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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 23 september 2015 

 

Aanwezig: 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Friedel Pas 

Veerle Stroobant 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Roger Swinnen 

Bert Meulemans, mandataris CD&V 

Nieke Baudet, mandataris NVA 

 

Verontschuldigd:  

Tim Vandevoorde 

Tom Meulemans 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

Frans Dhaenens 

 

Agenda: 

  

1. Goedkeuring verslag MAR 27 mei 2015 

2. Mededelingen van de gemeente  

3. Nacht van de Duisternis 10 oktober 2015  

4. Verder opvolgen klimaatacties (burgemeesterconvenant) 

5. Status instandhoudingsdoelstellingen Pikhakendonk 

6. Varia 

7. Agendapunten volgende MAR 

 

Nieke Baudet geeft aan dat vanuit VLAS Lode Van Winkel wordt afgevaardigd in de MAR in plaats 

van Mady Van Looy 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 27 mei 2015 

 

De vergadering heeft het verslag van 27 mei 2015 goedgekeurd. 

Wel wordt er gevraagd om de volgende MAR-data sneller door te geven aan de mensen die omwille 

van omstandigheden de vorige vergaderingen niet aanwezig konden zijn. 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

- Er werd in de zomer een helblauwe vloeistof geloosd in de Leigracht ter hoogte van Gallopin 

vermoedelijk door Gallopin zelf tijdens de onderhoudswerken. 

Ondanks tussenkomst van brandweer, politie en Interleuven is er spijtig genoeg geen PV opgesteld 

door een misverstand tussen de verschillende diensten. Ook milieu-inspectie werd niet opgeroepen. 

De procedures bij dergelijke calamiteiten zullen opnieuw worden doorgesproken met Interleuven. 

 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek  23 september 2015 Pagina 2 

 

De MAR stelt voor om voor de aankondiging van toekomstige openbare onderzoeken een bericht op 

de e-nieuwsbrief te plaatsen zodat geïnteresseerde geabonneerden hiervan onmiddellijk op de hoogte 

zijn. 

 

- Er zouden elektrische laadpalen voor voertuigen en fietsen in alle dorpskernen geplaatst worden. 

 

- De gemeente Boortmeerbeek zou aan de mouterijsite ondergrondse afvalcontainers voorzien als 

proefproject. Het concept is echter nog niet helemaal uitgewerkt en er zal nog meer overleg tussen de 

gemeente, EcoWerf en de projectontwikkelaar moeten plaatsvinden. 

 

Naar aanleiding van deze mededeling ontstaat een levendige discussie rond de motivatie voor dit 

initiatief. De MAR is van mening dat het niet correct is om de kosten van dergelijk project door de 

gemeenschap te laten dragen, in zoverre dit een oplossing moet bieden voor het niet voorzien van de 

nodige ruimte voor het verzamelen van afval voor de bewoners van het project. Indien dit initiatief 

enkel genomen worden omwille van het mouterijsite project, dan zou de projectontwikkelaar de 

installatiekosten moeten dragen en zouden de bewoners op een faire manier moeten bijdragen aan de 

onderhoudskosten. 

 

Indien de gemeente een proefproject met ondergrondse afvalcontainers overweegt voor algemeen 

gebruik door de bevolking, dan beveelt de MAR aan om de voor- en nadelen verder goed te 

overwegen. Voor glas lijkt dit een goed idee. Voor PMD en andere fracties lijkt dit veel minder het  

geval te zijn. Vooral de installaties met weegsysteem zijn allicht zeer onderhoudsintensief een 

daardoor duur. Ook het probleem van de controle van het aangeboden afval dient nader overwogen te 

worden. 

 

 

3. Nacht van de Duisternis 10 oktober 2015 

 

Natuurpunt heeft geen gids kunnen vrijmaken voor het evenement waardoor besloten wordt het niet te 

laten doorgaan. 

De MAR vraagt daarom aan Natuurpunt om voor de Nacht van de Duisternis van volgend jaar op 8 

oktober 2016 een gids te voorzien voor een avondactiviteit. 

 

De gemeente zal wel de monumentverlichting doven via EANDIS bij wijze van symbolische 

deelname. 

 

4. Verder opvolgen klimaatacties (burgemeesterconvenant) 

 

De milieuambtenaar geeft een korte toelichting over welke participatie-acties er reeds door de 

gemeente ondernomen zijn om te komen tot een goedgekeurd klimaatactieplan tegen 27 november 

2015. Het betreft hier een klimaatenquête tijdens Boortmeerbeek Feest en een bevraging per 

nieuwsbrief en website. De MAR kon zich niet vinden in de timing van de uitgestuurde bevraging (op 

de dag van de vergadering) aangezien zij niet betrokken zijn geweest bij de inhoud van de bevraging 

en het verder bespreken van de klimaatacties op de agenda van de vergadering staat 

 

Verder vindt de MAR het wel nuttig om meer in te zetten op participatie via een klimaatraad en 

werkgroepen (wonen, industrie, mobiliteit, en overige initiatieven 

De laatste groep heeft onder andere als doel om projecten uit te werken die de voorbeeldfunctie van de 

gemeente in de verf kunnen zetten zoals een project rond openbare verlichting en/of gemeentelijke 

gebouwen. 

