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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 9 maart 2020 

 

 
Aanwezig: 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Julien Chaubet, voorzitter 
Ann Morissens  
Herman Van Bever 
Marijke Doms 
Lieve Stoops 
Frans Dhaenens 
Fabienne van Aelst (tot 21u) 
Friedel Pas (vanaf 21u30) 
Jeroen Vanveerdeghem (vanaf 20u15) 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Steven D’Hont, Elena Doms, Erik Van Craen, Nieke Baudet, Roger Swinnen 
 

Agenda: 
1. Verslag MAR 13 januari 2020 
2. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
3. Werkpunten 

1. werkgroep bijen 
2. amfibieënoverzetactie 
3. organisatie zwerfvuilactie 
4. klimaat 

4. Nacht van de duisternis 
5. Mededelingen van de gemeente  
6. Nieuws van de natuur 
7. Op voorhand ingediende punten leden 

 
 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 9 maart 2020 Pagina 2/5 
 

 

 Verslag MAR 13 januari 2020 
 
De vergadering keurt het verslag van 13 januari 2020 goed. 
 

 MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
 
De door de MAR goedgekeurde versie dient nog aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 
 

 Werkpunten 
 

a. Werkgroep bijen 
 

- Er werd een oproep gedaan naar kandidaten voor de werkgroep rond bijen (nieuwsbrief,…). 
Hierop kwam weinig reactie. Best wordt er nog gerichter gezocht naar bijkomende 
kandidaten.  

 Fabienne is hiervoor ook kandidaat. 
- Er werd een subsidieaanvraag voor een klimaatproject ingediend bij de provincie.  De 

provincie liet weten dat er teveel inventarisatie is opgenomen t.o.v. concrete acties op 
terrein. De definitieve aanvraag dient ingediend te worden tegen 15 april. De aanvraag kan 
tegen dan nog worden bijgestuurd. 

- Na de Natuurpunt ledenvergadering werd een infosessie gegeven over het bijenvriendelijk 
inrichten van tuinen. Hierop kwam veel reactie. Dit zou nog eens herhaald kunnen worden 
vanuit de gemeente. 

- Het project Tuinkracht van de provincie Vlaams-Brabant en zijn afvalintercommunales 
waaronder EcoWerf heeft een nieuwe projectcoördinator. 

- In de krant stond een Boortmeerbeekenaar met wadituin. 
 

b. Amfibieënoverzetactie 
 

 Infoavond Dominique Verbelen 13 februari: 20-tal aanwezigen 

 Aarschotsebaan: tot nu toe 3-tal acties.  87 amfibieën levend overgezet, 14 dood. Grootste 
trek vermoedelijk morgen, overmorgen. 

 In totaal 25 vrijwilligers voor overzetten + plaatsen nadarhekkens. 
 In begin werd soms vergeten om vrijwilligers die niet over whatsapp beschikken op andere 
 manier te contacteren (via mail, tel). Ondertussen is dat opgelost. 

 Grotere betrokkenheid leverde spontane extra acties op (o.a. Blokstraat, Rijkenhoekstraat, 
Aarschotsebaan richting Steentjesbos, Kantoorstraat), waar ook al heel wat dieren werden 
gered. 

 Er volgt nog een feedbackmoment (datum nog te bepalen) 

 Aandachtspunten: 

 Plaatsen van de nadarhekkens gebeurt vrij vlot, maar communicatie naar de gemeente is 
soms wat laat (voorspellingen niet altijd even accuraat/laattijdig), waardoor in het begin 
niet altijd via de gemeentelijke website gecommuniceerd kon worden.  

 In het begin werd de nadar te dicht bij de brug geplaatst. Dat is ondertussen oké. 

 Weinig klachten. Automobilisten gedragen zich over het algemeen zeer hoffelijk. 

 In Zemst: infobord met aantallen = goed idee. Of plaatsing op lichtkrant. 
 

c. Organisatie zwerfvuilactie 
 

 Momenteel 13 inschrijvingen in Boortmeerbeek (waarvan 7 kinderen), 2 in Hever, 1 in 
Schiplaken. Verwacht wordt dat er zeker in Schiplaken nog een 15-tal personen zullen 
deelnemen. Best wordt het materiaal gewoon in 3 verdeeld. Herman Van Bever zal ook 
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deelnemen. Het is niet nodig om op basis van de inschrijvingen naar een andere locatie te 
gaan. 

 Communicatie: scholen en zwerfvuilpeters en -meters werden reeds gecontacteerd. Er volgt 
nog een facebook-bericht dat gedeeld kan worden. 

 Voorzien van kruiwagens 

 Naast koek + drankje voorzien van bloemenzaadjes voor de deelnemers 

 Er zal een kaart worden meegegeven, waarop de locaties met vuilzakken aangeduid kunnen 
worden. Er wordt nog verder afgesproken met de coördinatoren. 

 
d. Klimaat (besproken op einde vergadering, na aankomst Friedel Pas) 

 

 Er wordt voorgesteld om volgende punten, die naar voren kwamen op de klimaatmis  op 
termijn verder uit te werken. 

