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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 14 u 15. 
 
 
De dijkgraaf heet iedereen welkom.  
 
Genodigden:  
 
Aanwezigen:  
 
Dhr. C. MAREY   Vlaamse Dienst van de gouverneur 
Dhr. G. LIEFOOGHE   Burgemeester van de gemeente Alveringem 
Mevr. T. VANDEWALLE   Schepen van de gemeente Houthulst 
Dhr. M. LAUWERS   Schepen van de gemeente Vleteren 
Dhr. M. OBIN   Schepen Land- en tuinbouw Diksmuide 
Dhr. G. MARES   Provinciale Dienst Waterlopen 
Dhr. D. DE ROO   De Watergroep 

 
Verontschuldigd: 
 
Dhr. C. DECALUWÉ    Gouverneur van West-Vlaanderen  
Mevr. K. VANDEPUTTE    Raadgeefster van de Gouverneur  
Dhr. B. NAEYAERT   Député Provincie West-Vlaanderen 
Dhr. J. HINDRYCKX   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 
Mevr. E. TALPE   Burgemeester van de stad Ieper 
Dhr. V. DESPEGHEL   Schepen van de gemeente Ieper 
Dhr. C. DEJAEGHER  Burgemeester van de stadstad Poperinge  
Dhr. L. VANBELLEGEM   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  
Dhr. E. DAEMEN   VLM - Natuurinrichting De Blankaart 
Mevr. L. VERSTRAETE    Bekkencoördinator IJzerbekken 
Dhr. J. DUYCK   De Vlaamse Waterweg (afdeling bovenschelde) 
Mevr. V. DE VLIEGER   De Vlaamse Waterweg (afdeling bovenschelde) 
Mevr. E. GOEMAERE    VLM - Ruilverkavelingscomité Reninge 
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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 112 

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. 57 

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. 194) 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 verslag van de Algemene Vergadering dd. 23 maart 
2018 

 
 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering van 23 maart 2018 telde 32 blz. 
 
Alle ingelanden kregen bij aanvang van de Algemene Vergadering het beknopt verslag van de 
vorige Algemene Vergadering. Het volledige verslag van 32 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 2018 
 

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 2018 zal de geschiedenis ingaan als een uitzonderlijk droog en warm 
jaar. Een jaar met periodes van droogte, hoge temperaturen en veel uren zonneschijn. In 
tegenstelling tot andere jaren, bleven de korte intense buien met veel neerslag uit. Het 
hemelwatertekort werd nooit volledig aangevuld. Ook nu nog kampen we met een 
neerslagtekort. Het is zeer uitzonderlijk dat gedurende de wintermaanden grote 
overstromingen in de broeken uitbleven. 
 
De totale neerslaghoeveelheid in Fintele bedroeg 664,7 mm (t.o.v. 725,5 in 2017). Dit betekent 
een neerslagtekort van 135 mm. In tegenstelling tot 2017 waar de droogte beperkt bleef tot 
West- en Oost-Vlaanderen kampte in 2018 heel West-Europa met neerslagtekorten. Wanneer 
een dergelijke langdurige droogte samenvalt met het groeiseizoen, zijn de gevolgen groot. 
 
Klimaatexperten wijzen er ons reeds jaren op dat oppervlaktewater een schaars goed wordt. 
De laatste 8 jaar bevestigen dit, slechts 1 maal haalden we de te verwachten jaarneerslag van 
800mm in de Westhoek. De vraag naar oppervlaktewater wordt bovendien steeds groter. 
Diverse sectoren hebben nood aan kwalitatief oppervlaktewater, denken we hierbij aan het 
drinkwaterproductiecentrum van de Blankaart, de landbouw (akkerbouw, veeteelt en 
intensieve groententeelt), maar ook de beschermde natuurgebieden vragen dat bepaalde 
streefpeilen worden behaald. 
 
Het IJzerbekken is bij langdurige droogte zeer kwetsbaar. Gelet het bekken klein is, t.o.v. de 
andere bekkens zoals het Leie-, Schelde- of Maasbekken. Gedurende langdurige droogte zijn 
we afhankelijk van aanvoer uit het Leiebekken om de waterpeilen in West-Vlaanderen te 
behouden. Echter komt ook deze aanvoer steeds verder in het gedrang. Zo moet een deel van 
het beschikbare Leiewater aangewend worden voor de spoeling van het Kanaal Gent-
Terneuzen om de verzilting van het kanaal tegen te gaan. Eveneens is er een gelijkaardig 
verdrag voor het leveren van zoetwater voor de instandhouding van het  Schelde-estuarium. 
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Het overtollig oppervlaktewater kan via het kanaal Gent-Oostende en de Plassendaelevaart 
omgeleid worden naar het IJzerbekken. Echter bestaat hier op heden geen officieel verdrag 
voor om de aanvoer te garanderen. Bovendien zal de vraag naar Leiewater in de toekomst 
verder toenemen. Onder meer voor de Seineschelde-verbinding, waarbij de 
scheepvaartverbinding beoogd wordt tussen Antwerpen en Parijs, zal er voldoende 
oppervlaktewater noodzakelijk zijn om scheepvaart te garanderen. 
 
Tabel 1: Maandelijkse neerslag Fintele (Lo-Reninge) 

 
Maand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jan 49,0 51 53,2 67 48,1 53,6 56,5 117,0 75,2 53,3 85,5 

Feb 32,6 54,5 73,7 45,1 14,8 56,5 95,3 50,5 60,3 64,4 34,5 

Mrt 119,4 62,1 35,8 14,3 65,5 71,6 37,2 32,7 58,2 35,1 67,6 

Apr 30,6 40,8 24,8 15,1 75,8 18 30,5 12,3 46,0 12,7 69,3 

Mei 51,8 36 61,6 16,1 40,5 53,1 64,2 48,7 71,0 46,0 55,6 

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

Juli 51,0 63,8 54,3 103,9 116,3 65,4 122,0 67,5 15,6 65,0 32,8 

Aug 106,1 10,4 163,4 92,3 31,9 31,6 107,0 145,1 44,8 102,0 103,8 

Sept 79,6 16,1 104,8 40,7 40,3 71,6 29,0 76,0 27,5 81,5 42,1 

Okt 57,0 84,4 79,7 49,8 171,7 111,9 44,8 35,8 65,5 27,0 69,4 

Nov 107,0 218,7 141,7 17,5 109,8 90,4 36,2 115,0 140,0 108,2 28,7 

Dec 55,4 116,1 59,1 182,1 130,2  45,6 62,5 47,5 15,2 119,0 71,1 

Totaal 823,9 854,2 886,5 686,7 931,7 715,3 720,1 782,2 715,4 725,5 664,7 

 
 
 

 
 
Figuur 1: Cumulatieve neerslagverdeling 2018 
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Figuur 2: Waterpeil IJzer en Blankaartvijver 2018 

 

 
 
Figuur 3: Cumulatieve 12-maandelijkse neerslag 
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Figuur 3: Totale neerslaghoeveelheid en afwijking totale neerslag t.o.v. normale neerslag 

 

 
 
Figuur 4: Gemiddelde temperatuur vs. neerslaghoeveelheid 

 
Na 2017 werd in 2018 opnieuw een crisiscel bijeengeroepen door de West-Vlaamse 
Gouverneur om de nodige maatregelen te nemen om de droogte het hoofd te bieden. Opnieuw 
bleek een tijdelijk captatieverbod voor het beregenen van gewassen noodzakelijk. Een 
duurzame landbouw zal wat betreft oppervlaktewater zelfvoorzienend moeten worden. 
Overschotten dienen in de winter te worden gebufferd zodat deze in de zomer kunnen worden 
aangewend. Beregeningstechnieken dienen te worden geoptimaliseerd en er zal meer 
solidariteit noodzakelijk zijn tussen de verschillende actoren. 
 
