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Gemeentebestuur Boortmeerbeek 
Pastorijstraat 2 
3190 Boortmeerbeek 
Tel.: 015/51.82.04 
Fax: 015/51.27.64 

 

 
Uittreksel uit het verslag van de MAR van 14 september 2020 

 

 
Aanwezig: 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Julien Chaubet, voorzitter 
Ann Morissens  
Herman Van Bever 
Lieve Stoops (later aangesloten 20.20u) 
Frans Dhaenens (later aangesloten 20.20u) 
Friedel Pas  
Jeroen Vanveerdeghem  
Dries Nicolaes – vervangend milieuambtenaar deel klimaat 
Gitta Horemans – vervangend milieuambtenaar 
 
Afwezig 
Steven D’Hont,  
Erik Van Craen,  
Nieke Baudet, 
Fabienne van Aelst  
Marijke Doms 
 

Verontschuldigd:  
Marleen Vandenbempt, (milieuambtenaar), Elena Doms, Roger Swinnen,  
 
 

Agenda: 
1. Verslag MAR 9 maart 2020 
2. Werkpunten /update 

a. werkgroep bijen + update bijenplan 
b. amfibieënoverzetactie 
c. klimaat 
d. organisatie zwerfvuilactie 

3. Nacht van de duisternis 
4. Project Schiplaken Groen Long De Bosuiltjes  
5. Situatie Dreef 
6. Mededelingen van de gemeente  
7. Nieuws van de natuur 
8. Op voorhand ingediende punten leden 
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 Verslag MAR 9 maart 2020 
 

De vergadering keurt het verslag van 9 maart 2020 goed. 
 

 Werkpunten 
 

a. Werkgroep bijen + update bijenplan 
 

- De burgemeester heeft een onderhoud gehad met Jens en daarna met de financieel 
beheerder. In de begroting staat dat de opmaak van het actieplan, inclusief onderzoeken en 
diagnoses dit jaar gedragen worden. Het geld is dus voorzien. 

- De burgemeester zou graag klaarheid krijgen zodat de gemeente onder andere weet waar ze 
bijvoorbeeld bloemenacties kunnen doen. De gemeente zal ook het charter van 
bijenvriendelijke gemeente tekenen. 

- Ook Jens vroeg zich af wat de stand van zaken was en zat wat te wachten om op te starten.  
- De bijengroep moet dus eigenlijk gewoon in gang gezet worden. 
- Wie zal er in deze werkgroep zitten? 

o Viviane? 
o Fabienne?  
o Eventueel de scholen betrekken. 
o Ook bij het KAT (klimaatactieteam) zitten nog gegevens van mensen die 

geïnteresseerd zijn in bijen 
- Doel is om begin oktober een startvergadering te organiseren met Marleen. Hiervoor zal 

reclame gemaakt worden via de website en facebook. Ook op de website van Natuurpunt zal 
een oproep voor geïnteresseerden komen. 

- Julien verwittigt Jens.  
 

b. Amfibieënoverzetactie 
 

 Er was veel enthousiasme bij deze actie, zowel bij de organisatoren als bij de vrijwilligers. De 
actie kan zeker herhaald worden volgend jaar. 

 Gaan we ons beperken tot dezelfde zones of zijn er nog andere interessante zones? Vorig 
jaar hebben we ons op de twee hotzones geconcentreerd. De bedoeling was dat er nadien 
een evaluatie zou gebeuren, maar dat is er door de lock-down niet gekomen. 

 Voor volgend jaar zouden we dan met dezelfde hotspots beginnen en deze keer wel een 
evaluatiemoment houden bij de vrijwilligers. Nadien kunnen eventueel andere zones worden 
toegevoegd. Afhankelijk van hoeveel vrijwilligers er zijn. 

 Voor buitenstaanders viel het te weinig op dat we ons engageerden voor deze actie. We 
zouden dus meer moeten inzetten op sensibilisatie en zichtbaarheid.  

o Zijn er panelen die de zichtbaarheid van de actie verder kunnen vergroten?  
o Ook wanneer je uit de zijstraten komt, borden plaatsen dat er een actie bezig is.  

 
c. Klimaat  

 
- Het klimaatactieteam heeft stilgelegen de voorbije 6 maanden maar zijn nu terug digitaal 

opgestart. Er is al één heropstartvergadering geweest twee weken geleden. 
- Een aantal activiteiten kunnen al zeker voorbereid en/of afgewerkt worden in deze tijden. Er 

zal nu een selectie gemaakt worden hoe we welk project op de rails zetten. Er zijn ook nog 
ideeën op lange termijn. 

