
 
(Een geheime stemming kan aangevraagd worden wanneer minstens één vierde der 
aanwezige stemgerechtigden hierom vraagt. Indien een schriftelijke stemming nodig wordt 
geacht, zal bij het deponeren van het stemformulier in de stembus een nieuw formulier worden 
overhandigd, eventueel te gebruiken bij nieuwe geheime stemming). 
 
Een punt op de algemene vergadering kan slechts worden goedgekeurd bij een volstrekte 

meerderheid van stemmen. Het quorum van deze Algemene Vergadering bedraagt m.a.w. 27 

stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de dijkgraaf doorslaggevend. 
 
(Geen geldige beslissing kan worden genomen over punten buiten de agenda tenzij in geval 
van hoogdringendheid en indien niet minstens één derde der stemgerechtigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is (nl. 190) EN twee derden der aanwezigen en vertegenwoordigden met 

de behandeling van het punt instemmen. De hoogdringendheid dient gemotiveerd te worden.) 
 
 
Op vraag van de voorzitter wordt deze stemwijze goedgekeurd. 
 
De algemene vergadering gaat akkoord met deze stemwijze. 
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1. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering dd. 17 maart 
2017 

 
 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 17 maart 2017 telde 40 blz. 
 
Alle ingelanden kregen bij aanvang van de Algemene Vergadering het beknopt verslag van de 
vorige Algemene Vergadering. Het volledige verslag van 40 pagina’s lag ter inzage in het 
kantoor van de Zuidijzerpolder. Voorafgaand werd het verslag door niemand opgevraagd in 
het bureel van de polder, bijgevolg werden ook geen voorafgaande opmerkingen ingediend. 
 
De voorzitter van de Algemene Vergadering geeft alle ingelanden de tijd om het beknopt 
verslag van de vorige Algemene Vergadering na te lezen. 
 
… 
 
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om het verslag van de vorige zitting goed 
te keuren. Alle aanwezigen gaan akkoord met het verslag van de vorige algemene 
vergadering. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 

2. Toelichting neerslag, droogte en waterpeilbeheer 2017  
 

De voorzitter geeft het woord aan de ontvanger-griffier, die kort de neerslaggegevens toelicht. 
Dit gebeurt aan de hand van een PowerPoint voorstelling. 
 
Het klimatologisch jaar 2017 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van extremen. Een jaar 
met periodes van droogte, hoge temperaturen en veel zonneschijn, afgewisseld door periodes 
met intense neerslag en weinig uren zonneschijn. 
 
De totale neerslaghoeveelheid in Fintele bedroeg 725,5 mm. Dit betekent een neerslagtekort 
van 75 mm. Kijken we echter naar de periode juli 2016 tot en met juni 2017 stellen we vast dat 
de totale neerslag slechts 531 mm bedroeg ofwel een cumulatief neerslag tekort van 269 L. 
Dit is zeer uitzonderlijk. Met uitsluiting van november 2016 was de maandelijkse totale 
hoeveelheid neerslag in deze periode lager dan normaal in de Westhoek. 
 
Dit systematisch neerslagtekort lag aan de basis van de droogte die voornamelijk in de 
Westhoek kritiek was. Tot overmaat van ramp werden we in juni getroffen door een hittegolf 
die de aanhoudende droogte nog versterkte.  
 
Klimaatexperten wijten dit extreem toe aan de klimaatopwarming. De straalstroom wordt 
langzaam slomer, waardoor hoge- en lagedrukgebieden langer boven bepaalde regio’s blijven 
hangen. Dit kan leiden tot extreme droogte, maar evenzeer tot langdurige koude zoals we in 
februari 2018 moesten vaststellen. 
 
In juli en augustus trok de hitte weg. Hoewel de neerslag normaal was (juli 65 L, augustus 102 
L), moesten we vaststellen dat het zeer lang duurde alvorens het peil in de waterlopen zicht 
terug herstelde. Pas in september konden we vaststellen dat het peil opnieuw overal op niveau 
was.  
 
Oktober was opnieuw droog (slechts 27l).  
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In november en december sloeg het weer echter volledig om. Met respectievelijk 108l en 119l 
in november en december kregen we opnieuw de typische winteroverstromingen binnen onze 
Zuidijzerpolder. Een verzadigde bodem in combinatie met intense neerslagbuien zorgen 
ervoor dat de IJzer buiten zijn oevers treed en het natuurlijk overstromingsgebied van de 
IJzervallei vult. In de tweede helft van december piekte het peil van de IJzer te Fintele naar 
4m70. De oorzaak was een intense neerslagbui die de sneeuw van de voorbije dagen op 
enkele uren volledig deed smelten. 
 
Tabel 1: Maandelijkse neerslag Fintele (Lo-Reninge) 

 
Maand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan 49,0 51 53,2 67 48,1 53,6 56,5 117,0 75,2 53,3 

Feb 32,6 54,5 73,7 45,1 14,8 56,5 95,3 50,5 60,3 64,4 

Mrt 119,4 62,1 35,8 14,3 65,5 71,6 37,2 32,7 58,2 35,1 

Apr 30,6 40,8 24,8 15,1 75,8 18 30,5 12,3 46,0 12,7 

Mei 51,8 36 61,6 16,1 40,5 53,1 64,2 48,7 71,0 46,0 

Juni 84,4 100,3 34,4 42,8 86,8 46 34,9 34,1 96,1 11,3 

Juli 51,0 63,8 54,3 103,9 116,3 65,4 122,0 67,5 15,6 65,0 

Aug 106,1 10,4 163,4 92,3 31,9 31,6 107,0 145,1 44,8 102,0 

Sept 79,6 16,1 104,8 40,7 40,3 71,6 29,0 76,0 27,5 81,5 

Okt 57,0 84,4 79,7 49,8 171,7 111,9 44,8 35,8 65,5 27,0 

Nov 107,0 218,7 141,7 17,5 109,8 90,4 36,2 115,0 140,0 108,2 

Dec 55,4 116,1 59,1 182,1 130,2  45,6 62,5 47,5 15,2 119,0 

Totaal 823,9 854,2 886,5 686,7 931,7 715,3 720,1 782,2 715,4 725,5 

 
 

 
Figuur 1: Cumulatieve neerslagverdeling 2017 

 
Figuur 2: Waterpeil IJzer en Blankaartvijver 2017 t.o.v. streefpeil 



 

 
7 

 
Figuur 3: Cumulatieve 12-maandelijkse neerslag 

 
 

 
Figuur 4: afwijking totale neerslag t.o.v. normale neerslag 

 
Bespreking droogte 2017: 
 
Gelet het IJzerbekken geografisch beperkt is (slechts 110 100 ha) zijn we bij een langdurig 
neerslagtekort sterk afhankelijk van oppervlaktewater dat vanuit de Leie kan aangevoerd 
worden naar de IJzer. Echter zijn wij niet de enigen die recht hebben op dit water. Zo dienen 
de voorwaarden van het Protocol Gent-Terneuzen te worden gerespecteerd en zijn er 
afspraken omtrent bevoorrading van zoetwater in het Schelde-estuarium. Tijdens de 
droogtecrisis werd door de Vlaamse Waterweg 3 à 4 m³/sec water via het kanaal Nieuwpoort-
Plassendaele omgeleid naar de IJzer.  
 