Gelet de grondwaterstanden nog steeds niet volledig hersteld zijn, probeert de Zuidijzerpolder 
waar mogelijk nu reeds het aanwezige oppervlaktewater vast te houden. Ook in Nederland 
probeert men maximaal het oppervlaktewater te bufferen. De Unie van Waterschappen kondigt 
gelet de huidige situatie vanaf 1 april waterbesparende maatregelen aan. Het onttrekken van 
oppervlaktewater voor het beregenen van graslanden zal in sommige waterschappen reeds 
worden verboden. 
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De Voorzitter dankt de secretaris voor het uitvoerig verslag en vraagt of er opmerkingen 
zijn vanuit de zaal.  
 
Een ingelande vraagt de voorzitter of het mogelijk is om beregening enkel ’s nachts toe te 
laten. De voorzitter licht toe dat deze beperking reeds in 2018 werd opgelegd. Zo mocht er 
enkel worden beregend tussen 20u en 8u. Het is in ieders belang om zo efficiënt mogelijk te 
irrigeren. Het beregenen van gewassen in volle zon is minder efficiënt dan ’s avonds. Via de 
het bijzonder politiereglement voor captatie binnen de West-Vlaamse polders kunnen 
gemotiveerde voorwaarden worden opgenomen, die het beregenen enkel toelaten tussen 
bepaalde uren. 

3. Werkingsverslag dienstjaar 2018 en werkingsprogramma 2019 

3.1. Bevaarbare waterlopen 

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

3.1.1. Realisaties 2018 en vooruitzicht 2019 
 

Eind 2018 en voorjaar 2019 werden bepaalde trajecten van de IJzer geruimd. De 
baggerspecie werd afgevoerd naar het Bloso-spaarbekken in Nieuwpoort. 
In 2018 werd de renovatie gestart van de sluisdeuren van het ganzencomplex in Nieuwpoort. 
Er vonden voorbereidende werken plaats voor de ontruiming van het slibstort de Nieuwe 
Stede. 
Ter hoogte van de Ganzenpoot werd een fiets- en wandelbrug aangelegd. 
De oevers van de IJzer werden plaatselijk hersteld. 

 
De voorzitter dankt de secretaris en biedt de mogelijkheid om vragen te stellen.  
 
Ingelanden klagen de slechte staat aan van de rechteroever van de IJzer. De Zuidijzerpolder 
antwoordt dat zij reeds verschillende stappen heeft ondernomen om De Vlaamse Waterweg 
en de bevoegde minister aan te zetten om de rechteroever natuurtechnisch te herstellen, ook 
de verschillende burgemeesters hebben ondertussen stappen ondernomen. De Vlaamse 
Waterweg repliceert dat zij over onvoldoende middelen beschikt om deze herstellingswerken 
structureel uit te voeren. Men voert enkel plaatselijk oeverherstellingen uit in functie van de 
noodzaak. 
 
Vanuit het publiek wordt eveneens gevraagd, waarom er niet overal langs de IJzer 
weideafsluitingen staan. De verantwoordelijke waterbeheerder moet instaan voor de 
handhaving langs zijn waterloop. De Zuidijzerpolder kan hier niet in tussenkomen. Het klopt 
dat waar afsluiting ontbreekt de oever steeds sneller afkalft, echter zijn er ook reeds percelen 
die wel beschikken over een afsluiting, maar die deze na verschillende jaren moeten 
verplaatsen omdat de oever eveneens wegspoelde. 
 

3.2. Onbevaarbare waterlopen 1ste  cat. 

Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu, namens Maarten Goegebeur (VMM) 
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3.2.1. Realisaties 2018 en vooruitzicht 2019 
 

In 2018 werden volgende werken uitgevoerd: 
 
Alle 1ste cat. onbevaarbare waterlopen worden jaarlijks gemaaid. 
 
In 2019 worden volgende werken uitgevoerd: 
 

- Jaarlijkse maaiwerken 
- Natuurtechnische inrichting oevers Grote Kemmelbeek 
- Opstart pompgemaal Engelendelft 

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

3.3. Onbevaarbare waterlopen 2de cat. 
 

Toelichting door Dhr. Pieter-Jan Taillieu, namens Glenn Mares Provinciale Dienst 
Waterlopen 

3.3.1. Realisaties 2018 en vooruitzicht 2019 
 

 

REITWERKEN (WATERLOPEN 2DE CAT.) 
 
In 2018 werden bijna alle 2de cat. waterlopen gereit, met uitzondering van een tweetal 
akkers die niet toegankelijk waren wegens wintervruchten. De totale afstand van de 
maaiwerken bedroeg 113,9 km. De verbrijzelde maaispecie wordt uit de waterloop 
verwijderd en gedeponeerd binnen de 5m erfdienstbaarheidszone. In 2019 worden 
opnieuw alle waterlopen gereit, de totale afstand bedraagt 114,3 km. 
 
 

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 2018 werd 3.045 l.m vervroegd gemaaid. Dit betreft het Koeivaardeken, 
Engelendelft en de Grote Kleibeek. 
 
 

RUIMINGSWERKEN 
 

Dienstjaar 2018 
  

Westsluisbeek WY.17: 1020 m 
Heidebeek WY.11.1 1235 m 
WY.9.2 466 m 
WY.8 Noordschotebroek 1032 m 
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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 

  
Dienstjaar 2019 

 
Waelevaart WY.4: 1945 m 
Landdijkgracht WY.9.1: 2430 m 
WY.9.B 785 m 
Meersbeek WY.10.1 1435 m 
Slibvang Steenbeek WY.6  

 6.595 m  

   
 

Slibafvoer 2018: 
 
Slibvang Ronebeek       1.830 m³ 
Dode IJzer         3.313 m³ 

 

OEVERBESCHERMINGSSWERKEN 
 

Dienstjaar 2018 
 

Zwijnebeek WY.26 (paal + 2x plank + tegel)    180 m 
Velkelokerbeek WY.5.5 (paal + 2x plank)      95 m 
Waelevaart  WY.4 (paal + 2x plank)     125 m 
Boezingegracht WY.10 (paal + 2x plank + 2x tegel)   250 m 
 
Nivelleren beschermingsdijk Roesbrugge Bergenstraat tot op oorspronkelijk niveau 
(6,5m TAW). 

 
 
Dienstjaar 2019 
 
Zwijnebeek WY.26 (paal + 2x plank)       40 m 
Waelevaart WY.4 (paal + 2x plank)     400 m 
WY.6.4.2 (paal + plank + tegel)        25 m 
Kallebeek WY.19 (paal + plank)          6 m 
Landdijkgracht WY.9.2 (paal + plank)         6 m 
Diverse in functie van noodzaak 

 
Toelichting uitvoering NTI Steenbeek buiten Polder 
 
Er wordt een korte toelichting gehouden bij de uitvoering van de 2de fase NTI Steenbeek die 
in het voorjaar van 2018 plaatsvond. 
 