- Op welke manieren kunnen de budgetten ter beschikking gesteld worden voor de 
werkgroepen? Eventueel bij koning Boudewijnstichting extra steun vragen? Is er nog geld 
over van het consultancybureau, Mobius, dat nu door corona een half jaar geen 
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ondersteuning heeft gegeven, maar die normaal wel een jaar gingen ondersteunen? 
Misschien kunnen we daar nog iets van terugkrijgen? Of nog extra ondersteuning? De 
ondersteuning van het consultancybureau werd door de leden ondermaats gevonden. Gitta 
vraagt dit na op IL. Ook eens bij Marleen vragen hoe de subsidies van de klimaatmis 
verkregen waren en nog budgetten zoeken. 

- Voor de opvolging van de punten die werden doorgestuurd naar de MAR en in de vorige 
vergadering werden besproken, zullen we wachten tot Marleen terug is. Er zal toch meer 
digitaal moeten vergaderd worden. 

- Dries Nicolaes van Interleuven, plaatsvervangend ambtenaar voor het gedeelte klimaat, geeft 
een toelichting over de procedure van de opmaak van het nieuwe klimaatactieplan 2020-
2030 (SECAP): 

  
In de opmaak van het SECAP is burgerparticipatie heel belangrijk. Dit kan als input dienen voor 
het SECAP; Het huidige SEAP stelt een reductie van 20% CO2-uitstoot tot doel in 2020. In het 
SECAP wordt een reductie van 40% in 2030 vooropgesteld. Dit is steeds ten opzichte van 2011. 
Een andere doelstelling is om de gemeente meer klimaatadaptief te maken om de kwalijke 
effecten van de klimaatopwarming te verminderen. 
Zijn de 20% in 2020 gehaald? Nee, de provincie beschikt over de exacte cijfers van 2011 en 2018. 
Maar Boortmeerbeek haalt zeker geen 20% in 2020.  
We moeten ons niet blind staren op deze cijfers en gewoon zoveel mogelijk doen. 
Acties voorgesteld door het KAT of de MAR kunnen eventueel mee opgenomen worden in het 
SECAP. 
 
De procedure voor de opmaak van het SECAP start binnenkort aan de hand van een aantal 
workshops met de provincie. Er zal worden gestreefd naar een wisselwerking tussen provincie, 
gemeente en de burgers, met onder meer het klimaatactieteam. De gemeenten Kampenhout en 
Steenokkerzeel volgen een gelijktijdig traject met de Provincie. Op de workshops zullen daarom 
de drie gemeenten vertegenwoordigd worden. Er kan nadien gekozen worden om een 
gezamenlijk SECAP op te stellen of per gemeente een aparte versie. 
 
Op 24/9 heeft de gemeente een eerste workshop met de provincie met o.a. de nulmeting, waar 
staat Boortmeerbeek nu, en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse van het grondgebied. 
 
De inplanning van de daarop volgende workshops is zoals hieronder aangegeven  

Eind november: Workshop ruimtelijke ordening en adaptatie (vergunningen, natuur, 
water, infrastructuur,…) 
Eind januari: Workshop Gebouwen en energiezuinigheid (gemeentelijk, particulier, 
tertiair, industrieel) 
Eind februari: Workshop Mobiliteit en andere thema’s (vermoedelijk ook hernieuwbare 
energie e.d.) 

Aan deze workshops kunnen geen burgers deelnemen, ook geen MAR-leden. Het zijn interne 
workshops in de deelnemende gemeenten. Kunnen gemeenteraadsleden deelnemen? 
Normaalgezien zijn de workshops enkel voor de schepen en de ambtenaren. Dit kan wel eventueel 
nog nagevraagd worden. 
Met deze data in het achterhoofd kan de MAR en het KAT zich wel voorbereiden en eventueel 
belangrijke zaken op voorhand al doorgeven voor de juiste workshop. 
 
Het is vooral belangrijk dat de gemeente een beleid uittekent dat gedragen is door de bevolking. 
Niet alle acties moeten er in staan.  
 
Ook de oplijsting van acties uit de klimaatmis: wat kunnen burgers kleinschalig doen, door 
burgers en met burgers kan doorgegeven worden als input in het nieuwe plan. 
Los van de klimaatmis zal er nog participatie nodig zijn bij de opmaak van het plan. 
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De punten waar het klimaatteam geen impact op heeft, zijn doorgegeven naar de MAR en 
kunnen eveneens als input dienen. Ook uit andere hoeken is input welkom. 

