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Gemeentebestuur Boortmeerbeek 
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Uittreksel uit het verslag van de MAR van 22 februari 2017 
 

 
Aanwezig: 
Tom Vanhove, milieuambtenaar 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Friedel Pas  
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Veerle Stroobant 
Tim Vandevoorde 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
Roger Swinnen 
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4. Klimaatplan – acties 2017  
5. Nieuws rond natuurbeheer  
6. Ontwikkelingen bosgroepen  
7. Bevestiging datum volgende vergadering  
8.  SP 'Natuur in en rond Mechelen' 
9. Veiligheid Fietsers Herinrichting Schiplaken 
10. Varia 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 22 November 2016 
 
De vergadering heeft het verslag van  22 november 2016 goedgekeurd. 
 
2. Mededelingen van de gemeente  
 
- De implementatie van de omgevingsvergunning binnen onze gemeentediensten  werd uitgesteld 
tot en met 1 juni 2017. 
- De gemeente Boortmeerbeek werkt vanaf 4 februari 2017 samen met een nieuw dierenasiel nl. 
Dierenopvangcentrum Tildonk vzw. Hierdoor is nu binnen onze politiezone Boortmeerbeek-Haacht-
Keerbergen hetzelfde dierenopvangcentrum bij de 3 gemeentes actief. 
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Doordat het dierenopvangcentrum veel dichter bij de gemeentes gelokaliseerd is ten opzichte van 
VETAS, zal dit de algemene werking alleen maar ten goede komen. 
- De gemeente heeft een elektrische laadpaal geplaatst aan het gemeentehuis voor de elektrische 
voertuigen van onze gemeentediensten. Op deze manier probeert de gemeente Boortmeerbeek het 
goede voorbeeld te geven met betrekking tot duurzaam vervoer. 
 
3. Voorbereiding zwerfvuilactie 
 
Zaterdag 18 maart 2017 om 9u zal de zwerfvuilactie van start gaan aan het gemeentehuis. 
Rond 12 uur zal deze afgesloten worden. 
 
4. Klimaatplan – acties 2017 
 
Aangezien de thermografische luchtfoto hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan in de winter 
van 2016/2017 en heel onze klimaatactiecampagne voor 2017 hier aan op is gehangen (klimaatbeurs, 
samenaankoop dakisolatie), kunnen er best andere projecten en acties uit het klimaatactieplan (KAP) 
naar voor worden geschoven. De vraag is nu welke acties er best naar voor kunnen geschoven 
worden of kunnen uitgevoerd worden in 2017. 
- Er wordt aangehaald dat er nog geen reactie vanuit de gemeente is gekomen op de petitie die 1 van 
de leden van de MAR heeft opgestart met betrekking tot een rechtstreekse treinverbinding naar 
Brussel. De gemeente geeft aan dat dit hoogstwaarschijnlijk uit het oog werd verloren en zal deze 
petitie op het eerstvolgende college plaatsen zodat kan bepaald worden of de gemeente 
Boortmeerbeek hier eveneens stappen in wil ondernemen. 
- Een ander idee dat best zo snel mogelijk kan uitgevoerd worden is een gemeentelijk portaal waar 
de mensen hun klimaatrealisaties en -acties kunnen op ingeven. Dit zou enerzijds sensibiliseren 
werken en anderzijds zou dit een meetinstrument kunnen worden om te achterhalen hoeveel CO2-
winsten er in de gemeente Boortmeerbeek gerealiseerd worden. 
- Ook kan nog steeds de wedstrijd ‘Win een buurtfeest’ doorgaan in 2017 mits duidelijk de 
voorwaarden worden bepaald waaraan kandidaten moeten voldoen om dit te kunnen winnen. 
Op zo’n buurtfeest kan bijvoorbeeld ook gesensibiliseerd worden mbt carpoolen of andere 
energiebesparende projecten. 
- De gemeente zou ook een gemeentelijk reglement kunnen opmaken om bij bouwwerven geen 
dieselgeneratoren meer toe te staan maar enkel nog elektrische generatoren. Als voorbeeld kan eens 
nagevraagd worden bij Bond Beter Leefmilieu of zij geen voorbeeld kennen van dergelijk 
ontwerpreglement. 
- Verder werd opnieuw de schoolenquête omtrent mobiliteit naar en van school aangehaald als een 
mogelijkheid om waardevolle informatie te verzamelen betreffende mobiliteitsknelpunten en 
verkeersproblemen die verhinderen dat kinderen duurzaam naar school gebracht worden. 
- Ook zou het mogelijk moeten zijn om een roadmap te maken van de snelle winsten in 
Boortmeerbeek. 
- Ook de website van energieID zou mogelijks waardevolle meetresultaten kunnen bevatten.  
 