De voorzitter biedt de algemene vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling. 
 

- Een ingalande vraagt om het slib bij ruimingen billijk te verdelen over beide oevers. De 
ontvanger-griffier antwoordt dat dit als dusdanig opgenomen is in het bestek. De 
aannemer dient het slib over beide oevers te deponeren. De waterbeheerder heeft het 
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recht om het slib te deponeren binnen de 5m erfdienstbaarheidszone. Het is aan de 
aangelande om het slib al dan niet te verwijderen. 

- Een ingelande vraagt of de aannemer mag deponeren op de 1m-zone. De polder 
repliceert dat dit wettelijk niet verboden is. De aannemer wordt echter gevraagd om zo 
maximaal mogelijk de 1m zone te vrijwaren. Dit betekent echter dat de maai- en 
ruimingsspecie slechts op een zone van 4m meer kan gedeponeerd worden. Tenzij de 
aangelande expliciet toestemming heeft om de specie breder te verdelen. 

 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
over dienstjaar 2018 en de geplande werken 2019 goed. 
 

3.4. Onbevaarbare waterlopen 3de cat. of gemeentelijke waterlopen 

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

3.4.1. Realisatie 2018 en vooruitzicht 2019 
 

POPERINGE: Reitwerken  
 

VHA Naam 2018 2019 

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: - 
 

 ALVERINGEM: 
• Maaien gracht en talud rietveld Beveren 

• Maaien straatgracht Grensstraat Beveren-IJzer 
 

 

Dienstjaar 2019: 
 

• Idem maaiwerken 2018 
Ruimen en oeverversterking volgens noodzaak 

 
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 2018 en de geplande werken dienstjaar 2019 goed.   
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3.5. Polderwaterlopen 4de cat. 

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

3.5.1. Realisaties 2018 
 

▪ Reitwerken:   116,5 km  
▪ Ruimingswerken:  

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 
 

▪ Oeverversterking: 180 m   
▪ Onderhoud, herstel + vernieuwen van meerdere kunstwerken o.a. vernieuwen 

kabels verschillende terugslagkleppen 
▪ Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen 

3.5.2. Vooruitzicht 2019 
 

▪ Reitwerken:   114,3 km  

▪ Ruimingswerken: totale lengte van  3.500m  
o WY.7.3.B:  1.255 m 
o WY.6.1.6:  190 m 
o WY.7.A:  1.250 m 
o WY.8.6:  655 m 
o WY.8.7.1:  255 m 
o WY.10.J: 340 m 
o Andere: volgens noodzaak 
 

▪ Onderhoud, herstel + vernieuwen van meerdere kunstwerken 
▪ Handmatig ruimen van bakelementen in verschillende polderwaterlopen 

 
 

 
De Voorzitter wijst erop dat de onderhoudskaart voor 2019 zowel voor 2de, 3de  
en 4de categorie waterlopen achteraan is opgehangen in de zaal. 
 

Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
dienstjaar 2018 en de geplande werken dienstjaar 2019 goed.   
 

3.6. Onderhoud polderwegen, steenslagwegen, bermen en 
groenstroken 

Toelichting door dhr. Pieter-Jan Taillieu, ontvanger-griffier Zuidijzerpolder 
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3.6.1. Realisaties 2018 
 

▪ Aanvoeren en nivelleren van steenslag (o.a. Zanddamweg, ringweg 
Spaarbekken WPC Blankaart, Noordschotebroek, Oude Pereboomstraat, 
toegangsdreef broeken Vleteren, Oostpoeselstraat) 

▪ Onderhouden bermen en straatgrachten (o.a. vrijmaken duikers 
Noordbroekstraat) 

▪ 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 2019 
 
De geplande werken dienstjaar 2019 zijn gelijkaardig aan deze van 2018 
▪ Herstel polderwegen, spreiden van steenslag 
▪ Onderhouden bermen en straatgrachten (ruimen straatgracht 

Noordbroekstraat en Zuidbroekstraat) 
▪ Onderhoud groenstroken overgedragen door de ruilverkaveling 
▪ Onderhouden van de bakgoten  
▪ Verwijderen houtopslag uit taluds  

 
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de uitgevoerde werken 
over dienstjaar 2018 en de geplande werken dienstjaar 2019 goed.   

3.7. Exotenbestrijding 

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

3.7.1. Realisaties 2018 

 
De muskusratpopulatie in (West-)Vlaanderen neemt sinds 2015 terug 
toe. De migratie vanuit Frankrijk via de grensoverschrijdende waterlopen blijft een kritiek 
knelpunt, alsook de moeilijke bestrijding in de diverse waterrijke natuurgebieden.  
 
In 2018 werden er door onze bestrijder 132 muskusratten gevangen dit is een stijging t.o.v. 94 
in 2017, bovendien breidt het terrein waar de muskusratten worden afgevangen terug uit t.o.v. 
2017.  
 
Tabel 2: Evolutie aantal gevangen muskusratten (onderhoudsman ZYP) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

9 3 1 8 26 98 94 132 38 
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De VMM die instaat voor de bestrijding van muskusratten op de 1ste cat. bevaarbare en 
onbevaarbare waterlopen en de eigendommen van ANB en Natuurpunt, stellen dezelfde 
stijging vast. Voornamelijk rond de Blankaart werden grote aantallen afgevangen.  
 
Er werden 45 bruine ratten mechanisch afgevangen.  Daarnaast lagen er tientallen gifbuizen 
uit die eveneens op regelmatige basis werden gecontroleerd en aangevuld. In totaal werd 18,4 
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 voornamelijk 
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 probleemsoort 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 2018, 175 dagen ingezet 
voor de bestrijding van muskusratten, bruine ratten en andere exoten (Reuzenberenklauw, 
Nijlganzen,…). 



 

Tabel 3: Overzicht dagen muskusratbestrijding 2018 

OVERZICHT DAGEN MUSKUSRATBESTRIJDING 2018   

            

2018 IJZER ZUID-WESTHOEK 

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

JANUARI 2,5 3 1 0,5 5 12 0,5 0,5 1 2 14 

FEBRUARI 3 4 1,5 0,5 3,5 12,5 0,5 0,5 1 2 14,5 

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

APRIL 2,5 6 3,5 1 3,5 16,5 0,5 0,5 0,5 1,5 18 

MEI 2,5 5,5 2,5 0,5 2,5 13,5 0,5 0,5 0,5 1,5 15 

JUNI 3 1,5 1,5 1 8 15 0,5 0,5 1 2 17 

JULI 2,5 3 1 0,5 3 10 0,5 0,5 0,5 1,5 11,5 

AUGUSTUS 1,5 3,5 2 1,5 4,5 13 0,5 0,5 0,5 1,5 14,5 

SEPTEMBER 2 2 3 2 2 11 0,5 0,5 1,5 2,5 13,5 

OKTOBER 1 4,5 3 2 4,5 15 0,5 0,5 0,5 1,5 16,5 

NOVEMBER 0,5 2,5 3 0,5 2 8,5 0,5 0,5 0,5 1,5 10 

DECEMBER 1 1,5 2,5 1 5,5 11,5 0,5 0,5 0,5 1,5 13 

aantal  
dagen per 
gemeente 

24,5 42,5 29 11,5 46,5   6 6 9 

    

tss. totaal 154 21 175 

totaal 175   
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3.7.2. Vooruitzicht 2019 
 

In 2019 zal gestreefd worden om het aantal mandagen voor de bestrijding van 
muskusratten en bruine ratten te behouden. Voornamelijk de bestrijding van muskusratten 
wordt verscherpt. 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 2018 en de geplande werken dienstjaar 2019 goed.   