Er was niet alleen de vraag naar kwalitatief oppervlakte water voor beregening van gewassen, 
ook de verzilting in de kustpolders begon stilaan kritisch te worden. Vandaar besloot de 
Gouverneur op 16 juni een captatieverbod op te leggen in 4 Polders (Noordwatering Veurne, 
Polder de Moeren, Zuidijzerpolder en Bethoosterse Broeken). Gelet de situatie ook in andere 
gebieden onhoudbaar werd, kondigden vervolgens Poperinge, Ieper, Kortemark, Lo-Reninge 
en Ichtegem en verbod aan. Het watertransport verlegde zich razendsnel door het 
IJzerbekken. op 17 juni besloot de Middenkustpolder alle captatie te verbieden. Na het 
crisisoverleg van 19 juni werd een algemeen captatieverbod in het IJzerbekken afgekondigd. 
Op 21 juni besliste de Gouverneur in samenspraak met alle waterbeheerders, 
drinkwatersector, landbouworganisaties om ook het bekken van de Brugse Polders en het 
Leiebekken op te nemen in het captatieverbod.  
 
Enkel het capteren voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het laven van vee werd 
toegestaan.  
 



 

 
8 

Pas op 18 augustus kon het verbod worden opgegeven. In het Blankaartgebied en polder de 
Moeren bleef het verbod van kracht tot 31 augustus. 
 
Gelet het peil van de IJzer te laag werd om nog gravitair te bevloeien in het Poldergebied, 
werden tijdelijke pompen ingezet om alsnog voldoende drinkwater te garanderen voor de 
weidedieren. 
 
De voorbije en komende maanden volgen verschillende evaluatierondes om te vermijden dat 
dergelijke situaties zich in de toekomst nog voordoen. De Zuidijzerpolder zetelt daarbij in 
verschillende adviesraden.  
 
Een duurzaam watermodel dringt zich op binnen de West-Vlaanderen. Alternatieven zoals 
ondergrondse wateropslag, hergebruik effluent via hydrantennetwerken, voorzien in eigen 
strategische voorraden, omschakeling naar minder waterbehoevende teelten, … worden 
verder onderzocht. 
 
De Voorzitter dankt de secretaris voor het uitvoerig verslag en vraagt of er opmerkingen 
zijn vanuit de zaal.  

3. Werkingsverslag dienstjaar 2017 en werkingsprogramma 2018 

3.1. Bevaarbare waterlopen 

Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu namens Dhr. J. Duyck WenZ  

3.1.1. Realisaties 2017 
 

 Herstelling van een aantal oeververzakkingen en slechte stukken langs de 
verschillende waterlopen in het district in het kader van de onderhoudswerken. 

 

 Er werden mechaniseringswerken uitgevoerd aan verschillende kunstwerken in het 
district. 

 

 In 2017 voerde de firma Verhelst voorbereidende werken uit op het slibstort de Nieuwe 
Stede. Bomen werden gekapt en het terrein werd ontwaterd zodat de grondafvoer in 
2018 kan starten. 

3.1.2. Vooruitzicht 2018 
 

 Na het broedseizoen (1 juli) starten de werken aan de winterdijk “De Blankaart”. Het 
volledige traject werd ondertussen vergund. Verhelst voerde reeds een aantal 
voorbereidende werken uit, zoals het plaatsen van duikers en weidepalen om de 
werfzone af te bakenen. De werken zullen normaal 2 jaar in beslag nemen. Voor het 
bouwen van het dijklichaam wordt grond aangevoerd vanuit het slibstort De Nieuwe 
Stede. De overige grond van de Nieuwe Stede dient te worden afgevoerd naar andere 
locaties. 
 



 

 
9 

Tijdens de uitvoering van de werken wordt wekelijks op dinsdagnamiddag een 
werfvergadering georganiseerd. De werfkeet werd geplaatst op de hoeve Coene. Bij 
vragen of opmerkingen kan U deze daar stellen. 

 
De voorzitter dankt de secretaris en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 

3.2. Onbevaarbare waterlopen 1ste  cat. 

Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu, namens Maarten Goegebeur (VMM) 

3.2.1. Realisaties 2017en vooruitzicht 2018 
 

In 2017 werden volgende werken uitgevoerd: 
 

 Reiten: Poperingevaart, Kemmelbeek, Houtensluisvaart, Stenensluisvaart, Ieperlee, 
Martjesvaart, Noordkantvaart 

 Ruimen: Grote Kemmelbeek (fase III) 

 Nivelleren en afvoer slib Grote Kemmelbeek (fase II) 
 

 Op de Engelendelft werd de betonconstructie voor het pompgemaal i.k.v. het NIP 
geplaatst. Het aanvoerkanaal ook wel pompboezem genoemd werd verbreed en 
natuurtechnisch aangelegd. 
 
 
In 2018 worden volgende werken uitgevoerd: 
 

 Reiten van alle waterlopen, inclusief afvoer van maaisel langs Poperingevaart 
(Reuzeberenklauw) 

 Plaatsing elektromechanica pompgemaal Engelendelft en afwerking bouwkunde. De 
inwerkingtreding zal afhangen van de vordering van de werken aan de winterdijk, 
gelet de elektriciteitsvoorziening wordt aangelegd in de dijk. 
 

 
 
De voorzitter dankt de secretaris en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
Er worden geen bijkomende vragen gesteld. 

3.3. Onbevaarbare waterlopen 2de cat. 
 

Toelichting door Dhr. R. Casier, Provinciale Dienst Waterlopen 

3.3.1. Realisaties 2017 en vooruitzicht 2018 
 

 

REITWERKEN (WATERLOPEN 2DE CAT.) 
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In 2017 werden alle 2de cat. waterlopen gereit. De totale afstand van de maaiwerken 
bedroeg 114,5 km. De verbrijzelde maaispecie wordt uit de waterloop verwijderd en 
gedeponeerd binnen de 5m erfdienstbaarheidsstrook.   
 
 

ZOMERREITWERKEN (WATERLOPEN 2DE CAT.) 
 
Bepaalde waterlopen dienen 2 x per jaar gemaaid te worden om de waterafvoer te 
garanderen. De eerste maaibeurt wordt uitgevoerd vanaf 15 juni tot 15 juli en wordt 
de zomermaaibeurt genoemd.  
 
In 2017 werd 3.045 l.m vervroegd gemaaid. Dit betreft het Koeivaardeken, 
Engelendelft en de Grote Kleibeek. 
 