 
 

 
 
Samengevat: 

- Het Klimaatactieteam start terug op en neemt verdere initiatieven. 
- Punten die naar de MAR zijn gestuurd vanuit de klimaatmis zal mee gewacht worden tot 

Marleen terug is.  
- Opmaak klimaatactieplan – zal ook een klankbord zijn voor acties. Het KAT kan zaken 

voorbereiden voor de workshops. 
 

d. Organisatie zwerfvuilactie 
 

 De zwerfvuilactie is eveneens door corona niet doorgegaan. 

 Het voorstel is om in het najaar eventueel wel nog een actie op poten te zetten met in acht 
name van de coronamaatregelen. Dit moet kunnen met de nodige social distancing. 
Duidelijke communicatie is nodig. Misschien een ludieke actie – om ter meest inzamelen – 
inschrijvingen met eigen bubbel. Op bepaalde tijdstippen ophalingen.  

 Foto als bewijs of een fotowedstrijd. Kan doorgaan in de herfstvakantie– Wordt vastgezet op 
7/11. 

 Gemeente stond vorige keer in voor het materiaal en kan dat nu ook doen. De MAR deed de 
rest van de organisatie. Vooraf inschrijven voor een bepaalde gemeente, 3 verzamelpunten. 
Zelfde scenario volgen, maar eventueel met prijs.  

 Voor elk inzamelpunt een aantal mensen die het coördineren. Voor Schiplaken is dit Frans, 
voor Hever Jeroen, voor Boortmeerbeek vragen aan Steven. 

  In de nieuwsbrief van de gemeente oproep doen en ook bij Natuurpunt. 

 Tussen 10 en 11 materiaal ophalen – en nadien terug brengen – tot 14u. Bij inschrijving een 
startuur geven om veel volk bij elkaar te vermijden. 

 Kaart meegeven voor aan te duiden waar grote stukken liggen 

 Misschien kunnen er her en der infoborden gezet worden van mooimakers zoals in sommige 
omliggende gemeenten? Sensibilisatie kan sowieso gebeuren. 

 Het zal in de nieuwsbrief gezet worden door Marleen of Gitta – Gitta vraagt na wanneer de 
volgende nieuwsbrief is en wanneer het artikel moet ingeleverd worden. 

 Er dient wel gewacht te worden met de communicatie tot de volgende veiligheidscel heeft 
plaatsgevonden. 

 

 Nacht van de Duisternis 
 

- Het voorstel was om dit jaar ter afwisseling terug een kleinschaligere activiteit te 
organiseren. De oorspronkelijke bedoeling was om op  10 oktober (20u) een wandeling met 
gidsen aan het gemeentehuis te organiseren 

- Laten we dit doorgaan? Op welke manier?  
o Bewegwijzeren + kaartjes 
o Groepjes met maximum 10  (2 gezinnen/groep) 
o Op voorhand inschrijven met startuur om de 15 minuten voor bubbel 
o Er is sowieso registratieplicht. Eventueel ook nog ter plaatse inschrijven. 

 
Er wordt nog getwijfeld of het wel een goed idee is, er is nog vrees voor samenscholing. Door 
de maatregelen zal de organisatie ook ingewikkelder zijn; Kan dit nog gerealiseerd worden op 
3 weken tijd? 
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- Friedel zal een online programma voorzien dat kan gevolgd worden. Dit is in elk geval een 
goed alternatief. Er kan eventueel nog een digitale nacht-van-de-duisternis-quiz of zo 
voorzien worden. 

- Donderdag is er een vergadering van Natuurpunt, daar zullen ze beslissen of het al dan niet 
doorgaat. Dit zal vrijdag gecommuniceerd worden naar de MAR. 

 
 

 Project Schiplaken Groen Long de Bosuiltjes 
 

- Julien geeft een toelichting over een visie op een mogelijks project ‘Groene Long De 
Bosuiltjes’ dat vanuit de MAR gedragen kan worden– zie presentatie in bijlage. 

- Het gaat over het gebied met het bos achter de school. 
- Doel is om heel het gebied op te waarderen en om te vormen naar een groene long, 

herbebost met enkele kleinschalige gemeenschappelijke akkertjes en een speelbos. Het 
gebied omvat ongeveer 6 ha. De akkers zouden we moeten kunnen inkopen. Zo kunnen we 
nieuwe gebieden aantrekkelijk maken om te ontdekken. Het voorstel past bovendien perfect 
in de corridors en is verbindend. Ook voor de school en de handelaars in de buurt kan dit een 
meerwaarde betekenen. 

- Deze visie is nog niet doorgesproken met het college, maar zou een project kunnen zijn 
vanuit de MAR, met burgerparticipatie en de gemeente. Eerst moet de oefening gemaakt 
worden wat dit project technisch allemaal omvat. Er zijn voorlopig nog veel onbekenden. 