 

3.8. Landinrichting: “De Blankaart”   
 

Dhr. Edgard Daemen (VLM – afdeling West-Vlaanderen) en Mevr. Vera De Vliegher 
(Vlaamse Waterweg NV) verontschuldigden zich 

 

3.9. Vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren 

 
De ontvanger-griffier doet een korte toelichting van de overlegstructuren waarbinnen de 
Zuidijzerpolder actief is. 

 

4. Goedkeuring beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 
2019 

 
 
Uit praktische overweging werd bij agendapunt 3  telkens de uitgevoerde werken 2018 en 
geplande werken 2019 per beheerder overlopen. De voorzitter vraagt de goedkeuring over de 
onderhoudskaart met aanduiding van alle polderwaterlopen 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 bijzonder politiereglement inzake watercaptatie uit 
onbevaarbare waterlopen binnen de West-Vlaamse Polders 

 
De voorbije twee droogteperiodes van 2017 en 2018 confronteerde West-Vlaanderen en in het 
bijzonder de polders, met ongeziene uitdagingen om te blijven voldoen aan de waterbehoeften 
van mens, dier en plant.  
 
De Gouverneur nam het initiatief tot een gecoördineerde aanpak van de droogte in West-
Vlaanderen. Om het watergebruik te beheersen, bestaat er lokale reglementering. In 
poldergebieden vergt het onttrekken van water een vergunning, afgeleverd door het 
polderbestuur. Er ontbreekt echter een standaardreglementering, wat leidde tot verwarring bij 
de publieke opinie en de dienstdoende toezichthouders. Een uniform captatiebeleid in de 
West-Vlaamse Polders gold na de droogteperiode als een belangrijke aanbeveling.  
 
Overeenkomstig art. 22 van de Polderwet heeft elke Polder op haar grondgebied de 
bevoegdheid tot vaststelling van een bijzonder politiereglement door de Algemene 
Vergadering. Het reglement kan inbreuken op de bepalingen ervan als overtreding vaststellen 
en biedt zo een mogelijkheid tot handhaving. 
 
In nauwe samenwerking van de West-Vlaamse Polders, de provincie West-Vlaanderen en de 
Vlaamse Milieumaatschappij is een bijzonder politiereglement inzake watercaptatie uit 
onbevaarbare waterlopen binnen West-Vlaamse Polders uitgewerkt. Een uniform reglement 
komt de ingelanden en alle betrokken partners in het waterbeheer ten goede. 
 
Ondertussen werkt de Vlaamse Regering verder aan een herziening van de wet betreffende 
de onbevaarbare waterlopen. In dit traject wil men voor alle onbevaarbare waterlopen criteria 
vastleggen voor het onttrekken van water. Dit regelgevend proces maakt op dit moment 
voorwerp uit van debat en de beleidskeuze ligt nog niet 100% vast. In afwachting van het 
nieuwe decreet laat het nieuwe captatiereglement alvast een meer uniforme aanpak toe van 
droogteperiode(s) in de nabije toekomst. 
 
Onderstaand is het captatiereglement dat ter goedkeuring ligt terug te vinden. Dit wijkt echter 
nauwelijks af van de voorwaarden die op heden reeds werden opgelegd bij het verkrijgen van 
een captatievergunning binnen de Zuidijzerpolder. 
 
 ART. 1  Voor alle vormen van water onttrekken (vaste punten of mobiele) waarbij op 

rechtstreekse of onrechtstreekse wijze water wordt opgepompt of onttrokken uit 
onbevaarbare waterlopen en grachten van de Polder binnen de omschrijving van de 
Polder is een captatievergunning vereist. Er is geen captatievergunning nodig voor 
het onttrekken van water voor gewasbeschermingsdoeleinden en weidepompen; 

 ART. 2  De ingelande dient de eventuele pachter van zijn perceel op de hoogte te stellen van 
dit reglement. De gebruiker van het perceel of de teler is verantwoordelijk en dient de 
captatievergunning aan te vragen; 

 ART. 3  De vergunning dient minstens 24 uur op voorhand te worden aangevraagd bij de 
Polder. Iedere Polder op zich beslist op welke wijze de aanvraag dient te gebeuren 
en maakt dit bekend via het Polderhuis en de eventuele website; 

 ART. 4  Bij beregeningsinstallaties en vaste captatiepunten dient de vergunning ter plaatse 
aanwezig te zijn. Bij transport van gecapteerd water dient de transporteur de 
verleende vergunning bij zich te hebben; 

 ART. 5  De vergunningshouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater, ook ten opzichte van derden. De Polder kan in geen geval 
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verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortspruit uit het gebruik 
of het toepassen van het oppervlaktewater; 

 ART. 6  De Polder is niet verantwoordelijk voor de kwantiteit van het oppervlaktewater. De 
vergunning kan door de Polder, gemotiveerd, te allen tijde geheel of ten dele 
ingetrokken, geschorst of gewijzigd worden zonder dat de vergunninghouder enige 
aanspraak kan maken op schadeloosstelling; 

 ART. 7  Het Polderbestuur bepaalt wanneer het water kan onttrokken en/of toegepast worden. 
Dit wordt op de vergunning vermeld; 

 ART. 8  De duur van de toelating wordt bepaald door de Polder en wordt vermeld op de 
captatievergunning; 

 ART. 9  De plaats van de captatie wordt op de vergunning vermeld. Men mag niet van deze 
locatie afwijken. Wijziging van locatie kan enkel door de Polder toegestaan worden. 
Hiervoor wordt de vergunning door de Polder aangepast; 

 ART.10 Ter hoogte van het watercaptatiepunt mag geen schade toegebracht worden aan de 
oever van de waterloop; 

 ART.11 Er mogen geen constructies in de waterloop geplaatst worden die de af- of doorvoer 
van het water verhinderen; 

 ART.12 De bediening van kleppen, stuwen en andere kunstwerken mag enkel gebeuren door 
het personeel van de Polder; 

 ART.13 De Polder kan een beperking van de toegelaten hoeveelheid opleggen, dit wordt 
vermeld op de vergunning; 

 ART.14 Indien voor de vergunde captatie toegang genomen wordt via een privaat perceel, 
dient men hiervoor expliciet het akkoord voor toegang te hebben van de 
desbetreffende pachter of eigenaar/ingelande; 

 ART.15 Het Bestuur van de bevoegde Polder kan beslissen een retributie en/of een waarborg 
te heffen bij het verlenen van een captatievergunning; 

 ART.16 De vergunninghouder mag op generlei wijze de bij deze vergunning verleende 
rechten geheel of ten dele afstaan aan of delen met derden, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Polderbestuur; 