 

RUIMINGSWERKEN 
 

Dienstjaar 2017 
  

Boezingegracht WY.10: 2.315 m 
Dode IJzer WY.22: 3.313 m³ 
Slibvang Ronebeek WY.5: 1830 m³ 
Andere: 45 m 

  
Dienstjaar 2018 

 
Westsluisbeek WY.17: 1020 m 
Heidebeek WY.11.1 1235 m 
WY.9.2 466 m 
WY.8 Noordschotebroek 1032 m 
Lobeek WY.7.3.3 1186 m 
Steenbeek WY.6 1037 m 
Kleine Kleibeek WY.6.3 413 m 
Stenenmolenbeek WY.5.4 994 m 
Kerkebeek Woumen WY.5.3 595 m 

  
 7.978 m 
 

Slibafvoer 2018: 
 
Slibvang Ronebeek       1830 m³ 
Dode IJzer         3313 m³ 

 

OEVERBESCHERMINGSSWERKEN 
 

Dienstjaar 2017 
 

 Zwijnebeek (paal + 2x plank + tegel)      38 m 
Neerloopbeek WY.16: paal +2 x plank     45 m 
 
Plaatsing houten damwand Dode IJzer om sedimentinstroom te verkleinen 

 
 
Dienstjaar 2018 
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Zwijnebeek WY.26 (paal + 2x plank + tegel)    180 m 
Velkelokerbeek WY.5.5 (paal + 2x plank)      95 m 
Waelevaart WY.4 (paal + 2x plank)     120 m 
Boezingegracht WY.10 (paal + 2x plank + tegel)     25 m 
Andere volgens noodzaak 
 
Nivelleren beschermingsdijk Roesbrugge Bergenstraat tot op oorspronkelijk niveau 
(6,5m TAW) 

 
De voorzitter biedt de algemene vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling. 
 
Er worden verder geen vragen gesteld.  
 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
over dienstjaar 2017 en de geplande werken 2018 goed. 
 

3.4. Onbevaarbare waterlopen 3de cat. of gemeentelijke waterlopen 

Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder 

3.4.1. Realisatie 2017 en vooruitzicht 2018 
 

POPERINGE: Reitwerken  
 

VHA Naam 2016 2017 

WY.24. Beetjesbeek  1 073 1 073 

WY.24. (ex polder) Beetjesbeek  693 693 

WY.24.2 (ex polder) Beiaartsbeek 530 530 

WY.24.1. Kerkebeek   377 377 

WY.24.1. (ex polder) Kerkebeek   1 511 1 511 

WY.25.A. Zonder naam 947 947 

WY.25.A. (ex polder) Zonder naam 140 140 

TOTAAL  5 271 5 271 

 
Ruimingswerken: Beetjesbeek WY.24 265m 
 

 ALVERINGEM: 
 Maaien gracht en talud rietveld Beveren 

 Maaien straatgracht Grensstraat Beveren-IJzer 
 

DIKSMUIDE: 
 Reiten buffergracht Woumen “Eierdreefje” 

 

Dienstjaar 2018: 
 

 Idem maaiwerken 2017 
Oeverversterking volgens noodzaak 
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Voor supplementaire werken wordt een administratieve kost van 10% aangerekend. Dit dient 
de kosten te dekken voor het plannen en opvolgen van de werken. 
 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken voor 
dienstjaar 2017 en de geplande werken dienstjaar 2018 goed.   
 

3.5. Polderwaterlopen 4de cat. 

Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder 

3.5.1. Realisaties 2017 
 

 Reitwerken:   112 km  
 Ruimingswerken:  

o WY.20.E: 373 m 
o Trekgracht Engelendelft: 155 m 
o WY.G.1: 50 m 
o WY.7.3.3.B: 100 m 
o WY.9.1.4: 229 m 
o WY.9.1.5: 430 m 
o WY.6.1.G: 288 m 
o WY.10.K: 186 m 
o WY.10.A.H: 100 m 

 Oeververdediging: 50 m   
 Onderhoud, herstel + vernieuwen van meerdere kunstwerken o.a. vernieuwen 

kabels verschillende terugslagkleppen 
 Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen 

 
 

3.5.2. Vooruitzicht 2018 
 

 Reitwerken:   113 km  

 Ruimingswerken: totale lengte van  3.500m  
o WY.17: 130 m 
o WY.9.1.4.1: 394 m 
o WY.9.1.7: 306 m 
o WY.7.1.A : 1025 m 
o WY.C.1.1: 574 m 
o WY.7.3.a: 375 m 
o WY.6.1.1.1: 720 m 
o Andere: volgens noodzaak 

 Vervangen inbuizing WY.17: 40 m 
 Oeververdediging:  

Herstel oude IJzerarm Elzendamme (180 l.m) 
 Onderhoud, herstel + vernieuwen van meerdere kunstwerken 
 Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen 
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De Voorzitter wijst erop dat de onderhoudskaart voor 2018 zowel voor 2de, 3de  
en 4de categorie waterlopen is opgehangen in de zaal. 
 
Er worden door de algemene vergadering een aantal algemene vragen gesteld: 
 
 
 

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
dienstjaar 2017 en de geplande werken dienstjaar 2018 goed.   
 

3.6. Onderhoud polderwegen, steenslagwegen, bermen en 
groenstroken 

Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder 

3.6.1. Realisaties 2017 
 

 Aanvoeren en nivelleren van steenslag (o.a. Zanddamweg, 
Pereboomstraat, Noordschotebroeken, Wit-Rijsdreef, broeken 
Vleteren,…) 

 Onderhouden bermen en straatgrachten 
 Dijken en bermen van diverse polderwegen werden geklepelmaaid. Een 

deel van deze werken werden uitgevoerd met inbegrip van het afvoeren 
van de maaispecie. 

 Het onderhoud van diverse houtkanten werd uitbesteed aan sociale 
tewerkstelling 

 Vervangen diverse overwelvingen op vraag en betaald door aangelanden 

3.6.2. Vooruitzicht 2018 
 
De geplande werken dienstjaar 2018 zijn gelijkaardig aan deze van 2017 
 Herstel polderwegen, spreiden van steenslag 
 Onderhouden bermen en straatgrachten 
 Onderhoud groenstroken overgedragen door de ruilverkaveling 
 Handmatig ruimen van de bakgoten  
 Verwijderen houtopslag uit taluds  

 
 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
over dienstjaar 2017 en de geplande werken dienstjaar 2018 goed.   

3.7. Exotenbestrijding 

Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder 
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3.7.1. Realisaties 2017 

 
De muskusratpopulatie in (West-)Vlaanderen neemt sinds 2015 terug toe. De samenwerking 
tussen de verschillende gemeenten en polders onder coördinatie van het Regionaal Comité 
Rattenbestrijding IJzer werd terug aangescherpt. De migratie vanuit Frankrijk via de 
grensoverschrijdende waterlopen blijft echter het grote knelpunt.  
 
In 2017 werden er door onze bestrijder 94 muskusratten gevangen dit is een status quo t.o.v. 
2016. Echter breidt het terrein waar de muskusratten worden waargenomen terug verder uit 
over de IJzervallei  
 
Tabel 2: Evolutie aantal gevangen muskusratten (onderhoudsman ZYP) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

9 3 1 8 26 98 94 13* 

 
 
Er werden reeds een twintigtal muskusratten gevangen in Diksmuide en Houthulst. 
 