Zo zou er een open MAR kunnen georganiseerd worden om als startpunt te dienen voor de 

klimaatraad en de werkgroepen. 

Vooraleer dit kan gebeuren kan er best in een bijkomende MAR (woensdag 14 oktober) het concept 

van de klimaatraad en de werkgroepen besproken worden om te bepalen wat hun doel is, hoe ze 
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ingevuld gaan worden, wie eraan kan deelnemen, etc. … De milieuambtenaar zal hiervoor een 

ontwerptekst ontwikkelen en deze vóór de vergadering van 14 oktober aan de MAR leden bezorgen. 

 

Uit de nulmeting blijkt duidelijk dat de gemeente moet inzetten op 4 sectoren in zijn Klimaatactieplan 

(KAP) namelijk huishoudens, industrie, mobiliteit en tertiaire sector. 

 

Om de uitstoot afkomstig van de mobiliteit te verminderen kan er bijvoorbeeld ingezet worden om het 

woonwerk-verkeer met de fiets te verbeteren en dan specifiek ook nog de combinatie fietsverkeer en 

openbaar vervoer. Zo zou elektrisch fietsen voor een switch kunnen zorgen maar ook kan er ingezet 

worden op beter fietsfaciliteiten aan stopplaatsen van openbaar vervoer en andere publieke plaatsen. 

Verder kan de gemeente Boortmeerbeek misschien meehelpen om de bevraging bij de scholen over 

mogelijke mobiliteitsknelpunten te verruimen naar andere sectoren. 

Een bijkomende moeilijkheid om dit allemaal te realiseren is het feit dat woon-werkverkeer vaak 

gecombineerd wordt met andere activiteiten, zoals kinderen afzetten aan school, boodschappen doen, 

etc. … 

 

In het kader van mobiliteit drukt de MAR zijn ontgoocheling uit over: 

- Het afschaffen van een aantal rechtstreekse treinen van Boortmeerbeek naar Brussel 

- Het verdwijnen van de parkeergelegenheid nabij het station. 

 

Wat betreft de CO2-uitstootvermindering bij de huishoudens, zou er kunnen ingezet worden op een 

planwijziging door in oude verkavelingen een hogere nokhoogte toe te staan zodat de dak en 

vloerisolatie hier eveneens volgens de duurzaamste normen kan geplaatst worden. 

Zou zouden verschillende oude verkavelingen met dit doel kunnen gescreend worden. De MAR denkt 

bijvoorbeeld aan de Lievekensbossen. Verder kan ook het idee van een renovatiebegeleider overwogen 

worden. 

 

5. Status instandhoudingsdoelstellingen Pikhakendonk 

 

De gemeente Boortmeerbeek heeft omwille van een misverstand met het gemeentelijk e-mailadres 

geen uitnodiging ontvangen voor de overlegmomenten over de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) 

en beheersplannen betreffende Pikhakendonk. 

ANB is momenteel bezig met alle input te verzamelen om in december een papieren versie van de 

beheersplannen en managementplannen openbaar te maken. 

Er wordt vanuit de MAR dan ook voorgesteld om ANB  te vragen om  uitleg te komen geven over 

deze plannen in aanwezigheid van Natuurpunt, VLM of boerenbond, de betrokken boeren en de 

gemeente. De milieuambtenaar zal hiervoor ANB contacteren om te proberen deze vergadering te 

beleggen. 

 

6. Varia 

 

De gemeente organiseert energiefit- en bouwfitsessies ivm energiebesparende maatregelen. 

Zo zal er op 22 oktober een energiefitsessie over warmtepompen doorgaan in de raadzaal om 19u30 en 

op 25 november een sessie over snelle energiebesparende maatregelen. 

Op 21 en 28 november zal er van 10u tot 16u een bouwfitsessie doorgaan over duurzaam 

(ver)bouwen. 

 

7. Agendapunten volgende MAR 

 

Voorstel indien aanpak goedgekeurd door college:  

 

14 oktober 2015: bespreken conceptnota klimaatraad + werkgroepen + bespreking verschillende 

aspecten verderzetting participatietraject 
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Na navraag bij ANB: overleg over managementplannen in Pikhakendonk met Natuurpunt, 

Boerenbond, ANB, gemeente, OCMW en betrokken landbouwers. 

 

Ergens mid november na uitnodigingen betrokkenen startvergadering klimaatraad + werkgroepen. 

 

De MAR vergadering die voorzien was voor 25 november zal dan worden uitgesteld. 