 

 Advies m.b.t.:  
o Smartlighting (bewegingssensoren) straatverlichting => Friedel 
o taks op reclameverlichting, tenzij men bepaalde acties doet => Friedel 
o Alle gemeentelijke communicatie op gerecycleerd papier/combinatie met FSC + dit 

erop vermelden => Jeroen 
o Aankoop elektrische dienstfietsen 
o Plaatsing van zonnepanelen op gemeente-eigendom (school, loods, sporthal) – via 

energiecoöperatie en burgerparticipatie, vb. via VEB 

 Acties: 
o klimaatwijken (website e-ID): de wijk die op een jaar tijd het meeste bespaard (%), 

krijgt een gratis buurtfeest. 
+ gemeentelijke geschenkbon uitbreiden naar korte keten winkels in de buurt 
o fietspromotiecampagne, cfr. Belgerinkel, mijn korte ritten – bereik je hiermee 
wel nieuwe personen?! 
o Fietsactie voor scholen cfr. Bonheiden, inclusief jeugdverenigingen 
o Fietsverhuur voor kinderfietsen, via scholen 

 Samenaankoop: 
o (elektrische) plooifietsen 
o Tuinmateriaal, vb. mulchmaaiers 

 Open MAR:  
o Fijnstofmeters maken + verspreiden in de gemeente, zie Leuvenair.be,  Luchtpijp.be, 

Luftdaten.info (er staan al 3 sensoren in Boortmeerbeek op de kaart) 
 
Volgende punten werden reeds in detail besproken: 

 Duurzame gemeente communicatie (zie ook document in bijlage): 

 sensibilisering naar inwoners m.b.t. geen reclame (ja/nee – nee/nee stickers brievenbus) 

 facturen (vb. milieubelasting) op vraag digitaal – te bekijken wat workload is. 
  (voor nieuwsbrief, vrijetijdsgids niet mogelijk, dit is niet-geadresseerd drukwerk) 

 meer gerecycleerd papier gebruiken + dit op het papier vermelden. Mag wat bruin zijn – 
ziet er 'meer gerecycleerd' uit. Dit papier geeft nu geen probleem meer met afdrukken.  

 => Publicaties dienen te worden opgelijst. Jeroen  werkt dit verder uit en contacteert 
 communicatieambtenaar hieromtrent.  

 Scholen zijn reeds aangezet tot minimaal papierverbruik 

 Smartlighting (zie ook document in bijlage): 

 LED geeft veel blauw licht: lichtvervuiling met o.a. uitsterven insecten als gevolg 

 LED kan gemakkelijk gedimd worden. vb. residentiële wijk. > 70% geen activiteit 
 => starten met nieuwe wijken, vervolgens residentiële wijken,... 
 Nu terugverdientijd van 4 jaar. Op termijn nog veel kortere terugverdientijd verwacht. 
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 LED: moet lichten niet vervangen, enkel sensor plaatsen. Tenzij oude verlichtingsarmatuur, 
 maar die moeten toch vervangen worden. 
 Aan Fluvius kan gevraagd worden  om dat uit te werken in nieuwe verkavelingen. 

 Veiligheidsgevoel <=> reële veiligheid: wanneer er geen sociale controle is, valt het juist 
op wanneer er activiteit is en het licht aan gaat. vb. inbreker heeft ook nood aan licht. 

 Fluvius berekent i.p.v. meet energiefactuur verlichting => centrale software nodig die wel 
kan meten: elk toestel kan zelf doorgeven. + verzamelt ook extra data, vb. over aantal 
wagens/snelheid (ook overdag). Kan eventueel extra sensoren (geluid, luchtvervuiling,...) 
aan koppelen. 

 => Advies: aftoetsen met Fluvius wat mogelijk is. 

 Reclameverlichting (zie ook document in bijlage): 

 Op de klimaatmis werd voorgesteld om te verplichten alle reclameverlichting te doven. 

 Alternatief voorstel:  

 belasting op reclameverlichting – korting wanneer maatregelen worden genomen. In 
Boortmeerbeek wordt nu geen belasting geheven, dus tot 0 euro. Overgangsperiode 
van 1 à 2 jaar. Besparing op elektriciteitsfactuur = extra motivatie. 

 LED-borden (mobiel): gevaarlijk voor verkeersveiligheid. Keuringsdocument = 
verplicht. => belasting wanneer niet oké. 

 Worden kleine zelfstandigen hiervan de dupe? Grootte bedrijven Leuvensesteenweg 
kunnen gemakkelijk betalen. Voor kleinere handelaars is dat moeilijk. 

 In verleden infoavond georganiseerd (eigen praatcafé KMO's, verleden jaar): 
geannuleerd wegens geen inschrijvingen. 