Er werden 44 bruine ratten mechanisch afgevangen.  Hij zette daartoe gemiddeld 23 klemmen 
en 33 kooien uit. Deze worden praktisch om de twee dagen nagezien. Daarnaast lagen er 
tientallen gifbuizen uit die eveneens op regelmatige basis werden gecontroleerd en aangevuld. 
In totaal werd 15 kg gif over die buizen verdeeld.  
 
2 à 3 maal per jaar wordt de polyvalente onderhoudsman eveneens ingezet voor de bejaging 
van zomerganzen. Dit is een gezamenlijk georganiseerde afvangst die zich vooral 
concentreert rond de Blankaart.  
 
Tijdens het aflopen van de waterlopen is de Zuidijzerpolder eveneens aandachtig voor 
plantenexoten zoals Reuze berenklauw, grote waternavel en waterteunisbloem. Met name de 
Reuze berenklauw is een probleem soort langs de Poperingevaart en 
mag niet verder migreren langs waterlopen in beheer van de Polder. Op 
heden werden nog geen grote geïnfecteerde oevers vastgesteld en dit 
hopen wij zo te houden. De planten moeten namelijk manueel worden 
uitgespit en vernietigd wat niet alleen duur, maar ook zeer tijdrovend is. 
 
Alles bij elkaar genomen werd de onderhoudsman van de Polder in 2017, 
180 dagen ingezet voor de bestrijding van muskusratten, bruine ratten en 
andere exoten (Reuzenberenklauw, Nijlganzen,…). 



 

 

Tabel 3: Overzicht dagen muskusratbestrijding 2017 

 

OVERZICHT DAGEN MUSKUSRATBESTRIJDING 2017   

            

2017 IJZER ZUID-WESTHOEK 

TOTAAL MAAND LO-REN. VLET. HOUTH. DIKSM. ALV. subtot. IEPER LANGEM. POP. subtot. 

JANUARI 4 4,5 2 1 4 15,5 0,5 0,5 1 2 17,5 

FEBRUARI 1 6 3,5 0,5 3 14 1 1 1 3 17 

MAART 2 2,5 1,5 1 8 15 0,5 0,5 1 2 17 

APRIL 5 5,5 2 1 3 16,5 0,5 0,5 1 2 18,5 

MEI 2,5 7,5 2,5 1 3 16,5 0,5 0,5 1 2 18,5 

JUNI 1,5 3,5 1,5 0,5 2 9 0,5 0,5 0,5 1,5 10,5 

JULI 2 4,5 1 0,5 2 10 0,5 0,5 1,5 2,5 12,5 

AUGUSTUS 3 5 1 0,5 2 11,5 0,5 0,5 2 3 14,5 

SEPTEMBER 1,5 5,5 2 1 3 13 0,5 0,5 1 2 15 

OKTOBER 4 3,5 3 0,5 5 16 0,5 0,5 1 2 18 

NOVEMBER 2,5 2,5 1,5 0,5 3,5 10,5 0,5 0,5 0,5 1,5 12 

DECEMBER 2 0,5 3 0,5 1,5 7,5 0,5 0,5 0,5 1,5 9 

aantal  
dagen per 
gemeente 

31 51 24,5 8,5 40   6,5 6,5 12 

    

tss. totaal 155 25 180 

totaal 180   
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3.7.2. Vooruitzicht 2018 
 

In 2018 zal gestreefd worden om het aantal mandagen voor de bestrijding van bruine 
ratten en muskusratten te behouden. De controle op muskusratten dient te worden 
behouden. Met name het natuurlijk overstromingsgebied van de IJzer dient extra te 
worden bewaakt. Ook de andere muskusrattenvangers die actief zijn in de Zuidijzerpolder 
worden aangemaand om de nodige waakzaamheid te garanderen. Eveneens is er 
voldoende aandacht nodig tegenover invasieve planten zoals de Reuzenberenklauw, 
Grote waternavel en Reuzenbalsemien. De polder zal zich verder engageren voor de 
bestrijding van zomerganzen, dit gebeurt in overleg met Natuurpunt. 

 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
over dienstjaar 2017 en de geplande werken dienstjaar 2018 goed.   

3.8. Ruilverkavelingswerken en landinrichting 
 

Toelichting door Dhr. Johan Vulsteke (VLM –Ruilverkaveling en Landinrichting) 
 

Ruilverkaveling Reninge 
 
Activiteiten 2017: 

o Dorpskernvernieuwing: verdere afwerking rioleringswerken 
  
Voorziene activiteiten 2018: 

o Dorpskernvernieuwing:  
 Voorlopige oplevering dorpskernvernieuwing Reninge en Noordschote 
 herstellingswerken 

o Opstart subsidiedossier voor de aanleg van IBA’s binnen de ruilverkavelingen 
Reninge en Woesten 

 
Geplande Ruilverkaveling omgeving Pollinkhove, nieuwe naam Izenberge fase 1  
 
Is het tweede project op het Plateau van Izenberge dat grosso modo tussen de 
ruilverkaveling Sint-Rijkers, de Lovaart en de IJzer ligt. De westelijke begrenzing wordt 
voorlopig vastgesteld op de lijn Izenberge-Gyverinkhove-Ijzer. 
 
Er wordt een overlapping met een deel van de vroegere ruilverkaveling Beveren-Ijzer 
voorgesteld tussen de Gapaard en Elzendamme omwille van de impact van de 
mogelijke verbreding van de N8 aan de westkant van deze gewestweg. 
 
Een beperkt deel van deze voorgestelde ruilverkaveling ligt in de Zuidijzerpolder. 
 
2018 

o Voortzetting van de planvorming. 
o Indien er mensen knelpunten inzake afwatering binnen de voorlopige 

begrenzing van de ruilverkaveling rond Pollinkhove wensen door te geven, 
dan zullen wij die graag noteren. 

 
 

  



 

 
17 

LANDINRICHTING 
 
Inrichtingsplan Lovaart – fase 3 met herinrichting Fintele - Samenwerking W&Z – VLM – 
stad Lo-Reninge 
 
2017 

o Geen werken meer uitgevoerd ingevolge faillissement aannemer 
 

2018 
o Voorlopige en definitieve oplevering ineens, ingevolge overleg met curator 

 

3.9. Natuurinrichting: “De Blankaart”   
 

Dhr. Edgard Daemen (VLM – afdeling West-Vlaanderen) verontschuldigde zich voor de 
zitting, dhr. Johan Vulsteke leest zijn verslag voor.  

 
1. Uitgevoerd in 2017 

- Afwerking van inrichtingsdossier moerasherstel deel 4  

o Gestockeerde grond werd afgevoerd  

o Dossier is afgewerkt 

 
- Opstart van moerasherstel deel 4bis 

o Grondwerken uitgevoerd in Merkembroek en percelen in omgeving stuw 

Stenensluisvaart 

o Ophoging akkers als alternatief voor aanleg dijk Vlaamse Waterweg 

 Akker Westbroekstraat afgewerkt  

 Akker Oostbroekstraat: werken zijn geschorst 

2. Uit te voeren in 2018 

- Afwerken van dossier  moerasherstel deel 4bis 

o Afwerken ophoging van akker Oostbroekstraat (aanvoer grond Nieuwe Stede) 

 

- Start van uitvoering “Moerasherstel deel 5” -  Onthaalinfrastructuur (kijktorens, 

kijkwand, onthaalpunt) 

o Stedenbouwkundige vergunning verkregen op 28/09/2017 

o Gunning opdracht maart 2018 

o Start uitvoering: zomer 2018 

 
 

De voorzitter vraagt de vergadering of er opmerkingen of suggesties zijn m.b.t. de 
geplande en uitgevoerde werken 2017 en 2018.   
 