 ART.17 Inbreuken op de bepalingen in deze captatievergunning worden vastgesteld door de 
daartoe bevoegde persoon van de desbetreffende Polder, nl. de dijkgraaf, de 
dijkwachter/sluiswachter en bij ontstentenis van deze laatsten behoort de 
bevoegdheid toe aan de Ontvanger-Griffier. Bij het niet naleven van deze 
voorwaarden en/of verplichtingen zal de Polder de wettelijke mogelijkheden 
toepassen in het kader van bestraffing; 

 ART.18 Bij calamiteiten (extreme droogte, vervuiling, …) kunnen burgemeesters en 
gouverneurs gebruik maken van hun bevoegdheden om op te treden bij ernstige 
verstoring van de openbare rust, bedreiging van de volksgezondheid en andere 
noodgevallen (art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 128 van de 
Provinciewet). Zij kunnen op basis van deze algemene wetgeving elke maatregel 
nemen om deze toestand te bedwingen. Aanhoudende droogte brengt bijvoorbeeld 
een gevaar met zich mee voor mens en dier in termen van de kwaliteit van de 
(drink)watervoorziening. Hiervoor kunnen de Hogere Overheid en de Polder niet 
verantwoordelijk gesteld worden en kan de vergunninghouder geen enkele aanspraak 
maken op schadeloosstelling. Bij het niet naleven van deze maatregelen zal de 
hogere overheid de wettelijke mogelijkheden toepassen in het kader van bestraffing; 

 ART.19 De vergunninghouder verklaart zich door het tekenen van de vergunning akkoord met 
alle voorwaarden en verplichtingen die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, 
verbonden zijn aan de captatievergunning; 

 ART.20 De vergunninghouder verklaart zich akkoord met de bepalingen vermeld in de hierna 
vermelde wetten of decreten en/of uitvoeringsbesluiten: Decreet integraal waterbeleid 
(dd. 18/07/2003), Decreet algemene bepalingen milieubeleid (dd. 05/04/1995), KB 
Algemeen politiereglement onbevaarbare waterlopen (dd. 06/08/1970), Wet 
onbevaarbare waterlopen (dd. 28/12/1967), KB Algemeen politiereglement Polders 
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en Wateringen (dd. 30/01/1958), het Bijzonder politiereglement van de 
desbetreffende Polder en de Wet betreffende de Polders (dd. 03/06/1957). 

 
De secretaris verduidelijkt de toepassing van dit reglement voor de Zuidijzerpolder aan de 
hand van het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van de Zuidijzerpolder. 
 
De aanvraag van een vergunning is verplicht en kosteloos. Als waterbeheerder is het echter 
cruciaal om te weten waar gecapteerd wordt, zodat de gewenste peilen kunnen gehandhaafd 
worden. Wanneer er een tekort dreigt kan de vergunning tijdelijk worden geschorst.  
 
Een ingelande vraagt waar de resultaten van de geleidbaarheid van de waterlopen binnen 
de Zuidijzerpolder kunnen geconsulteerd worden. Deze resultaten zijn terug te vinden op de 
webpagina van de Zuidijzerpolder. Verder worden geen vragen gesteld. 
 
Na de nodige duiding en toelichting vraagt de voorzitter de vergadering om het bijzonder 
politiereglement inzake watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen binnen de West-Vlaamse 
Polders goed te keuren. 
 
De Algemene Vergadering besluit unaniem om het bijzonder politiereglement inzake 
watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen binnen de West-Vlaamse Polders goed te 
keuren. 
 
Het bijzonder politiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd bij de Executieve. 
 

6. Goedkeuren staat van onwaarden 2016 
 

De staat van onwaarden wordt voorgesteld door de secretaris.   
 
Bedrag nog te innen voor dienstjaar 2016                331,42   €         
 
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                                                331,42    € 
 
 
Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van 
stemmen de staat van onwaarden 2016 goed. 
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7. Goedkeuren dienstjaarrekening 2018 
 
Alle stemgerechtigden werd een exemplaar van de jaarrekening 2018 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 2018 
   

Reservefonds 

  Begroot 2018 [€] Rekening 2018 [€] 

Boni vorig dienstjaar 295 465,68 295 465,68 
Ontvangst uit gewone dienst 25 675,13 6 968,43 
Ontvangst uit buitengewone dienst 0,00  0,00 
Overschrijving naar gewone dienst 0,00 0,00 
Overschrijving naar buitengewone dienst 30 000,00 1 583,89 

Reservefonds volgend dienstjaar 291 140,81 300 850,22 

Jaarresultaat 2018 -4 324,87  5 384,54 
   

 
Samenvatting dienstjaarrekening 2018 

 Begroot 2018 [€] Rekening 2018 [€] 

Gewone ontvangsten 734 546,93  702 139,81 
Gewone uitgaven 734 546,93  702 139,81 

Saldo gewone  dienst 0,00  0,00 
     
Buitengewone ontvangsten 30 000,00  1 583,89 
Buitengewone uitgaven 30 000,00  1 583,89 

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 01/01/2019 

471 625,50€ 438 510,50€ 375 731,65€ 335 678,72€ 258 773,11€ 264 230,82€ 295 465,68€ 300 850,22€ 

- 33 115,00€      >    - 62 778,85€  >     - 40 052,93€   >     - 76 905,61€  >     + 5 457,71€     >    + 31 234,86€     >    +5 384,54€ 
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Figuur 5: Inkomstenverdeling 2018 (totale gewone inkomsten: 702 139,52 EUR) 

 

 
Figuur 6: Uitgavenverdeling 2018 (totale gewone uitgaven: 695.171,09 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 2018: 
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POST 1: In januari 2018 waren er nog diverse te goeden uit dienstjaar 2017, met name de 
polderbelasting (dienstjaar 2017), terugbetaling onderhoud 2de cat. waterlopen en eindstaat 
toelevering ruw water WPC De Blankaart vormden belangrijke inkomstenbronnen. 
 
POST 2: De aanslagbiljetten dienstjaar 2018 konden reeds op 17 oktober worden verstuurd. 
Gelet de betalingstermijn van 30 dagen, kon het merendeel van de belasting nog worden geïnd 
binnen het huidig dienstjaar. 
 
POST 3a: Omvat de terugbetaling van alle kosten voor het onderhoud van de 2de cat. 
waterlopen (excl. de eindstaat) voor 2018.   
 
POST 4a: Diverse gemeenten maken gebruik van de diensten van de Zuidijzerpolder. Gelet 
de afrekening volgt op het einde van het jaar, waren er nog diverse openstaande schulden op 
31 december 2018. Dit verklaart het verschil tussen de begroting en de effectieve inkomsten. 
 
Post 5: Door een fout binnen de financiële dienst van De Watergroep werd de 3de 
voorschotfactuur pas begin 2019 betaald. Hierdoor wijken de begrote inkomsten af van de 
reële inkomsten. Dit wordt echter rechtgezet in de begroting van 2019. 
 
De totale gewone inkomsten in 2018 bedroegen 702.139,52 EUR.  
 
