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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 19 februari 2014 

Aanwezig: 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Nieke Baudet 

Tom Meulemans, voorzitter GNOP 

Friedel Pas 

Lieve Stoops, ondervoorzitter 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Tim Van de Voorde 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Mady Van Looy 

 

Verontschuldigd:  

 

Katrijn De Coninck 

Veerle Stroobant 

Freddy Winnelinckx 

 

 

Agenda:  

 

1. Goedkeuring verslag 4 december 2013 

2. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

3. Mededelingen van de gemeente 

4. Advies milieu-elementen van het gemeentebudget 

5. Advies milieujaarprogramma 2014 

6. Openbaar onderzoek RUP zonevreemde woningen 

7. Zwerfvuilactie – maart 2014 

8. Open MAR Wilde Bijen 

9. Data MAR vergaderingen 2014 en mogelijke onderwerpen 

 

 

1. Goedkeuring verslag 4 december 2014 

 

De vergadering heeft het verslag van 4 december 2014 overlopen en goedgekeurd. 

 

 

2. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

 

Enkel Eddy Van Bouwel stelt zich kandidaat om opnieuw voorzitter van de MAR te worden. Hij 

wordt dan ook unaniem verkozen en zal opnieuw de taken van voorzitter van de MAR op zich nemen. 
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Als ondervoorzitter hebben wij eveneens slechts 1 kandidaat, zijnde Lieve Stoops. Zij wordt eveneens 

unaniem verkozen en zal opnieuw de taken van ondervoorzitter van de MAR op zich nemen. 

 

3. Mededelingen van de gemeente  

 

De milieuambtenaar licht kort de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van BWT Belgium nv toe. Dit 

is een bedrijf dat zich bezig houdt met het produceren, opslaan, verkopen, etc van 

waterbehandelingschemicaliën. Vanuit de MAR komt de vraag of er reële risico’s verbonden zijn aan 

dit bedrijf. De milieuambtenaar ziet geen belangrijke risico’s zolang het bedrijf zich aan de algemene 

en sectorale voorwaarden van VLAREM II houdt. Het bedrijf is reeds 20 jaar aktief en er hebben zich 

nooit problemen voorgedaan en de vergunningsvoorwaarden zullen door specialisten van de provincie 

opgesteld worden.  

 

Verder wordt op vraag van één van de MAR-leden het plan-MER van het PRUP ‘Bijzonder 

Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas’ besproken. Hier worden enkele bedenkingen bij 

geformuleerd die betrekking hebben op de bufferzones tussen industrie enerzijds en woon- en 

landbouwzone anderzijds. De MAR besluit om dit dossier te gaan inkijken, af te checken met het 

vorige MAR-advies en eventueel een nieuw advies in te sturen. 

 

4. Advies milieu-elementen van het gemeentebudget 

 

De milieuambtenaar licht het milieuluik van het gemeentebudget 2014 toe. 

Vooral over de belasting voor openbare hygiëne worden enkele opmerkingen gemaakt. 

Zo is het niet helemaal duidelijk wat deze belasting nu juist inhoudt en waarvoor deze gebruikt zal 

worden. De burgemeester verduidelijkt dat deze belasting ontstaan is om binnen het milieuluik het 

groeiende gat tussen de kosten en de ontvangsten dicht te trekken.  

De burgemeester antwoord positief op de vraag of er nog een mogelijkheid is om in het 

gemeentebudget eventueel bepaalde natuurprojecten, etc toe te voegen. 

Verder werden er nog kleine opmerkingen gemaakt over de onderwerpen: -onderhoud van 

infrastructuur, - zwerfkatten, - Bermbeheerplan, - GAS-ambtenaar en zwerfvuil. 

 

De geformuleerde  opmerkingen geven geen aanleiding tot wijzingen in het budget en derhalve besluit 

de MAR een positief advies te geven betreffende de milieu-elementen van het gemeentebudget. 

 

5. Advies milieujaarprogramma 2014 

 

De milieuambtenaar licht kort de bedoeling van het milieujaarprogramma 2014 toe. 

 

De MAR heeft dit op voorhand kunnen inkijken aangezien dit naar alle MAR-leden is opgestuurd en 

heeft hier tijdens de vergadering nog weinig vragen over. 

 

De MAR geeft dan ook een unaniem positief advies betreffende het milieujaarprogramma 2014. 

 

6. Openbaar onderzoek RUP zonevreemde woningen 

 

Het RUP ‘Zonevreemde woningen’ is opgemaakt om rechtszekerheid te geven aan die woningen die 

zonevreemd zijn gelegen. 

 

Er werden in dit RUP 344 gebouwen opgenomen die allemaal ofwel reeds vergund waren of vergund 

werden geacht. Deze woningen stonden er dus zeker niet illegaal. 

Het merendeel van de zonevreemde woningen (106) ligt echter in agrarisch gebied. 

 

Met dit RUP moet eveneens worden rekening gehouden bij het opstellen van het Gewestelijk RUP 

‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’. 

De burgemeester ligt toe waarom dit is. 
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Verder ligt de burgemeester nog enkele andere specifieke situaties toe die allen betrekking hebben met 

de ruimtebalans binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

 

 

7. Zwerfvuilactie – maart 2014 

 

De milieuambtenaar geeft een korte toelichting over het zwerfvuilbeleid binnen de gemeente. 

De gemeente is gestart met participatie aan de netheidsindex en heeft iemand ingeschakeld om 

wekelijks bepaalde zwerfvuilklachten op te ruimen. 

 

Er wordt besloten om met de MAR deel te nemen aan de zwerfvuilcampagne van ‘In de vuilbak’ en op 

zaterdag 15 maart 2014 om 9u s’ ochtends 1 van de straten van de netheidsindex op te kuisen.  

De milieuambtenaar voorziet het materiaal en zal eveneens een oproep organiseren via de website en 

de lichtkranten. 

 

8. Open MAR Wilde Bijen 

 

Op donderdag 5 juni zal RLD een infosessie organiseren in het cultuurhuis over sociale insecten en 

wilde bijen. 

Natuurpunt Boortmeerbeek zal hierop inspelen door op zondag 15 juni 2014 een wandeling te 

organiseren met een gelijkaardig thema. 

De gemeente verzorgt de communicatie voor deze evenementen via de gemeentelijke kanalen. 

 

9. Data MAR vergaderingen 2014 en mogelijke onderwerpen (bij vb. fijn stof) 

 

De volgende MAR zal doorgaan op woensdag 16 april 2014. 

Daarna zal de MAR doorgaan op donderdag 19 juni 2014. 