Dhr. E. Rommel vraagt waarom hij niet vergoed werd voor de peilverhoging fase I. De 
ontvanger-griffier antwoordt dat percelen die voldoende hoog liggen en bijgevolg geen 
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waardevermindering ondervinden van het hoger streefpeil niet worden vergoed. Voor 
specifieke vragen omtrent deze vergoeding kan betrokkene zich wenden tot E. Daemen van 
de Vlaamse Landmaatschappij. 

 
 

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken over 
dienstjaar 2017 en de geplande werken dienstjaar 2018 goed.   

 

4. Goedkeuring beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 
2018 

 
 
Uit praktische overweging werd bij agendapunt 3  telkens de uitgevoerde werken  2017 en 
geplande werken 2018 per beheerder overlopen. De voorzitter vraagt de goedkeuring over de 
onderhoudskaart van de Zuidijzerpolder zoals deze achteraan werd opgehangen in de zaal. 
 
Hij voegt hier eveneens aan toe dat vragen of opmerkingen het hele jaar mogen doorgegeven 
worden aan de ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder. 
 
 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering het beleidsplan, 
werkprogramma en de onderhoudskaart met aanduiding van de polderwaterlopen goed.  
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5. Goedkeuring grondverwerving Zwijnebeek i.k.v. natuurtechnisch 
oeverherstel 

 
De dijkgraaf vraagt de ontvanger-griffier dit agendapunt toe te lichten. 
 
Overwegende de steile helling van de oevers van de Zwijnebeek; 
 
Overwegende de noodzaak om de oevers van de Zwijnebeek langs twee percelen 
natuurtechnisch te herstellen; 
 
Overwegende dat de taludhelling dient afgevlakt te worden; 
 
Besliste het bestuur van de Zuidijzerpolder in zitting van 02/05/2017 om een landmeter aan te 
stellen om op basis van de dwarsprofielen opgemaakt door de Provinciale dienst waterlopen, 
opmetingsplannen op te maken voor de aankoop van twee loten langs de Zwijnebeek om de 
nodige herstellingswerken uit te voeren. 
 

  
 
 
Overwegende de noodzaak om afspoeling van sediment naar de waterloop tegen te gaan, de 
noodzaak tot het versterken van de bestaande talud,  en de noodzaak tot het kalibreren van het 
talud onder een zachtere helling (6/4); 
 
Overwegende de mogelijkheid om in der minne delen van het onroerend goed kadastraal 
gekend als Alveringem 9de afdeling Beveren aan de IJzer sectie D percelen nrs. 435 A en 444 F 
voor een opp. van in totaal 1.027 m²  aan te kopen; 
 
Overwegende dat beide loten eigendom zijn van dhr. Eric Verstraete (Briekestraat 25, 8900 
Ieper); 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Landmeter Jan Maes op 26 februari 2018; 
 
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt op dd. 08/02/2018, door beëdigd landmeter Jan 
Maes in opdracht van de Zuidijzerpolder van de voorgestelde deelpercelen  
 
Gelet de venale waarde bij vrijwillige verkoop van lot 1 (Alveringem 9de afd. sectie c nr. 435 B)  
met een oppervlakte van 317m² wordt geschat op 2.060 euro en de venale waarde van lot 2 
(Alveringem 9de afd. sectie c nr. 444 H) wordt bij vrijwillige verkoop geschat op 4.260 euro;  
 
Gelet artikels 20 en 25 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders; 
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Overwegende dat in de begroting 2018 de nodige kredieten worden voorzien; 
 
De aankoopprijs (6.320 euro) kan na het betekenen van de akte teruggevorderd worden bij de 
Provincie West-Vlaanderen. 
 
De Voorzitter biedt de algemene vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling en vraagt 
in zijn voorstel de machtiging en goedkeuring van de algemene vergadering om de 
betreffende deelpercelen aan te kopen voor het natuurtechnisch inrichten van de 
waterloop. 
 
Na de nodige toelichting en de mogelijkheid tot vraagstelling beslist de algemene vergadering 
als volgt: 
 

Besluit:  
1. De algemene vergadering geeft de goedkeuring aan het bestuur tot het aankopen van 

gedeeltes van de percelen gelegen te Alveringem 9de afdeling Beveren sectie D percelen nrs. 
435A en 444F voor een opp. van in totaal 1.027 m²  en geeft de machtiging aan het bestuur 
om tot uitvoering van deze aankoop over te gaan als volgt: 

 
- Aankoop mits de vergoeding van 6.320,00 €  voor het geheel (excl. de kosten) 
- Alle kosten voortkomend uit deze aankoop zoals de registratie en notariskosten, zijn ten laste van

 de Zuidijzerpolder. Op de begroting 2018 wordt het nodige budget voorzien.  
- De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut. 

 

2. Ingevolge de Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders Art. 25, wordt deze aankoop ter 
goedkeuring voorgelegd aan de bestendige deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. 

3. Na het bekomen van deze goedkeuring wordt overgegaan tot de ondertekening van de 
aktes. 

4. Aan de heer dijkgraaf en de ontvanger-griffier wordt volmacht verleend, om namens de 
Zuidijzerpolder, de verkoopakte te ondertekenen en de uitgaven te verrichten. 

6. Goedkeuren staat van onwaarden 2015 
 

De staat van onwaarden wordt voorgesteld door de secretaris.   
 
Bedrag nog te innen voor dienstjaar 2015                210,48   €         
 
Dit bedrag is volledig oninbaar wegens faillissementen, onvindbaar of daar de inningskosten 
voor het innen van buitenlandse ingelanden, het te innen bedrag overstijgen.  
 
Totaal oninbaar                                                210,48    € 
 
 
Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van 
stemmen de staat van onwaarden 2015 goed. 
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7. Goedkeuren dienstjaarrekening 2017 
 
Alle stemgerechtigden werd een exemplaar van de jaarrekening 2017 toegestuurd. 
Voorafgaandelijk werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd die voorafgaandelijk 
onderzoek vereisen. De voorzitter geeft het woord aan de ontvanger-griffier die een korte 
toelichting zal geven bij de dienstjaarcijfers.  
 