Gewone uitgaven dienstjaar 2018: 
 
De gewone uitgaven werden goed begroot. Slechts enkele posten werden beperkt 
overschreden. Deze betreffen voornamelijk kosten voor het onderhoud aan waterlopen. Dit is 
deels te verklaren door de herzieningscoëfficiënt van ruim 5 %. Anderzijds werden ook een 
aantal dringende investeringswerken uitgevoerd die vervroegd dienden uitgevoerd te worden. 
Om de rekening in evenwicht te brengen werd 6.968,43 euro overgeschreven naar het 
reservefonds. Hoewel er dus een overschot was op de gewone rekening, moet dit in zijn 
context worden geplaatst. Door achterstallige tegoeden uit 2017 werden éénmalige inkomsten 
gegenereerd. De overschrijving naar het reservefonds bleek uiteindelijk kleiner dan initieel 
werd begroot. Dit betekent eveneens dat de marge tussen inkomsten en uitgaven kleiner 
wordt. 
 
Buitengewone inkomsten & uitgaven dienstjaar 2018: 
 
De buitengewone inkomsten en uitgaven beperkten zich tot kosten verbonden aan de aankoop 
van een stuk grond langs de Zwijnebeek. Deze aankoop werd goedgekeurd tijdens vorige 
algemene vergadering. De aankoop zelf dient nog worden gefinaliseerd. 
 
 
Reservefonds: 
 
Over de gewone en buitengewone rekening werd een netto positief resultaat van 5.384,54 
euro geboekt. Deze is klein, gelet er eigenlijk geen buitengewone investeringen werden 
gerealiseerd. Met andere woorden willen we het reservefonds op peil houden, is er quasi geen 
marge voor buitengewone werken. Ook de marge op de gewone rekening is quasi nihil. 
 
 
De Voorzitter biedt de vergadering de mogelijkheid tot vraagstelling. 
 
Verder zijn aangaande de dienstjaarrekening 2018 geen vragen. 
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Op vraag van de Voorzitter keurt de Algemene Vergadering met algemeenheid van 
stemmen de rekening dienstjaar 2018 goed. 
 
 

8. Goedkeuring begroting 2019 en vaststellen aanslagvoet en kohier 
polderbelasting 2019 

 
Toelichting door de voorzitter, begroting door secretaris 

 
Alvorens de aanslagvoet 2019 te bespreken stelt de voorzitter voor om eerst de begroting 
2019 door te nemen. 
 
De ontvanger-griffier geeft de nodige duiding. 
 
Alle stemgerechtigden hebben een ontwerp van begroting 2019 ontvangen. De 
ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 werd als volgt voorgesteld: 
 

Dienstjaarrekening 2019 
   

Reservefonds 

  Begroot 2019 [€] 

Boni vorig dienstjaar 300 850,22 
Ontvangst uit gewone dienst 0,00 
Ontvangst uit buitengewone dienst 0,00 
Overschrijving naar gewone dienst 30 795,64 
Overschrijving naar buitengewone dienst 13 680,00 

Reservefonds volgend dienstjaar 256 374,58 

Jaarresultaat 2019 -44 475,64 

 
 

Samenvatting dienstjaarbegroting 2019 
 Begroot 2019 [€] 

Gewone ontvangsten 669 355,31 
Gewone uitgaven 669 355,31 

Saldo gewone  dienst 0,00 
    
Buitengewone ontvangsten 20 000,00 
Buitengewone uitgaven 20 000,00 

Saldo buitengewone dienst 0,00 

   
Evolutie kapitaal reservefonds 

01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 

438 510,50€ 375 731,65€ 335 678,72€ 258 773,11€ 264 230,82€ 295 465,68€ 300 850,22€ 256 374,58€ 

              -62 778,85€     >     - 40 052,93€    >   - 76 905,61€    >     + 5 457,71€   >   + 31 234,86€  >  +5 384,54€     >    -44 475,64€ 
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Figuur 7: Begrote inkomstenverdeling 2019 (totale gewone inkomsten: 669.355,31 EUR) 

 

 
Figuur 8: Begrote uitgavenverdeling 2018 (totale gewone uitgaven: 669.355,31 EUR) 
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Gewone ontvangsten dienstjaar 2019: 
 
POST 1a: de resterende inkomsten uit de polderbelastingen dienstjaar 2018 bedraagt 
4.027,20 EUR. Er dienen slechts nog een beperkt aantal aanslagbiljetten dienstjaar 2018 te 
worden geïnd. 
 
POST 1b: De eindstaat onderhoud 2de cat. waterlopen dienstjaar 2018 bedroeg 75.400,82 
euro. Deze kosten worden integraal terugbetaald via post 11a.  
 
POST 1d: De drinkwaterproductie van het WPC De Blankaart bedroeg in 2018 9.323.986 m³. 
Door de droge zomer en lage beschikbaarheid van kwalitatief oppervlaktewater werd de 
productie verschillende maanden verlaagd. Hierdoor is de totale bijdrage dienstjaar 2018 
kleiner in vergelijking tot normale productiejaren. Gelet de bijdrage van de Watergroep 
rechtstreeks gerelateerd is aan de totale productie, ondervindt hierdoor ook de polder 
financiële gevolgen van een droge jaren zoals 2017 en 2018. 
 
POST 3a: De toelage vanuit de Provincie voor werken aan 2de cat. waterlopen werd vastgelegd 
op 246.754,49 EUR.  
 
POST 5: Gelet het bedrag van de voorschotfacturen voor de levering ruw water aan De 
Watergroep, afhangt van de consumptieprijsindex en de productie van het vorig dienstjaar zal 
de bijdrage geïnd via de voorschotfacturen 73.090,71 euro bedragen. 
 
Post 6: Om het verschil tussen de gewone inkomsten en uitgaven te dekken is een 
overschrijving nodig vanuit het reservefonds van 30.795,64 euro. 
 
Gewone uitgaven dienstjaar 2019: 
 
De begroting van de uitgaven dienstjaar 2019 is analoog aan 2018. Het aantal aanpassingen 
is minimaal en is gebaseerd op de effectieve uitgaven dienstjaar 2019.  
 
Gelet de geraamde inkomsten in 2019 lager liggen dan de uitgaven wordt een overschrijving 
voorzien vanuit het reservefonds van 30.795,64 euro. De gewone uitgaven worden met andere 
woorden niet gedekt door de inkomsten.  

 
Buitengewone ontvangsten: 
 
Er worden in 2019 slechts beperkt buitengewone ontvangsten verwacht. Dit betreft enkel de 
terugbetaling van de aankoop van een stuk grond langs de Zwijnebeek. 
 
Buitengewone uitgaven: 
 
POST 36: Deze post omvat de realisatie van een aantal werken in het kader van de uitvoering 
van een integraal waterbeleid. Het mag echter duidelijk zijn dat met de vooropgestelde 
middelen weinig investeringen kunnen worden uitgevoerd.  
 
Om de begroting van de buitengewone dienst in evenwicht te brengen is een overschrijving 
nodig vanuit het reservefonds van 13.680,00 euro. 
 
Reservefonds: 
 
Op basis van de voorgestelde begroting daalt het reservefonds in 2019 van 300.850,22 euro 
naar 256.374,58 euro. Hiermee wordt de kritische kasreserve van 250.000 euro die in 2015 
werd vastgelegd benaderd. De aanslagvoet vasthouden op 15 euro is dus in 2019 nog 
mogelijk, maar er blijft een structureel probleem, waarbij de uitgaven groter zijn dan de 



 
28 

inkomsten en er nauwelijks marge is voor investeringsprojecten. Dit werd ook reeds toegelicht 
tijdens de algemene vergadering van 2018. 
 

