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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 17 december 2014 

Aanwezig: 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Nieke Baudet 

Friedel Pas 

Tom Meulemans 

Roger Swinnen 

Frans Dhaenens 

 

Verontschuldigd:  

Veerle Stroobant 

Lieve Stoops 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

 

Agenda:  

 

1.            Goedkeuring verslag MAR 11 september  

2.            Mededelingen van de gemeente  

3.            Opvolging zwerfvuilactie  

4.            Openbaar onderzoek waterbeheerplannen  

   a. Verslag informatievergadering Dijle- en Zennebekken van 6 oktober  

   b. Impact op waterlopen in Boortmeerbeek  

5.            GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden  

6.            Varia  

7.            Data volgende vergaderingen 

 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 11 september 2014 

 

De vergadering heeft het verslag van 11 september 2014 overlopen en goedgekeurd. 

 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

- De gemeente Boortmeerbeek heeft een nieuwe toepassing van het informaticasysteem Cipal om zijn 

milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen mee af te handelen. Op dit ogenblik worden 

alle historische gegevens geconverteerd in dit nieuwe Nestor 2-programma. 

 

- De gemeente is een nieuwe website aan het maken. Deze is reeds voorgesteld aan het college en aan 

de gemeenteraad en zal kortelings operationeel worden voor de inwoners van Boortmeerbeek. 

 

- Het steentjesbos gelegen in Boortmeerbeek en Kampenhout is erkend als privaat natuurreservaat. 
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- Het plan-MER van het PRUP BEK Kampenhout-Sas is goedgekeurd. 

 

- De gemeente Boortmeerbeek heeft besloten om het alternatief onkruidbeheer zelf uit te besteden 

aangezien wij niet akkoord konden gaan met bepaalde aspecten uit het bestek dat Interleuven had 

opgesteld voor het project. 

 

- Met betrekking tot de textielophaling in de gemeente Boortmeerbeek zal de gemeente 

Boortmeerbeek opnieuw een aanbesteding uitschrijven. Ook is het de bedoeling om op grondgebied 

van de gemeente Boortmeerbeek slechts met 1 firma samen te werken. 

 

 

3. Opvolging zwerfvuilactie 

 

Binnen de MAR wordt er nota genomen van het feit dat de gemeente het voorstel van de MAR om 

scholen en jeugdbewegingen te betrekken bij een zwerfvuilactie niet wenst te ondersteunen omwille 

van de gevaren (verkeer, risicovolle materialen) voor de kinderen die zouden deelnemen aan zo’n 

zwerfvuilactie. Anderzijds vindt de gemeente het ook niet de taak van kinderen om het zwerfvuil 

binnen een gemeente op te ruimen. De MAR zou graag in de toekomst sneller worden ingelicht 

wanneer bepaalde initiatieven niet kunnen gerealiseerd worden. Ook wordt alsnog uitvoering te geven 

aan het voorstel betreffende sigarettenpeuken rond de horecazaken. 

 

Los hiervan stelt de MAR voor om opnieuw een zwerfvuilactie te organiseren, die opengesteld mag 

worden naar de inwoners van de gemeente, op 21 maart 2015. Er zal met de WBE ‘De Barebeek’ 

afspraken worden gemaakt met betrekking tot de ophaling en afvoer van het zwerfvuil. 

 

De gemeente zal via de geijkte kanalen communiceren over deze activiteit indien het college zijn 

toestemming geeft voor deze actie. De milieuambtenaar zal dit op het college brengen. 

 

4. Openbaar onderzoek waterbeheerplannen 

 

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 liggen op de gemeentes in openbaar onderzoek van 9 juli 

2014 tot en met 8 januari 2015. 

De milieudienst van de gemeente Boortmeerbeek zal deze plannen doornemen en onderzoeken welke 

maatregelen en acties betrekking hebben op ons grondgebied. Vervolgens wordt er vanuit het college 

een advies geformuleerd dat zal verzonden worden naar de Vlaamse Overheid. 

 

5. GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden 

 

Tom Meulemans geeft uit naam van Natuurpunt een presentatie waarin de evolutie van het GRUP 

wordt weergegeven. In de eerste versie was heel Pikhakendonk nog groen ingekleurd, vervolgens 

werden de landbouwers eruit gelaten en als laatste versie alle gebieden in Boortmeerbeek. 

 

Natuurpunt betreurt dit en zou graag naar versie 2 terugkeren waar het hele gebied met uitzondering 

van de landbouwers in het gebied groen werd ingekleurd. 

Dit omdat zij vinden dat de  Grote Pimpernel en andere belangrijke natuur moet gevrijwaard kunnen 

worden. 

 

Natuurpunt zou aan de gemeente willen vragen om bezwaar aan te tekenen tegen deze laatste versie 

van het GRUP. 

 

6. Varia 
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Natuurpunt heeft in samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland een amfibieënpoel op een 

terrein langs de Broekstraat gerealiseerd. Er wordt echter aan de gemeente gevraagd om de resterende 

niet-gesubsidieerde kosten op zich te nemen na aantonen van de kosten via detailfacturen. 

 

Verder is het de bedoeling om in samenwerking met RLD een boomgaard aan te planten. Ook zal er 

contact opgenomen worden met jeugdverenigingen en scholen in het kader van natuureducatie en 

sensibilisatie. 

 

Aan het Sas worden er enorme inspanningen geleverd met betrekking tot één van de koestersoorten 

van de gemeente Boortmeerbeek nl de zwaluw. Het is misschien de moeite om deze inspanningen eens 

in de picture te plaatsen zodat dit initiatief wat meer erkenning krijgt. 

 

Roger Swinnen wist te melden dat het OCMW enkele gronden verkoopt. 

 

Frans Dhaenens wou de gemeente Boortmeerbeek in kennis stellen van het project ‘de groene vallei’ 

van het RLD. In het najaar van 2008 ging het project ‘Het Groene Bekken van de Weesbeek’ van start. 

Het liep tot en met augustus 2011. Met dit project wilden de gemeenten Herent, Kampenhout en 

Kortenberg samen zoeken naar oplossingen voor de knelpunten rond waterbeheer op hun grondgebied. 

Tegelijk wilden de gemeenten met het project de bestaande waardevolle bossen versterken en met 

elkaar verbinden. Hiervoor schakelden de gemeenten Regionaal Landschap Dijleland vzw en de 

Vlaamse Landmaatschappij in. 

Naast de hoofdthema’s water en bos had het project ook oog voor recreatie, landbouw en natuur en de 

kruisbestuiving tussen al deze thema’s. Misschien dat er dus nog een vervolgproject bestaat en/of er 

nog andere mogelijkheden zijn waaraan de gemeente Boortmeerbeek kan deelnemen. De 

milieuambtenaar zal dit bij RLD navragen. 

 

Nieke Baudet heeft nog eens de situatie geschetst achter de ontbossing van de Gottendijsdreef.  

 

Friedel Pas stelt zich vragen bij het legitieme karakter van het motorclubhuis ‘No Rules’ in de 

Aarschotsebaan. Het betreft hier zowel stedenbouwkundige als milieukundige overtredingen. Dit 

dossier wordt onderzocht door het parket, de gemeente en de politie en moet zijn beloop kennen. 

Er zijn hiervoor reeds verschillende PV’s opgemaakt. 

 

 

7. Data volgende vergaderingen 

 

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 5 februari 2015. 

Data voor volgende vergaderingen in 2015 zullen vastgelegd worden in overleg met de 

burgemeester/schepen van milieu. 