Dienstjaarrekening 2017 
   

Reservefonds 

  Begroot 2017 [€] Rekening 2017 [€] 

Boni vorig dienstjaar 264 230,82 264 230,82 
Ontvangst uit gewone dienst 83 174,57  31 234,87 
Ontvangst uit buitengewone dienst 0,00  0,00 
Overschrijving naar gewone dienst 0,00 0,00 
Overschrijving naar buitengewone dienst 62 500,00 0,01 

Reservefonds volgend dienstjaar 284 905,39 295 465,68 

Jaarresultaat 2017 20 674,57  31 234,86 

 
Samenvatting dienstjaarrekening 2017 

 Begroot 2017 [€] Rekening 2017 [€] 

Gewone ontvangsten 748 609,33  565 680,72 
Gewone uitgaven 748 609,33  565 680,72 

Saldo gewone  dienst 0,00  0,00 
     
Buitengewone ontvangsten 62 500,00  27 559,88 
Buitengewone uitgaven 62 500,00  27 559,88 

Saldo buitengewone dienst 0,00  0,00 

   
Evolutie kapitaal reservefonds 

01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 

471 625,50€ 438 510,50€ 375 731,65€ 335 678,72€ 258 773,11€ 264 230,82€ 295 465,68€ 

- 33 115,00€      >        - 62 778,85€      >     - 40 052,93€      >     - 76 905,61€      >       + 5 457,71€       >       + 31 234,86€ 

 
 

 
Figuur 5: Inkomstenverdeling 2017 (totale gewone inkomsten: 565 680,72 EUR) 
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Figuur 6: Uitgavenverdeling 2017 (totale gewone uitgaven: 534.445,85 EUR) 

 
 
De ontvanger-griffier overloopt de belangrijkste posten van de gewone en buitengewone 
dienst. Als mede de verdeling van de inkomsten en uitgaven.  
 
Gewone ontvangsten dienstjaar 2017: 
 
POST 1a: Door de laattijdige aanlevering van de kadastergegevens toestand 1 januari 2016. 
Werd de polderbelasting dienstjaar 2016 pas in december verstuurd. Hierdoor moest het 
merendeel van de geschotten nog in 2017 worden geïnd. Uiteindelijk werd nog 130.243,18 
euro geïnd. Er zijn momenteel nog 14 openstaande betalingen uit dienstjaar 2016. 
 
POST 2: De aanslagbiljetten dienstjaar 2017 konden op 1 december 2017 worden verstuurd. 
Er werd in totaal nog 116.780,76 euro geïnd. Het overige saldo wordt in 2018 geïnd. 
 
POST 3a: Gezien de 4e staat met de firma Degro pas half december plaatsvond is de 
terugbetaling van de laatste schijf onderhoud waterlopen 2e cat. doorgegaan in januari 2018.  
 
POST 4a: In 2017 deden verschillende gemeenten beroep op de diensten van de 
Zuidijzerpolder voor het uitvoeren van diverse werken. Hiervoor wordt een administratieve kost 
aangerekend van 10% op de werken. 
 
De totale gewone inkomsten in 2017 bedroegen 565.680,72 EUR.  
 
Gewone uitgaven dienstjaar 2017: 
 
De gewone uitgaven werden goed begroot. Slechts enkele posten werden beperkt 
overschreden. Om de rekening in evenwicht te brengen werd 31.234,87 euro overgeschreven 
naar het reservefonds. 
 
Buitengewone inkomsten & uitgaven dienstjaar 2017: 
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De buitengewone inkomsten en uitgaven beperkten zich tot de aankoop van de nieuwe 
dienstwagen. Zoals werd goedgekeurd door de algemene vergadering werd de wagen 
aangekocht op krediet. Dit krediet loopt over 4 jaar en werd gegund aan Belfius Bank als laagst 
reglementaire inschrijver. 
 
 
Reservefonds: 
 
Over de gewone en buitengewone rekening werd een netto positief resultaat van 31.234,86 
euro geboekt. De reden voor deze stijging is in hoofdzaak de nog openstaande betaling van 
de polderbelasting dienstjaar 2016, die quasi volledig in 2017 werd ingeboekt. 
 
 
De Voorzitter biedt de vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling. 
 
Verder zijn aangaande de dienstjaarrekening 2017 geen vragen. 
 
 
Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van 
stemmen de rekening dienstjaar 2017 goed. 
 
 

8. Goedkeuring begroting 2018 en vaststellen aanslagvoet en kohier 
polderbelasting 2018 

 
Toelichting door de voorzitter, begroting door secretaris 

 
Alvorens de aanslagvoet 2018 te bespreken stelt de voorzitter voor om eerst de begroting 
2018 door te nemen. 
 
De ontvanger-griffier geeft de nodige duiding. 
 
Alle stemgerechtigden hebben een ontwerp van begroting 2018 ontvangen. De 
ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2018 werd als volgt voorgesteld: 
 

Dienstjaarrekening 2018 
   

Reservefonds 

  Begroot 2018 [€] 

Boni vorig dienstjaar 295 465,68 
Ontvangst uit gewone dienst 25 675,13 
Ontvangst uit buitengewone dienst 0,00 
Overschrijving naar gewone dienst 0,00 
Overschrijving naar buitengewone dienst 30 000,00 

Reservefonds volgend dienstjaar 291 140,81 

Jaarresultaat 2018 -4 324,87 

 
Samenvatting dienstjaarbegroting 2018 

 Begroot 2018 [€] 

Gewone ontvangsten 734 546,93 
Gewone uitgaven 734 546,93 

Saldo gewone  dienst 0,00 
    
Buitengewone ontvangsten 30 000,00 
Buitengewone uitgaven 30 000,00 

Saldo buitengewone dienst 0,00 
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Evolutie kapitaal reservefonds 

01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 

471 625,50€ 438 510,50€ 375 731,65€ 335 678,72€ 258 773,11€ 264 230,82€ 295 465,68€ 291 140,81€ 

                -33 115,00€    >    -62 778,85€   >   - 40 052,93€   >    - 76 905,61€     >     + 5 457,71€     >      + 31 234,86€   >     - 4 324,87€ 

 
 
 
 
 

 
Figuur 7: Begrote inkomstenverdeling 2018 (totale gewone inkomsten: 734.546,93 EUR) 
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Figuur 8: Begrote uitgavenverdeling 2018 (totale gewone uitgaven: 708.871,80 EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
Gewone ontvangsten dienstjaar 2018: 
 
POST 1a: de resterende inkomsten uit de polderbelastingen dienstjaar 2017 bedraagt 
50.219,24 EUR.  
 
POST 1b: De terugbetaling voor het onderhoud van 2de cat. waterlopen dienstjaar 2017 van 
de Provincie West-Vlaanderen bedraagt 193.004,30.  
 
POST 1d: De drinkwaterproductie van het WPC de Blankaart bedroeg in 2017 9.716.890 m³. 
Door een wijziging in het vernieuwde contract werd de verdeling van de voorschotfacturen 
gewijzigd. Dit resulteert in een groter resterend slotsaldo dat nog dient betaald te worden bij 
afrekening. De slotfactuur 2017 bedraagt 22.979,05 euro.  
 
POST 3a: De toelage vanuit de Provincie werd geraamd op 200.000,00 EUR. Hierbij wordt 
rekening gehouden dat de laatste terugvordering 2018 pas wordt betaald in 2019. 
 
POST 5: Gelet het nieuw toeleveringscontract met het waterproductiecentrum de Blankaart 
zullen de inkomsten in 2018 74.432,19 euro bedragen.  
 