 Kloof detailhandel – ketens gewestweg. Moet eerst grote bedrijven meekrijgen, maar 
niet evident om daar diegene die iets te zeggen hebben, vast te krijgen. 

 Voorbeeld? Suggestie geven?  Vb. via informatiebrief?  
 => Friedel onderzoekt verder 
 

 Nacht van de Duisternis 
 
Voorstel = dit jaar ter afwisseling terug een kleinschaligere activiteit:  

 10 oktober (20u): wandeling met gidsen aan het gemeentehuis  

 29 augustus: Nacht van de vleermuis, georganiseerd door Natuurpunt aan Ravenstein, met 
muizen, vleermuizen, eventueel sterrenkijker 

 

 Mededelingen van de gemeente  
 

 Omgevingsvergunningen milieu: 

 Bronbemaling Venneweg (klasse 3): vergund 

 Afwijking Kobaltnorm Brouwerij Haacht (klasse 1): advies: periodieke evaluatie (5j.) is 
aangewezen 

 DHL (klasse 1): advies n.a.v. 2e openbaar onderzoek: advies n.a.v. bespreking in vorige 
MAR: 50% lichtreductie buiten openingsuren 

 Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: er werd zoals gevraagd door de MAR een positief 
bezwaar ingediend . 

 Brandplaatsen Pikhakendonk: goedgekeurd mits voorwaarden (advies brandweer) voor de 
periode maart – april 2019.  Verbranding van snoeiresten meidoornhagen. Tussenmaatregel 
LIFE-project: moet afvoeren, mag niet achterlaten.  Maar afvoeren of hakselen met 
landbouwmachines, zouden de pimpernelgraslanden teveel beschadigen.  

 Bomencharter: er zijn in 2019 409 aangeplant in Boortmeerbeek, o.a. door Natuurpunt en via 
samenaankoop 

 Samenaankoop Behaag je tuin: afhaalmoment 5 december 2020 
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 Infoavond 'grootse events, kleine voetafdruk' voor verenigingen in Keerbergen op 20/04: 
gratis voor inwoners van Boortmeerbeek 

 Alle verslagen MAR t/m december  2019 staan op gemeentelijke website  

 Essenbos (naast Hazenpad, Molenbeek): de essen en populieren zijn bijna allemaal dood, de 
rest zal dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook zijn. Op advies van de boswachter en IGO 
worden alle bomen m.u.v. het te natte gedeelte (broekbos) gekapt. Er werd hiervoor een 
kapmachtiging aangevraagd bij het ANB. Er werd een heraanplantingsplan opgesteld door 
IGO met els en zomereik en een gemengde houtkant langs de kant van het pad en langs de 
kant van de tuinen. Er wordt hierbij geen openstelling van het bos voorzien. Volgens IGO is 
deze locatie niet geschikt als belevingsbos, omdat dit enkel zeer beperkt mogelijk is in het 
voorste gedeelte met zomereik (de rest is te nat) en het openhouden van een pad 
verhoudingsgewijs erg veel tijd zal vergen. 

 Vraag: bomen privébos die verwijderd worden omwille van slechte staat. Wie controleert 
heraanplant n.a.v. subsidie? Gemeente is hiervan niet op de hoogte. ANB, die de subsidie 
toekent, zou dit moeten controleren.  Als  de gemeente inwoners aanschrijft m.b.t. het 
kappen van gevaarlijke bomen in hun bos, wordt er wel verwezen naar het Steunpunt Bos, 
dat gratis advies geeft en de (nood)kapmachiging die aangevraagd dient te worden bij het 
ANB. 
 

 Nieuws van de natuur 
 

 Project KUL geologie/geografie/agrologie 

 Onderzoek m.b.t. versnippering: 

 Wat is (on)beschermd, versnipperd? Waar is verbinding (vb. via bomenrijen) mogelijk? 
Lokaal klimaatbeheer, waterberging? Kan er aangesloten worden bij een project? 

 => cijfermatig bekijken voor Boortmeerbeek + grafiek maken. Frans bekijkt of hij iemand kent 
 die dat kan. 

 Percelen OCMW/kerkbestuur: inventarisatie percelen + huidige bestemming? 
 

 Op voorhand ingediende punten leden 
 

- openbaar onderzoek vaststelling bouwkundig erfgoed (tot 30/04/20): 
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266  

 O.a. bunkers, meeste op privépercelen (zie kaart op bovenstaande website).  
 Zijn deze geschikt voor vleermuizen? De kleine achter het kerkhof niet, de grotere mogelijk 
 wel. Natuurpunt (werkgroep Vleermuizen) zal volgende winter bekijken wat de kwaliteit 
 (temperatuur, vochtigheid) is. 
 
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 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

Maandag 14 september, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 

Maandag 9 november, 19u30 Vergadering MAR Gemeentehuis Leden MAR 
 