- Voorstel: kunnen we hierover een technische werkgroep opstarten? Alles moet 
meegenomen worden in de besprekingen, ook de parking achter de school.  

- Laten we er een groot en ambitieus project van maken, gedragen door burgers en met de 
gemeenten en natuurpunt – en eventueel andere partijen. We zullen een multidisciplinaire 
werkgroep opstarten met deze partijen waarin de school, gemeente, MAR, KAT, Hans, 
eventueel handelaars, verenigingen, eventueel bosgroep en RLD,…. betrokken worden. Het 
initiatief tot opstarten van de werkgroep kan best vanuit de gemeente gebeuren. 

- Het is in deze werkgroep niet de ambitie om het probleem van de parking van de school op 
te lossen, wel om de school in het project te betrekken. 

- Wat betreft de plannen voor de parking van de school wordt voorlopig gewacht op de 
plannen van de school zelf met het gebouw (nieuwbouw, renovatie, uitbreiding…?). Het 
schoolbestuur is daarmee bezig. 

- Mogelijks zijn er subsidies te verkrijgen voor herbebossen. Hierin kan de gemeente een rol 
spelen. 

 

 Situatie Dreef 
 

- In de Dreef in Boortmeerbeek zijn al enkele keren grote werken uitgevoerd zonder 
vergunning. Eerst waren er ophogingen in de buurt van het erf, dit werd reeds aangekaart in 
maart-april, en nu is er weer een overtreding. Natuurinspectie is er bijgehaald voor een 
gedempte vijver terug open te maken. 

- Er gebeurt te weinig handhaving op de natuurwetgeving, dit door een ondercapaciteit aan 
handhavers.  Mensen maken gebruik van de situatie om het er snel door te krijgen.  
Het zou mooi zijn als de regels gevolgd worden.  
Er zijn duidelijk meer handhavers nodig. Eventueel vragen of er bij de politie nog iemand zijn 
attest voor toezichthouder kan halen? Nuttig om er eens over na te denken en aan te kaarten 
op de gemeente. 
Onderbemand zijn is een groot probleem op dit moment maar mag de burger niet 
tegenhouden om bepaalde zaken te signaleren. 

 

 Mededelingen van de gemeente  
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 Er wordt een nieuw project opgestart: Droogtemeters met ‘curieuzeneuzen in de tuin’: 
sensoren leveren informatie over droogtestress…. We kunnen tot morgen inschrijven – Kan 
de MAR van die meettoestellen gebruik maken of niet?… Er zouden er kunnen voorzien 
worden vanuit de gemeente op plaatsen waar regelmatig volk passeert. Een aantal 
mogelijkheden worden gegeven, in Schiplaken bij het insectenhotel, aan het station, in  de 
omgeving van de scouts; op plaatsen waarvan je weet dat het water twee meter te laag staat 
op dit moment en de vegetatie zal wijzigen op termijn. De MAR zou willen gaan voor 4-6 
punten. Karin vraagt na bij financieel directeur en geeft feedback. 

 Behaag je tuinactie loopt van 1/9-31/10. Het afhaalmoment is begin december: wilgenpoten, 
hoogstambomen, hagen per 30, hoogstammige fruitbomen,…  
Er wordt gesuggereerd om misschien ook laagstammige fruitbomen op te nemen in het 
gamma. Ook dient er gewezen te worden op de regels rond aanplanting van 
hoogstambomen. Bij de pakketten zit een boekje met de reglementering en de instructies.  
 

 Nieuws van de natuur 
 

 Toelichting door Frans betreffende de stand van zaken van de grote projecten – zie 
presentatie in bijlage 

 50 jaar Natuur en Landschap geeft 3 grote Linden (gedenkbomen) waar gaan we ze 
zetten? 

 Oriom – zie presentatie 

 Archeologiedagen in de floodplains – 10/10 – communicatie via eigen kanalen 

 Provinciale visie : Weesbeek – heel belangrijk 

 Handhaven op orde en netheid in de gebieden is belangrijk. 

 Veel unieke zaken in onze gemeente – we dienen dit goed op te volgen. 
 

 Op voorhand ingediende punten leden 
 
geen 
 
Gekende data 
 

Datum  Onderwerp Locatie Genodigden 

Zaterdag 21 maart, 10u00 – 
12u00 
AFGELAST 

Zwerfvuilactie  Kerken Boortmeerbeek, 
Hever, Schiplaken 

Iedereen 

Maandag 11 mei, 19u30 
AFGELAST 

Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

Maandag 8 juni, 19u30 
AFGELAST 

Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

Maandag 14 september, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

Maandag 9 november, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

 