 

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 2019 van 15 € per hectare wordt 
aanvaard. De aanslagvoet voor dienstjaar 2019 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 2019 ten bedrage van 166 633,71 euro wordt 
goedgekeurd. 

 
 

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 2019 
goed te keuren. 
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9. Verkiezing van 5 bestuursleden voor een mandaat van 6 jaar 

 
De voorzitter: 
 
▪ Op heden eindigt het mandaat van vijf bestuursleden, namelijk van: 
  

Frank De Poortere, de dijkgraaf ; 
Dirk Bintein, Bart Danneels, Dominique Lelieur en Lieven Pauwelyn, bestuursleden; 
 

▪ Gelet de dijkgraaf dient herkozen te worden vervalt tevens het 
mandaat van de dijkgraaf. 

 
▪ Art.23 van het Huishoudelijk Reglement stelt: “ Het mandaat van bestuurslid duurt 6 jaar. Om 

de 3 jaar wordt het bestuur gedeeltelijk hernieuwd, met dien verstande dat beurtelings en in 
deze volgorde vijf of vier bestuursposten vacant komen…  

 
Concreet betekent dit dat momenteel vijf plaatsen vacant zijn voor het mandaat van regielid. 
Het mandaat van deze vijf te verkiezen bestuursleden zal zijn aanvang nemen vanaf heden 
tot de algemene vergadering van 2025. 
 
Er werden vijf kandidaturen ingediend voor de vijf te begeven plaatsen: 
 
Iedere kandidaat voldoet aan de gestelde wettelijke voorwaarden. De vijf kandidaten zijn (in 
alfabetische volgorde):  
  
Dhr. BINTEIN Dirk, Vredenhofstraat 6 te 8650 Houthulst 
Dhr. DANNEELS Bart, Stavelestraat 16 te 8691 Alveringem 
Dhr. DE POORTERE Frank, Woestenstraat 23 te 8647 Lo-Reninge 
Dhr. LELIEUR Dominique, Hondspootstraat 8 te 8691 Alveringem 
Dhr. PAUWELYN Lieven, Elzendamme 11 te 8640 Vleteren 
 
Toch dient een verkiezing te gebeuren omdat een bestuurslid enkel kan verkozen worden 
wanneer hij het quorum (de helft + 1) van de stemmen behaalt. 
 
Gelet art. 20 van het HR. bepaalt dat de voorzitter van de AV ook voorzitter is van het 
kiesbureau, gelet het bestuur elke schijn van partijdigheid wenst uit te sluiten, beslist dhr. Frank 
De Poortere de voorzittersrol af te staan aan dhr. Geert Leeman (adjunct-dijkgraaf).  
 
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel. 
 
Geert Leeman neemt de voorzittersrol over van dhr. Frank De Poortere. 
 
De nieuwe voorzitter stelt de algemene vergadering volgende samenstelling van het 
kiesbureau voor: 
 
Dhr. Leeman Geert als voorzitter, (art.20 HR. Voorzitter AV = voorzitter kiesbureau) 
Dhr. Taillieu Pieter-Jan als secretaris,  
Dhr. Chris Marey (dienst binnenlands bestuur), Dhr. Glenn Mares (dienst provinciale 
waterlopen) als bijzitters en getuigen. 
 
De voorzitter vraagt de algemene vergadering als zij akkoord gaan met de samenstelling van 
het kiesbureau. 
 
De Algemene Vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het kiesbureau. 
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Alle aanwezige stemgerechtigden ontvingen twee stembiljetten: 
 
 

• Blauw stembiljet waarop de 5 kandidaten in alfabetische volgorde staan. 

• Wit stembiljet voor de verkiezing van een dijkgraaf (volgend agendapunt) 

 
Eerst wordt de verkiezing gehouden voor de 5 vacante plaatsen voor bestuurslid. 
 
Om een geldige stem uit te brengen kleurt men het bolletje naast de kandidaat die men wenst 
te verkiezen.  
 
Er mogen max. vijf kandidaten aangekruist worden. Op het stembiljet mogen verder geen 
andere aantekeningen worden gemaakt. 
 
Iedere aankruising is evenwaardig. 
 
De voorzitter toont aan de algemene vergadering dat de stembus leeg is. Hij vraagt dhr. Denny 
Pauwels om in de zaal rond te gaan om de stemmen op te halen.  
 
STEMMING + OPHALING VAN DE STEMMEN: 
 
… 
 
TELLING VAN DE STEMMEN DOOR HET KIESBUREAU: 
 
Als uitslag van deze stemronde wordt genoteerd: 
 

▪ aantal uitgebrachte stemmen: 111  waarvan 0  blanco en 2  ongeldige stemmen, 

wat betekent 109  geldig uitgebrachte stemmen 

 

▪ het quorum/ vereiste volstrekte meerderheid: 55 

 
▪ uit de opname van de stemmen uit het bureau blijkt dat de volgende stemmen werden 

bekomen, welke door de voorzitter worden bekendgemaakt: 
 
 
 
Derhalve zijn als regielid verkozen, gezien ze bij de eerste stemronde de volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalden, de heren: 
 
D. Bintein            101  stemmen 
B. Danneels   96 stemmen 
F. De Poortere  99 stemmen 
D. Lelieur   96 stemmen 
L. Pauwelyn   94   stemmen 
 
 
Derhalve zijn als bestuurslid verkozen, gezien zij bij de eerste stemronde de volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaalden: 
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D. Bintein, B. Danneels, F. De Poortere, D. Lelieur en L. Pauwelyn 
 
Er wordt vastgesteld dat de verkozen bestuursleden bloed- noch aanverwant zijn in de eerste 
of tweede graad met elkaar, noch met de andere regieleden, noch met de ontvanger-griffier. 
 
Hun mandaat zal overeenkomstig art. 23 van het Huishoudelijk Reglement 6 jaar duren en 
aanvangen vanaf de eedaflegging en eindigen op de algemene vergadering van 2025. 
 

 
10. Verkiezing van een dijkgraaf 
 
De voorzitter deelt mee dat op heden het mandaat van de dijkgraaf eindigt. 
De voorzitter vraagt aan de zittende en nieuw verkozen bestuursleden wie het ambt van 
dijkgraaf wenst op te nemen, enkel bestuurslid Frank De Poortere de wenst dit ambt op te 
nemen. 
 
Alle andere bestuursleden verzaken uitdrukkelijk aan het mandaat van dijkgraaf zodanig dat 
enkel Dhr. Frank De Poortere dit ambt op zich wenst te nemen. 
Toch dient volgens artikel 19 van het huishoudelijk reglement een verkiezing te gebeuren 
omdat het quorum moet gehaald worden. 
 
 
Aan de aanwezige stemgerechtigden werd een wit stembiljet overhandigd waarbij de 
Voorzitter vraagt de aanwezigen van de Algemene vergadering als zij zich akkoord verklaren 
om dhr. Frank De Poortere te verkiezen als dijkgraaf. Bij akkoord dient het bolletje te worden 
gekleurd naast de naam van dhr. Frank De Poortere. De dijkgraaf dient verkozen te worden 
door een volstrekte meerderheid. 
 
