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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 27 mei 2015 

 

Aanwezig: 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Friedel Pas 

Tom Meulemans 

Veerle Stroobant 

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

 

Verontschuldigd:  

Roger Swinnen 

Tim Vandevoorde 

 

Agenda:  

 

1. Goedkeuring verslag MAR 24 maart 2015 

2. Mededelingen van de gemeente  

3. Nacht van de Duisternis 10 oktober 2015  

4. Klimaatacties (burgemeesterconvenant) 

       a) toelichting nulmeting 

       b) oplijsting klimaatacties 

5. Werking MAR 

6. Varia 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 24 maart 2015 

 

De vergadering heeft het verslag van 24 maart 2015 overlopen en goedgekeurd. 

 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

- Het thema milieu van de begroting van 2016 werd kort toegelicht.  

In deze begroting staat eveneens de niet chemische onkruidbestrijding ingepland tegen een totaal 

budget van 26.000,00 EUR. Deze opdracht werd gegund aan de Nederlandse firma Van Esch 

Groenvoorzieningen. 

 

- Onze burgemeester wist te melden dat het afval ongeveer 12 EUR per ton duurder zal worden omdat 

de taxen op het verbranden van restafval met 50% zullen stijgen en omwille van de bijkomende 

vennootschapsbelasting voor intercommunales. EcoWerf en Interafval hebben hier bij de raad van 

state klacht tegen ingediend. 

 

- Verder is er een milieuvergunning klasse 1 door de bestendige deputatie van de provincie afgeleverd 

aan Trans RD Logistics. 
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- Bij de vroegere winterserres (nu vzw Rauw) langs de Leuvensesteenweg heeft er een lozing 

plaatsgevonden van een mazoutachtige substantie. De brandweer is hiervoor ter plaatse geweest en 

heeft reeds inspanningen geleverd om deze lozing te neutraliseren. De overige verontreiniging zal de 

gemeente nog laten opkuisen door een gespecialiseerde firma indien noodzakelijk. 

 

3. Nacht van de Duisternis 10 oktober 2015 

 

De planning voor de wandeling zal verder via e-mail gecommuniceerd worden. 

Willy Vermeylen, de amateurastronoom, zal eveneens gecontacteerd worden indien de wandeling 

doorgaat. Natuurpunt voorziet een natuurgids tegen een mogelijke compensatie. 

 

4. Klimaatacties (burgemeesterconvenant) 

 

a) toelichting nulmeting 

 

De milieuambtenaar licht de gemeentelijke nulmeting in het kader van de burgemeesterconvenant toe. 

 

b) oplijsting klimaatacties 

 

Uit de brainstorming kwamen de volgende bemerkingen naar voor: 

- Er zouden misschien werkgroepen per specifiek domein kunnen opgericht worden. 

- Een mogelijke klimaatactie zou de realisatie van een rechtstreekse treinverbinding met Brussel 

kunnen zijn. 

- Heel belangrijk voor dit verhaal is om de verenigingen mee te krijgen. 

- Er zouden EPC-contracten afgesloten kunnen worden om energiewinsten te boeken. 

 

Dit onderwerp zal verder besproken worden op de MAR van september. 

 

5. Werking MAR 

 

De middenstand en de landbouw zijn momenteel niet meer vertegenwoordigd in de MAR. De oorzaak 

hiervoor zou te vinden kunnen zijn in het feit dat er slechts een beperkt raakvlak is tussen het 

interessegebied van deze organisaties en de besproken onderwerpen op de MAR.  

Er wordt echter wel voorgesteld om deze organisaties opnieuw aan te schrijven in de hoop dat zij zich 

opnieuw aansluiten. 

 

Verder wordt er gevraagd om meer rond kernpunten te werken. 

 

Ook zou er vanaf de volgende vergadering best een agendapunt ‘Agenda volgende MAR’ moeten 

toegevoegd worden zodat iedereen zich beter kan voorbereiden naar de vergaderingen toe en er meer 

gericht kan gewerkt worden. 

 

6. Varia 

 

Er werd kort geïnformeerd achter de stand van zaken betreffende het dossier van de Motorclub ‘No 

Rulez’ in de Aarschotsebaan. Hierover kon gemeld worden dat alle betrokkenen nog steeds bezig zijn 

met de verdere opvolging van het dossier. 

 

De burgemeester wist te melden dat een nieuwe landbouwer zich zal vestigen in de buurt van de Sint-

Jozefshoeve. Deze landbouwer is afkomstig van Mechelen maar zal dus naar Boortmeerbeek 

verhuizen omwille van het sociale woningsproject dat gerealiseerd zal worden op zijn percelen. 

 

De zwaluwactie was dit jaar een succes met verschillende kandidaten waar de Mina-werkers van IGO-

Leuven een kunstnest en/of mestplankjes hebben opgehangen. 


