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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 24 maart 2015 

Aanwezig: 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Nieke Baudet 

Friedel Pas 

Tom Meulemans 

Tim Vandevoorde 

 

Verontschuldigd:  

Roger Swinnen 

Veerle Stroobant 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

 

Agenda:  

 

1. Goedkeuring verslag MAR 5 februari 2015  

2. Mededelingen van de gemeente  

3. Evaluatie zwerfvuilactie  

4. Project boomgaard Ronsdonk  

5. Openbaar onderzoek GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden (loopt tot 3 april)  

6. Klimaat neutraal Vlaams-Brabant - Burgemeesterconvenant  

7. Varia 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 5 februari 2015 

 

De vergadering heeft het verslag van 5 februari 2015 overlopen en goedgekeurd. 

 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

Door een extra informatiecampagne met betrekking tot de zwaluwactie in de gemeente Boortmeerbeek 

hebben er zich nieuwe geïnteresseerden aangemeld om aan hun woning of stal een kunstzwaluwnest te 

plaatsen. De gemeente Boortmeerbeek heeft IGO-leuven daarom uitzonderlijk opgedragen om 

opnieuw kunstzwaluwnesten bij deze mensen te komen plaatsen. 

 

Het bodemsaneringsproject ter hoogte van de Dorpplaats 1 is conform verklaard door de OVAM op 12 

maart 2015. Vervolgens zal de gemeente Boortmeerbeek een bestek uitschrijven voor het uitvoeren 

van de bodemsaneringswerken. Deze werken moeten aanvangen tegen ten laatste 1 april 2016. 

 

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant deelt mee dat de provincieraad op 24 februari 2015 het 

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-
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Sas'  voorlopig heeft vastgesteld. Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder 

economisch knooppunt Kampenhout-Sas' wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 3 april 

2015 tot en met 1 juni 2015. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage in het 

Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en in de gemeentehuizen van Kampenhout en 

Boortmeerbeek. 

 

De gemeente Boortmeerbeek organiseert in samenwerking met Interleuven een stookolietankslag. De 

bedoeling van dit project is zo veel mogelijk geïnteresseerden binnen alle deelnemende gemeentes te 

verzamelen om zo een sterk verminderde prijs te bekomen voor het verwijderen of opvullen van de 

stookolietank. 

 

3. Evaluatie zwerfvuilactie 

 

 

Er waren 9 deelnemers aanwezig die tussen 9u00 en 11u15 in totaal 11 zakken ofwel 63 kg zwerfvuil 

hebben verzameld. Deze hoeveelheden werden ingezameld in het centrum van Boortmeerbeek, 

langsheen de Heverbaan, in de omgeving van de sporthal en langs de Burggraaf Terlindenlaan. 

 

De volgende aandachtspuntjes werden nog genoemd: 

 

- Er was wat verwarring ontstaan door de verschillende informatieberichten op onze nieuwsbrief. Zo 

was het niet meer voor iedereen duidelijk dat de actie nog steeds doorging. 

- Het kan misschien wel motiverend werken om te starten met een kop koffie. 

- Volgend jaar kan er misschien toch opnieuw geijverd worden om de jeugd te betrekken bij deze 

actie. 

 

4. Project boomgaard Ronsdonk 

 

De fruitbomen van de boomgaard zijn reeds aangeplant. De reden waarom de aanplant niet 

opengetrokken is naar het grote publiek kan gevonden worden in de delicate en gevoelige aard van de 

bomen, die mogelijks bij verkeerde aanplant makkelijker zouden afsterven. 

Natuurpunt Boortmeerbeek is nog altijd van plan om deze actie te gebruiken als 

sensibilisatiemateriaal. Alleen is nog niet gevonden op welke manier zij dit zullen doen. 

 

5. Openbaar onderzoek GRUP Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden (loopt tot 3 april) 

 

 

De gemeente is niet van plan om bezwaar aan te tekenen tegen het GRUP ‘Dijlevallei’ ook al zou het 

GRUP niet meer betrekking hebben op Boortmeerbeek. De gemeente ziet niet in hoe de betrokken 

zone benadeeld zou worden door het wegvallen van het GRUP. Dit gebied was namelijk reeds 

natuurgebied voor het GRUP en dit gebied behoort eveneens tot een VEN en het habitatrichtlijngebied 

‘Dijlevallei ten zuidoosten van de zandleemstreek’. De voorwaarden verbonden aan zo’n 

habitatrichtlijngebied zijn Europees vastgelegd en hebben dus een hogere prioriteit dan eventuele 

gewestelijke voorwaarden verbonden aan het GRUP. 

 

Desalniettemin is Natuurpunt van plan om bezwaar aan te tekenen. Ook de aanwezige MAR-leden 

wensen mogelijks bezwaar aan te tekenen maar aangezien er niet voldoende stemmingsgerechtigde 

leden aanwezig zijn, zal dit via de bijzondere procedure via e-mail moeten gebeuren. 

 

6. Klimaat neutraal Vlaams-Brabant - Burgemeesterconvenant 
 

Op 31 maart 2015 gaan er verschillende evenementen door ikv de burgemeesterconvenant en de 

klimaatproblematiek.  

Ook de gemeente Boortmeerbeek heeft zich geëngageerd om tegen 2020 20 % CO2-uitstoot te 

verminderen. Om een basis uitstootniveau te bepalen heeft de gemeente Boortmeerbeek een nulmeting 
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uitgevoerd (met als referentiejaar 2011). Vervolgens is het de bedoeling om een klimaatactieplan op te 

maken op een participatieve manier. Dit wil zeggen dat de burgers, bedrijven, interne diensten, enz. … 

zo veel mogelijk moeten worden betrokken bij de opmaak van het klimaatactieplan. 

Om die reden vraagt de gemeente Boortmeerbeek ook aan de MAR of zij mogelijkheden kunnen 

bedenken om dit participatieproces vorm te geven. Verder mogen er binnen de MAR natuurlijk ook 

altijd ideeën geformuleerd worden om onze CO2-uitstoot te verminderen. 

 

Er wordt voorgesteld om een wedstrijd te organiseren waarbij de winnaars bijvoorbeeld een 

geschenkbon kan winnen (zoals diegene die verkrijgbaar zijn bij de dienst vrije tijd). Hierdoor zouden 

bijvoorbeeld alle goede ideeën praktische uitgewerkt kunnen worden en in het klimaatactieplan terecht 

kunnen komen. 

 

Verder kan er misschien via pioniersinitiatieven gestart worden zoals het vroegere Energiejacht om zo 

de mensen opnieuw warm te maken voor de klimaatbesparende initiatieven. 

  

7. Varia 

 

Nacht van de Duisternis zal doorgaan op 10 oktober 2015. Er wordt aan de gemeente gevraagd of het 

mogelijk is een kleine financiële compensatie te voorzien voor een natuurgids. 

 