De telling van de stemmen gebeurt door het aangestelde kiesbureau.  
 
Als uitslag van deze stemronde wordt genoteerd:  
 

▪ Aantal uitgebrachte stemmen: 112  waarvan : 1  blanco en : 10   ongeldige 

stemmen, wat betekent : 101   geldig uitgebrachte stemmen. 

▪ Quorum/ vereiste volstrekte meerderheid:  51    

▪ Uit de opnamen van de stemmen uit het bureau blijkt dat de volgende stemmen 
werden bekomen, welke door de voorzitter worden bekendgemaakt: 

Dhr. Frank De Poortere : 93   stemmen. 

 
Gezien Dhr. Frank De Poortere, Woestenstraat 23, 8647 Lo-Reninge de vereiste volstrekte 
meerderheid behaalt wordt voornoemde als dijkgraaf verkozen.  
 
Zijn mandaat zal, overeenkomstig art. 23 van het H.R. zes jaar duren en aanvang nemen op 
heden. 
 
Dhr. Frank De Poortere dankt de algemene vergadering voor het vertrouwen. 
 
Dhr. Geert Leeman staat zijn voorzittersrol af aan de herverkozen dijkgraaf. Dhr. Frank De 
Poortere neemt de voorzittersrol van de algemene vergadering terug op. 
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11. 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 16u20. 
 
 
Aldus gedaan in zitting van 15 maart 2019 
 
Secretaris,       Voorzitter, 
 
 
 
 
Pieter-Jan Taillieu                Frank De Poortere  
Ontvanger-griffier      Dijkgraaf 
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Bijlage 
 

Beknopt verslag algemene vergadering van 23 maart 2018 

 
DAGORDE : 
 
1. Goedkeuren notulen van de AV van 17 maart 2017 
2. Toelichting neerslag, droogte en waterpeilbeheer 2017 
3. Werkingsverslag dienstjaar 2017 en werkingsprogramma 2018  
4. Goedkeuren beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 2018 
5. Goedkeuren grondverwerving Zwijnebeek i.k.v. natuurtechnisch oeverherstel 
5. Goedkeuren staat van onwaarden 2015 
6. Goedkeuring dienstjaarrekening 2017 
7. Goedkeuring begroting 2018 en vaststellen aanslagvoet en kohier polderbelasting 2018 
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. 
 

52  stemgerechtigden zijn vertegenwoordigd. 

 
1. Goedkeuren verslag vorige Algemene Vergadering. 

 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 17 maart 2017 telde 40 blz. 
Het volledige verslag van 40 pagina’s lag ter inzage in het kantoor van de Zuidijzerpolder. De 
voorzitter geeft de Algemene Vergadering de 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, droogte en waterpeilbeheer 2017 

 
De secretaris geeft een korte toelichting i.v.m. neerslag en waterpeilen in de Zuidijzerpolder 
gedurende 2017. Centraal staat de droogte tijdens de zomer van 2017. 
 
3. Werkingsverslag dienstjaar 2017 en werkingsprogramma 2018 

 
   I. Bevaarbare waterlopen IJzer en Kanaal Ieper-IJzer 
    
▪ De Vlaamse Waterweg deelt mee dat vanaf 1 juli de werkzaamheden starten voor de 

aanleg van de winterdijk “De Blankaart”. Het volledige tracé werd vergund. 
 
   II.  Waterlopen van eerste categorie onbevaarbaar   
 
Naast de normale onderhoudswerken werden volgende realisaties opgesomd:  
2017 
▪ Grote Kemmelbeek fase III 
▪ Nivelleren en afvoer slib Grote Kemmelbeek fase II 
 
2018 
▪ Plaatsing elektromechanica pompgemaal Engelendelft en afwerking bouwkunde. 
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   III. Waterlopen van tweede categorie onbevaarbaar 
 
Naast de gebruikelijke maaiwerken werd in 2017, 2.315m geruimd langs o.a de 
Boezingegracht. De slibvang van de Rhonebeek en Dode IJzerarm werden geruimd. 
 
In 2018 staat de ruiming van volgende waterlopen gepland: Westsluisbeek, 
Heidebeek, WY.9.2, WY.8, Lobeek, Steenbeek, Kleine Kleibeek, Stenenmolenbeek 
en Kerkebeek en beschermingswerken langs de Neerloopbeek, Zwijnebeek en 
Boezingegracht, en volgens noodzaak.  
 
   IV. Waterlopen van derde categorie:      
 
Het onderhoud van de 3de cat. waterlopen beperkt zich enkel tot de waterlopen in 
Poperinge.  
 
   V.  Waterlopen van vierde categorie (polderwaterlopen)          
 
2017 
▪ 112 km polderwaterlopen werden gereit in 2017 
▪ Ruimingswerken in totaal 1911 m langs diverse waterlopen 
▪ Plaatselijk werd de nodige oeverversterking geplaatst. 
▪ Onderhoud en herstel van diverse kunstwerken 
 
Voor 2018 is gepland om 113 km te reiten en +/- 3.500 m te ruimen. 

 
    VI. Onderhoud polderwegen/steenslagwegen, bermen en groenstroken 

 
In 2017 werden verschillende toegangswegen hersteld met de nodige steenslag. Ook de 
toegangsweg rond het spaarbekken werd hersteld.  
 
De geplande werken 2018 zijn gelijkaardig aan deze van 2017 

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

 
   VII. Exotenbestrijding 

 
In 2017 werden 180 mandagen ingezet en 44 bruine ratten mechanisch afgevangen en 94 
muskusratten.  
Gepland wordt om de inspanningen om ratten en exoten te bestrijden onverminderd verder te 
zetten in 2018. 
 
    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. 
 
4. Goedkeuring beleidsplan, werkprogramma en onderhoudskaart 2018 
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De algemene vergadering keurt de onderhoudskaart dienstjaar 2018 goed, alsook het 
beleidsplan dienstjaar 2018. 
 
5. Goedkeuring grondverwerving Zwijnebeek i.k.v. natuurtechnisch oeverherstel 
 
In het kader van het natuurtechnisch herstellen van de oever van de Zwijnebeek keurt de 
Algemene Vergadering de aankoop goed van twee loten grond langs de waterloop. De 
aankoopvergoeding bedraagt 6 320,00 euro voor een oppervlakte van in totaal 1.027m². 
 
6. Goedkeuren staat van onwaarden 2014 

 
De staat van onwaarden bedraagt voor 2015: 210,48 €  
Op vraag van de voorzitter keurt de Algemene Vergadering de staat van onwaarden 2015 
goed. 
 
7. Goedkeuren dienstjaarrekening 2017 

 
De ontvanger-griffier licht de samenvattende cijfers van de rekening 2017 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 2017 
goed. 
 
8. Goedkeuring begroting 2018 en vaststellen aanslagvoet en kohier polderbelasting 
2018 

 
De ontvanger-griffier voorziet de nodige toelichting bij de ontwerpbegroting 2018. 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. 
 
 
9. Mededelingen en varia 

 
Namens het bestuur van de Zuidijzerpolder volgen geen supplementaire mededelingen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15u20. 
 

 