Gewone uitgaven dienstjaar 2018: 
 
De begroting van de uitgaven dienstjaar 2018 is analoog als 2017. Het aantal aanpassingen 
is minimaal.  
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Gelet de geraamde inkomsten in 2018 hoger liggen dan de uitgaven wordt een overschrijving 
voorzien naar het reservefonds van 25.675,13 euro.  
 

 
Buitengewone ontvangsten: 
 
Er worden in 2018 geen buitengewone ontvangsten verwacht. 
 
Buitengewone uitgaven: 
 
POST 36: Deze post omvat de realisatie van een aantal werken in het kader van de uitvoering 
van een integraal waterbeleid. Hiertoe behoort onder andere de plaatsing van een captatiepunt 
t.h.v. de slibvang van de Steenbeek alsook de aankoop van de 2 loten langs de Zwijnebeek 
die eerder werden goedgekeurd onder punt 5.  
 
POST 37: De ZYP werd vrijgesproken in de zaak Lamaire, de tegenpartij wenst voorlopig het 
vonnis niet te betekenen.  
 
Gelet op de buitengewone dienst enkel uitgaven worden verwacht is een ontvangst nodig 
vanuit het reservefonds ten bedrage van 30.000 euro. 
 
Reservefonds: 
 
Op basis van de voorgestelde begroting daalt het reservefonds in 2018 van 295.465,68 euro 
naar 291.140,81 euro. In praktijk betekent dit een status quo van de reserve. Er is dus op dit 
ogenblik geen reden om de aanslagvoet van de polderbelasting dienstjaar 2018 te wijzigen. 
 
Het bestuur wenst er echter wel op te wijzen dat er nog steeds een structureel te kort dreigt 
op de gewone dienstjaarrekening. Dit tekort wordt in volgende tabel toegelicht. 

 
Tabel 4: Recurrente en ad hoc inkomsten en uitgaven 

 

 Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting  Rekening Begroting  Begroting  

 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 

INKOMSTEN         

         

A. Recurrent:         

Geschot 161 500,00 159 518,56 169 640,94 46 929,41 290 514,50 247 023,94 210 219,24 167 500,00 

Ruwwater Watergroep 82 500,00 89 707,70 93 500,00 103 778,56 101 780,02 75 969,87 97 411,24 100 000,00 

Terugbetaling duikers 100,00 3 675,86 1 000,00 273,46 1 000,00 3 074,96 2 000,00 2 000,00 

Muskusratbestrijding 9 500,00 13 214,85 12 000,00 13 558,23 12 000,00 13 214,85 13 558,00 13 558,00 

Andere 7 230,05 19 041,27 7 580,05 2 419,55 2 330,05 2 690,17 2 510,77 2 510,77 

Totaal A.: 260 830,05 285 158,24 283 720,99 166 959,21 407 624,57 341 973,79 325 699,25 285 568,77 

         

B. Ad hoc:         
Onderhoud waterlopen 2de en 3de 
cat. 128 875,00 128 409,70 223 714,44 167 745,58 340 984,76 223 706,93 408 847,68 215 500,00 

         

Totale Inkomsten (A+B) 389 705,05 413 567,94 507 435,43 334 704,79 748 609,33 565 680,72 734 546,93 501 068,77 

         

Overschrijving reservefonds 72 944,95 53 401,93 0,00 33 289,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
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UITGAVEN         

         

C. Recurrent:         
Onderhoud polderwaterlopen en 
wegen 117 500,00 115 500,87 130 500,00 91 835,50 133 000,00 112 285,90 125 500,00 125 500,00 

Algemene bestuurskosten 26 000,00 14 301,37 26 000,00 20 149,23 23 000,00 19 252,02 23 250,00 23 250,00 

Personeelskosten 138 000,00 120 624,66 128 000,00 105 930,10 120 000,00 112 928,85 122 500,00 122 500,00 

Kantoorkosten 17 550,00 12 438,33 17 500,00 13 136,02 17 750,00 11 813,55 18 000,00 18 000,00 

Materialen 13 500,00 10 146,14 12 000,00 9 451,06 12 500,00 7 935,38 12 500,00 12 500,00 

Lening 11 000,00 9 223,74 10 000,00 9 466,53 10 000,00 9 732,56 17 500,00 17 500,00 

Andere 11 100,00 6 049,29 10 750,00 6 489,41 10 200,00 7 737,28 14 117,50 12 000,00 

Totaal C.: 334 650,00 288 284,40 334 750,00 256 457,85 326 450,00 281 685,54 333 367,50 331 250,00 

         

         

D. Ad hoc:         
Onderhoud waterlopen 2de en 3de 
cat. 128 000,00 178 685,47 169 500,00 111 536,68 338 984,76 252 760,31 375 504,30 212 500,00 

         

Totale Uitgaven (C+D) 462 650,00 466 969,87 504 250,00 367 994,53 665 434,76 534 445,85 708 871,80 543 750,00 

         

         
Verschil Recurente inkomsten-
uitgaven: 73 819,95 3 126,16 -51 029,01 -89 498,64 81 174,57 60 288,25 -7 668,25 -45 681,23 
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Aanslagvoet Polderbelasting: 
 
Alle argumenten in overweging genomen stelt het huidig bestuur voor de aanslagvoet van de 
Polderbelasting te behouden op 15€/ha met een minimum geschot van 15€.  
 
De betalingstermijn is voorzien op 30 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending  
van het aanslagbiljet.   
 
 
Op vraag van de Voorzitter beslist de Algemene Vergadering als volgt: 
 

 De voorgestelde aanslagvoet voor dienstjaar 2018 van 15 € per hectare wordt 
aanvaard. De aanslagvoet voor dienstjaar 2018 wordt 15 € per hectare met een 
minimum geschot van 15 €. 

 De betalingstermijn is voorzien op 30 dagen vanaf de datum van verzending van 
het aanslagbiljet.   

 Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt er als supplementaire 
administratiekost 12 €  aangerekend, de intrest wordt vastgesteld op 7 %. 

 Het kohier van de polderbelasting 2018 ten bedrage van 167 161,02 euro wordt 
goed gekeurd. 

 
 

Er worden geen verdere vragen gesteld. 
 

Op Voorzitter stelt voor om over te gaan tot goedkeuring van de begroting.  
 
De Algemene Vergadering besluit unaniem de voorgestelde begroting dienstjaar 2018 
goed te keuren. 
 
 

9. Mededelingen en varia 
 
 
Namens het bestuur van de Zuidijzerpolder volgen geen supplementaire mededelingen. 
 
 
De Voorzitter geeft de mogelijkheid aan de Algemene Vergadering om vragen te 
stellen. 
 
 
De Voorzitter dankt alle genodigden en sprekers, alsook de collega waterbeheerders, 
openbare besturen, … De Voorzitter bedankt alle aanwezigen stemgerechtigden en 
sluit de vergadering om 15 u 20. 
 
