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1. Goedkeuring verslag MAR 19 juni 2014
De vergadering heeft het verslag van 19 juni 2014 overlopen en goedgekeurd.

2. Mededelingen van de gemeente
- De brouwerij Haacht heeft een hervergunning verkregen.
- De gemeente heeft gedurende 3 maanden een elektrische wagen (Opel Ampera) van Eandis in
bruikleen. Dit proefproject biedt gemeenten de mogelijkheid om na te gaan of een elektrisch voertuig
zou passen in hun werking. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om een laadpunt te installeren.
- De gemeente Boortmeerbeek zal dit jaar opnieuw een artikel in de nieuwsbrief plaatsen om mensen
uit te nodigen aan hun dakrand een kunstzwaluwnest te hangen. Na screening worden er dan bij de
geschikte kandidaten zwaluwnesten gehangen door IGO-Leuven.
- Ook is er een nieuwsbrief in de postbus terechtgekomen bij alle inwoners in het kader van de
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milieuhygiënebelasting. Op deze manier worden zij geïnformeerd over deze nieuwe belasting.
- De stroomgebiedsbeheersplannen liggen ook openbaar op de technische dienst (zie puntje 5).
3. Planning Nacht van de Duisternis (11 oktober)
De gemeente heeft Willy Vermeylen gecontacteerd om als amateurastronoom mee te werken aan de
Nacht van de Duisternis. Hij was hiermee akkoord en wou meehelpen om sterrenkijkers op de
Dijledijk te plaatsen.
Er is door een dubbele boeking echter geen gids bij Natuurpunt te vinden die de wandeling kan
begeleiden. Aangezien enkel sterrenkijken als activiteit te licht wordt bevonden, wordt besloten door
de MAR om dit jaar geen activiteit te organiseren maar naar volgend jaar toe de natuurgids sneller te
boeken. De activiteit gaat volgend jaar door op zaterdag 10 oktober.
4. Opvolging zwerfvuilactie
In opvolging van de evaluatie van de zwerfvuilactie van dit jaar, wordt de milieuambtenaar verzocht
om op het college het voorstel om een brief te richten aan scholen en jeugdverenigingen met
betrekking tot een deelname aan de zwerfvuilactie te bespreken, zodat de brieven zo spoedig mogelijk
verzonden kunnen worden.
Ook het voorstel om een brief te richten aan de café’s en andere horecazaken in Boortmeerbeek om
hun te vragen om een sigarettencontainer te plaatsen zou nog uitgevoerd moeten worden.
De zwerfvuilactie van de WBE’s zal doorgaan de derde zaterdag van maart zijnde de 21ste maart.
De verekeringsaspecten moeten nog nagekeken worden. Ook het materiaal voor volgend seizoen zou
besteld moeten worden.
5. Openbaar onderzoek waterbeheerplannen (zie: http://www.volvanwater.be/)
De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 liggen op de gemeentes in openbaar onderzoek van 9 juli
2014 tot en met 8 januari 2015.
Dit is een zeer lijvig document van 100’en pagina’s hetgeen tijd zal kosten om erdoor heen te raken.
Maarten Vanderstukken zal uitgenodigd worden om een presentatie te geven over de impact voor de
waterlopen in Boortmeerbeek. De milieuambtenaar zal de informatievergadering van 6 oktober voor
het Dijle- en Zennebekken bijwonen. Tegen volgende vergadering zal de milieuambtenaar eveneens
deze documenten doornemen om aan de MAR toe te lichten welke onderdelen juist betrekking hebben
op Boortmeerbeek.
6. Varia
- Er wordt gemeld door één van de MAR-leden dat er een mazoutvervuiling op het kanaal LeuvenMechelen zou hebben plaatsgevonden. Waterwegen & Zeekanaal is hiervoor echter de bevoegde
instantie en moet dus instaan voor het nemen van de nodige maatregelen.
Er kwam een vraag betreffende de vergunningstoestand van de geplaatste windmolen in de
Bredepleinstraat. De milieuambtenaar kon meegeven dat deze windmolen volledig stedenbouwkundig
vergund is en normaal gezien moet voldoen aan de opgelegde bijzondere voorwaarden mbt
geluidshinder. Er werd ook nog gemeld dat de valschaduw eveneens voor problemen kan zorgen in de
omgeving.
7. Bevestiging data volgende vergadering
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Wo 26 november 2014
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