5. Nieuws rond natuurbeheer 
 
- De zieke en andere door het ANB aangeduide en geschalmde bomen uit het Erasmusbos zijn 
ondertussen gekapt door Piron ikv de openbare houtverkoop van ANB. 
- De gemeente heeft een overleg gehad met het ANB in verband met het gemeentelijke 
rioleringsproject om de Goorbeek te herwaarderen en te herprofileren. Heel dit project heeft mede 
als doel om de ecologische waarde van de Goorbeek opnieuw te verbeteren en de rioleringsgraad en 
zuiveringsgraad binnen de gemeente Boortmeerbeek te doen stijgen. 
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- De kapvergunningen voor de bomen in de Fabrieksweg en de Looikesstraat zullen weldra 
uitgevoerd worden door de firma Mils. De gemeente zal in de Looikesstraat zorgen voor een 
heraanplanting tijdens het eerstvolgende plantseizoen. 
- Vanuit Natuurpunt zouden er ook afspraken zijn met boeren (Eddy Vanlooy) met betrekking tot 
weidesleep om zo de weidevogels (zoals Kivit) meer kansen te geven. 
- Ook zal er een Beverplan worden uitgewerkt in Vlaanderen. Dit plan heeft tot doel om te bepalen 
welke populaties van bevers in welke regio’s leefbaar zijn voor zowel mens als dier. 
- De gemeente Boortmeerbeek heeft ook een vraag gekregen betreffende 
amfibieënoversteeklocaties. De MAR weet te melden dat er voornamelijk in de Aarschotsebaan, 
Caeterbosweg en Langedonckstraat mogelijks nood is aan dergelijke infrastructuur maar zegt er 
onmiddellijk bij dat hiervoor best eerst wat onderzoek aan vooraf gaat aangezien het veel 
inspanningen kost van veel mensen. 
 
6. Ontwikkelingen bosgroepen 
 
De Bosgroepen gaan ondanks sterk verminderde subsidies nog steeds zelfstandig door en wensen 
niet te integreren in de Regionale Landschappen. 
Onze bosgroep ‘Groene Corridor vzw’ bestaat ook nog voor zover wij weten maar wij hebben hier 
niet veel meer van vernomen sinds het uitgebreid bosbeheersplan in 2012. 
 
7. Bevestiging datum volgende vergadering 
 
Volgende vergadering: 20 april 2017 
 
8. SP 'Natuur in en rond Mechelen' 
 
De gemeente Boortmeerbeek heeft heel het project rond de watermolen van Servaes ook opnieuw 
onder de aandacht gebracht van dit strategisch project en heeft hier zelf ook reeds de nodige 
stappen in genomen. Het Strategische project zou ons project willen indienen als PDPO-project 
(plattelandsontwikkeling) maar hiervoor moet de molen eerst verworven zijn. 
Vanuit het gemeentebestuur is er een brief naar Servaes gestuurd met de vraag om een overleg 
betreffende de verwerving van de molen. 
Ook heeft de gemeente (samen met het OCMW ) gronden verworven en een visie uitgewerkt om het 
centrum van de gemeente Boortmeerbeek verder te kunnen ontwikkelen en hier een 
ontmoetingsplaats te kunnen ontwikkelen, evenals een startpunt voor allerhande wandelingen en 
activiteiten. 
Frans Dhaenens haalt nog aan dat er eveneens plannen zijn om een 2-daagse trektocht te 
ontwikkelen met als hoofdattractie  de molens van de Molenbeek. Ook onze molen zou hier kunnen 
deel van uitmaken aangezien het 1 van 4 molens is die nog bestaan op de Molenbeek en het een 
bovenmolen is. 
 
9. Veiligheid Fietsers Herinrichting Schiplaken 
 
Voor de wegenis en rioleringswerken en de verdere herinrichting van de Bieststraat in centrum 
Schiplaken is er een openbaar onderzoek gehouden waardoor iedereen inspraak had in deze werken. 
Ondertussen is er reeds een aannemer aangeduid om deze werken uit te voeren (start werken: 
augustus 2017). 
De gemeente heeft voor de uitbreiding van de school een RUP opgemaakt waarvan de deelplannen, 
evenals die van Eekhoornhof, zijn goedgekeurd. 
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De gemeente zal de gronden voor de uitbreiding van de parking achter het school aankopen en er zal 
een verbindingsweg gemaakt worden voor fietsers en voetgangers van de Gottendijsdreef tot aan de 
Blokstraat. De Gottendijsdreef zelf zal afgesloten worden voor autoverkeer. 
Het oudercomité heeft een studiebureau (Mint) ingeschakeld dat geen rekening heeft gehouden met 
volgende factoren: - de plannen op lange termijn, - geen verkeerstellingen maar vermoedens en 
commentaren van mensen/ouders. Op basis van deze gebrekking informatie werden de plannen voor 
de schoolomgeving negatief geadviseerd. 
Los van de school moet de gemeente met deze plannen ook een evenwichtsoefening uitvoeren 
tussen verschillende actoren (bewoners, middenstand, bezoekers kerk/kerkhof, …) 
De gemeente geeft toe dat het enige mogelijke heikele punt de parkeerplaats voor de schoolbus 
betreft. Dit werd eveneens besproken in de verkeerscommissie en ondertussen zouden er 
verschillende mogelijke oplossingen bestaan. Welke oplossing het ook zal worden, dit is eveneens 
slechts tijdelijk tot de rest van het RUP wordt uitgevoerd en de geparkeerde bus sowieso achter de 
school verhuisd. 
 
10. Varia 
 
 De burgemeester wil nog even verduidelijken waarom de gemeenteraad van Boortmeerbeek in 
tegenstelling met vele andere gemeentes heeft besloten om de motie (ingediend door de SP.A 
Leuven) tegen de verlenging van de landingsbaan (25L) van Zaventem niet te ondersteunen.  
De verlenging van de landingsbaan 25L zou voor onze gemeente niet meer luchtverkeer betekenen, 
in tegendeel zelfs door de verlenging van de landingsbaan zou er een grotere spreiding kunnen 
gebeuren van het aantal opstijgende vliegtuigen en zou het vliegverkeer in Boortmeerbeek dus 
kunnen verminderen.. 
Door de taxibaan te verlengen kunnen er 30% meer landingen overdag gebeuren en zullen ze bij het 
opstijgen ook onmiddellijk hoger zitten.  
 


