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Goedkeuring verslag MAR 19 februari 2014
Mededelingen van de gemeente
Goedkeuring jaarverslag MAR 2013
Evaluatie zwerfvuilactie 15 maart en voorstellen zwerfvuilactie 2015
Aanplanting wegendoorn (zaadplantactie) – GNOP advies
Onderhoud wandelpad Pikhakendonk
Open MAR wilde bijen
Luchtkwaliteit
Varia

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

2. Mededelingen van de gemeente
De milieuambtenaar stelt de MAR op de hoogte van het feit dat het bermbeheerplan is goedgekeurd
door het Agentschap voor Natuur en Bos op 10 april 2014.
De MAR-leden hadden hier graag een kopie van bekomen.

3. Goedkeuring jaarverslag MAR 2013
De vergadering heeft het MAR-jaarverslag van het werkjaar 2013 overlopen en goedgekeurd.
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4. Evaluatie zwerfvuilactie 15 maart en voorstellen zwerfvuilactie 2015
Op 15 maart 2014 heeft de MAR als proefproject zelf een zwerfvuilactie georganiseerd.
Tijdens deze actie werden er 7 vuilzakken met zwerfvuil verzameld door 4 MAR-leden.
Na deze zwerfvuilactie werd er door de aanwezigen even samengezeten om de voornaamste
bemerkingen betreffende deze actie te verzamelen:
Alle aanwezigen vonden het een goed idee om de actie open te trekken naar alle inwoners van de
gemeente Boortmeerbeek. Ook kunnen er specifieke doelgroepen zoals scholen en jeugdverenigingen
betrokken worden bij de actie. Bijvoorbeeld een zwerfvuilactie door het 6de leerjaar in de
schoolomgeving.
De straat kan dan afgezet worden om de verkeersveiligheid te garanderen.
Met zo’n actie zouden de kinderen op verschillende manieren (themaweek) bijleren over het thema
afval en over zwerfvuil.
Zij zouden dan zelf kunnen meehelpen, aangezien hun veiligheid volgens ons niet in het gedrang zal
komen zo lang ze de grijpers en de handschoenen gebruiken.
Verder zou er ook een actie georganiseerd kunnen worden die gericht is op de sigarettenpeuken in de
buurt van de horeca. Zo zou het plaatsen van buitenasbakken bij horecazaken best worden
aangemoedigd door het gemeentebestuur.
5. Aanplanting wegendoorn (zaadplantactie) – GNOP advies
De milieuambtenaar meldt aan de MAR dat IGO-Leuven een groot deel van de 575 wegedoornplantjes
reeds heeft aangeplant achter het kerkhof van Boortmeerbeek en dat de rest van de wegedoornplantjes
bedoeld is om de gaten in de hagen op te vullen langs het natuurleerpad in Pikhakendonk.

6. Onderhoud wandelpad Pikhakendonk
De milieuambtenaar bevestigt dat het knuppelpad van het wandelpad van Pikhakendonk aan
vernieuwing toe is en zal dit opnemen met de technische dienst om hier werk van te maken zodra er
geld beschikbaar is.
De omheining in de wei van de landbouwer Van Looy is ondertussen wel gerepareerd door de Minawerkers van IGO-Leuven.
7. Open MAR wilde bijen
De MAR-leden zijn het unaniem eens dat er tijdig reclame moet worden gemaakt voor de infoavond
met als thema ‘Wilde Bijen’ in de nieuwsbrief, op de website, op de lichtkrant en eventueel in
regionale nieuwsbladen.
8. Luchtkwaliteit
Eddy Van Bouwel geeft een presentatie over het thema Luchtkwaliteit omdat dit onderwerp
herhaaldelijk in de actualiteit besproken werd de laatste tijd.
Tijdens deze presentatie werden de onderwerpen fijn stof, smog-alarm, etc. … toegelicht.
9. Varia
Het 2de weekend van oktober is het opnieuw Nacht van de Duisternis.
Het exacte thema is nog niet gekend maar wel wordt de vraag gesteld of de MAR eventueel iets wil
organiseren op 11 oktober voor NvdD.
Dit zal de volgende vergadering besproken worden.
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Eventueel kan er opnieuw een nachtwandeling georganiseerd worden met telescopen op een bepaalde
locatie.
Verder zou er als andere open MAR activiteit in het voorjaar van 2015 een cursus EcoDriving
georganiseerd kunnen worden. Het theoretische model zonder autorijden zou 350€ kosten.
Een beslissing hierover zal eveneens volgende vergadering genomen worden. Deze actie zou
mogelijks kunnen passen in het Klimaatactieplan van de burgemeesterconvenant.
In de bouwput achter de Mouterij kwaken de kikkers lustig. Is hier reeds een oplossing voor gevonden
om de kikkers te herlokaliseren?
Neen, verschillende instanties gecontacteerd (ANB, Natuurpunt, RLD) maar niemand had echt
interesse om hier iets mee te doen.
Vanuit Natuurpunt zal er een laagdrempelige cursus georganiseerd worden in het najaar. Deze cursus
‘Natuur voor groentjes’ zal handelen over de natuur in de gemeente.
De MAR is positief over dit initiatief.
Wel zijn er nog 2 vragen vanuit Natuurpunt, zijnde of er iemand van de gemeente een uitleg zou
kunnen komen geven over het gemeentelijke beleid rond natuur, en of het mogelijk is om de cursus
aan te kondigen via de gemeentelijke communicatiekanalen.
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