 
Aldus gedaan in zitting van 23 maart 2018 
 
Secretaris,       Voorzitter, 
 
 
Pieter-Jan Taillieu                Frank De Poortere  
Ontvanger-griffier      Dijkgraaf 
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Bijlage 
 

Beknopt verslag Algemene vergadering van 17 maart 2017 

 
DAGORDE : 
 
1. Goedkeuren notulen van de AV van 11 maart 2016 
2. Toelichting neerslag en waterpeilbeheer 2016 
3. Werkingsverslag dienstjaar 2016 en werkingsprogramma 2017  
4. Goedkeuren beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 2017 
5. Goedkeuren staat van onwaarden 2014 
6. Goedkeuring dienstjaarrekening 2016 
7. Goedkeuring begroting 2017 en vaststellen aanslagvoet en kohier polderbelasting 2017 
8. Mededelingen en varia 
 
Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Frank De Poortere, dijkgraaf van de 
Zuidijzerpolder. 
Dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier van de Zuidijzerpolder, is secretaris. 
 

63  stemgerechtigden zijn vertegenwoordigd. 

 
1. Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 11 maart 2016 telde 44 blz. 
De dijkgraaf doet navraag of het nodig is de verkorte versie van 4 blz. voor te lezen. Het 
volledige verslag van 44 pagina’s lag ter inzage in het kantoor van de Zuidijzerpolder. De 
voorzitter gaf de Algemene Vergadering alle tijd om het beknopt verslag door te nemen.  
 
De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering om het verslag van de vorige zitting goed te 
keuren. Alle aanwezigen gaan akkoord met het verslag van de vorige algemene vergadering. 
Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
2.   Neerslag en waterpeilbeheer 2016 

 
De secretaris geeft een korte toelichting i.v.m. neerslag en waterpeilen in de Zuidijzerpolder 
gedurende 2016.  
 
3. Werkingsverslag dienstjaar 2016 en werkingsprogramma 2017 

 
   I. Bevaarbare waterlopen IJzer en Kanaal Ieper-IJzer 
    
 WenZ deelt mee dat er een project lopende is voor de  mechanisering van verschillende 

kunstwerken o.a. sluizen Boezinge, sluizen Fintele en Veurne 
 In 2016 werden een aantal oeververzakkingen hersteld nabij de Reningebrug en t.h.v. 

Diksmuide. 
 
   II.  Waterlopen van eerste categorie onbevaarbaar   
 
Naast de normale onderhoudswerken werden volgende realisaties opgesomd:  
2016 
 Ruiming Noordkantvaart 
 Ruiming Martjesvaart 
 Ruiming deel Houtensluisvaart 
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2017 
 Ruiming Grote Kemmelbeek ter voorbereiding van het natuurtechnisch oeverherstel 
 Aanleg pompboezem Engelendelft 
 
   III. Waterlopen van tweede categorie onbevaarbaar 
 
Naast de gebruikelijke maaiwerken werd in 2016, 2.900m geruimd langs o.a de 
Heidebeek, WY.8 en WY7.1, enz. De slibvang van de Steenbeek werd geruimd. 
 
In 2017 staat de ruiming van volgende waterlopen gepland: Slibvang Ronebeek, 
Dode IJzer en beschermingswerken langs de Neerloopbeek, en volgens noodzaak.  
 
   IV. Waterlopen van derde categorie:      
 
Het onderhoud van de 3de cat. waterlopen beperkt zich enkel tot de waterlopen in 
Poperinge. In 2017 staat de ruiming van het benedenpand van de Kerkebeek op de 
planning. 
 
   V.  Waterlopen van vierde categorie (polderwaterlopen)          
 
2016 
 102.746m polderwaterlopen werden gereit in 2016 
 Gelet de natte terreinomstandigheden eind 2016 werden de ruimingswerken uitgesteld 
 Plaatselijk werd de nodige oeverversterking geplaatst. 
 Onderhoud en herstel van diverse kunstwerken 
 
Voor 2017 is gepland om 108.629 m te reiten en +/- 5.500 m te ruimen. 

 
    VI. Onderhoud polderwegen/steenslagwegen, bermen en groenstroken 

 
In 2016 werden verschillende toegangswegen hersteld met de nodige steenslag. Ook de 
toegangsweg rond het spaarbekken werd hersteld.  
 
De geplande werken 2017 zijn gelijkaardig aan deze van 2016 

- spreiden van steenslag 
- onderhoud bermen en straatgrachten 
- handmatig ruimen bakgoten 

 
   VII. Exotenbestrijding 

 
In 2016 werden 189 mandagen ingezet en 52 bruine ratten mechanisch afgevangen en 98 
muskusratten.  
Gepland wordt om de inspanningen om ratten en exoten te bestrijden onverminderd verder te 
zetten in 2017. 
 
    VIII. Ruilverkavelingswerken en landinrichting             
 
Johan Vulsteke geeft de stand van zaken weer van de ruilverkavelingen Reninge en Izenberge 
en de landinrichting Lovaart. 
 
   IX. Natuurinrichting: “De Blankaart”            
 
Dhr. Edgard Daemen verontschuldigde zich voor deze zitting. Dhr. Johan Vulsteke somt kort 
de uitgevoerde en geplande werken op in het kader van het NIP De Blankaart. 
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4. Goedkeuring beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 2017 

 
De algemene vergadering keurt de onderhoudskaart dienstjaar 2017 goed, alsook het 
beleidsplan dienstjaar 2017. 
 
5. Goedkeuren staat van onwaarden 2014 

 
De staat van onwaarden bedraagt voor 2014: 121,11 €  
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de staat van onwaarden 2014 
goed. 
 
6. Goedkeuren dienstjaarrekening 2016 

 
De ontvanger-griffier licht de samenvattende cijfers van de rekening 2016 toe. Er wordt een 
toelichting gegeven m.b.t. de kritische kasreserve. Een minimale kasreserve van 250.000 euro 
laat toe stabiel te functioneren. De algemene vergadering keurt de dienstjaarrekening 2016 
goed. 
 
7. Goedkeuring begroting 2017 en vaststellen aanslagvoet en kohier polderbelasting 
2017 

 
De ontvanger-griffier voorziet de nodige toelichting bij de ontwerpbegroting 2017. Om de 
begroting te kaderen wordt een overzicht gemaakt van de recurrente en ad hoc inkomsten en 
uitgaven. De verdeling van de inkomsten- en uitgaven worden toegelicht. Gelet er geen 
voorafgaande vragen waren, worden enkel een aantal specifieke posten toegelicht. 
 
Alle argumenten in overweging genomen stelt het bestuur voor om de aanslagvoet te 
behouden op 15 EUR/ha met een minimum geschot van 15 EUR.  
De AV keurt unaniem zowel de begrotingsopmaak, de begroting, het kohier en aanslagvoet 
goed. 
 
 
8. Mededelingen en varia 

 
Namens het bestuur van de Zuidijzerpolder volgen geen supplementaire mededelingen. 
 
Dhr. E. Rommel vraagt waarom hij geen compensatie kreeg voor het verhogen van het 
winterpeil in het Natuurinrichtingsgebied De Blankaart. De Dijkgraaf antwoordt dat dit mogelijk 
is wanneer het betrokken perceel te weinig invloed zal ondervinden van de peilverhoging. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15u40. 
 

 


