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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 5 februari 2015 

Aanwezig: 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Nieke Baudet 

Friedel Pas 

Tom Meulemans 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

Maarten Vanderstukken, gast  

 

Verontschuldigd:  

Roger Swinnen 

Veerle Stroobant 

Tim Vandevoorde 

 

Agenda:  

 

1. Goedkeuring verslag MAR 17 december 2014 

 

2. Mededelingen van de gemeente 

 

3. Planning zwerfvuilactie 21 maart 

 

4. Status waterlopen op grondgebied Boortmeerbeek (Maarten Vanderstukken) 

 

5. Status GRUP Dijlevallei 

 

6. Project boomgaard – samenwerking met RLD en scholen 

 

7. Data verdere vergaderingen 2015 

 

8. Varia 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 17 december 2014 

 

De vergadering heeft het verslag van 17 december 2014 overlopen en goedgekeurd. 

 

 

2. Mededelingen van de gemeente  
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De gemeente heeft informatie binnengekregen over de nieuwe maatregelen voor landbouwers in en 

nabij Habitatrichtlijngebieden. De actie ‘problematische aanpak stikstof’ zou erop gericht zijn de 

stikstofemissies van de landbouwers terug te dringen. 

Zo zou er via brief aan de landbouwers medegedeeld worden dat zij een rode, oranje of groene kaart 

krijgen voor hun exploitatie. Dit zou belangrijke gevolgen hebben met betrekking tot het opnieuw 

aanvragen en verkrijgen van hun vergunningen. 

De milieudienst moet hiervoor nog navragen bij Agentschap voor Natuur en Bos of er landbouwers 

zijn in Boortmeerbeek die een oranje of rode kaart hebben ontvangen. 

 

Op vrijdag 30 januari 2015 heeft de gemeente Boortmeerbeek is samenwerking met IGO-leuven 

opnieuw zwaluwnestkastjes opgehangen. Terwijl er nestkasten en mestplankjes werden opgehangen 

bij Optiek Van Eyken was er eveneens een persmoment georganiseerd waar ROB TV, Het Laatste 

Nieuws en het Nieuwsblad op af zijn gekomen. Door deze persaandacht hebben zich opnieuw enkele 

inwoners kandidaat gesteld. 

 

Maarten Vanderstukken had de vraag of de gemeente reeds benaderd was in het kader van een 

herlokalisatie van de Kamsalamander ten gevolge van de werken in het Zennegat in Mechelen in 

navolging van het Sigmaplan. De gemeente kon hierover niets concreets toevoegen aangezien zij 

voorlopig nog van niets wisten. 

 

 

3. Planning zwerfvuilactie 21 maart 

 

Er zal opnieuw een zwerfvuilactie georganiseerd worden op 21 maart 2015. 

Afspraak is om te verzamelen om 9u op de parking van het gemeentehuis en daar de nodige materiele 

ondersteuning (vestjes, grijpstokken, vuilzakken, handschoenen, …) van de gemeente te ontvangen. 

Vervolgens zullen we op verschillende locaties zwerfvuil inzamelen om daarna Roger Swinnen te 

contacteren zodat zij de vuilzakken met een aanhangwagen kunnen komen ophalen en transporteren 

naar een hiervoor voorziene container. 

De actie zou ongeveer eindigen rond de middag. 

 

 

4. Status waterlopen op grondgebied Boortmeerbeek (Maarten Vanderstukken) 

 

Maarten Vanderstukken werd uitgenodigd als deskundige van Natuurpunt. Hij presenteert kort de 

status van de waterlopen op het grondgebied van Boortmeerbeek. Hij doet dit op basis van de online 

terug te vinden meetgegevens van de VMM. 

 

Zo zou de Leibeek op een bepaald punt serieus vervuild worden doordat er rioleringswater van de Laar 

in de Leibeek terecht komt. De gemeente hoopt dit probleem op te lossen van zodra de nieuwe 

riolering Oudestraat-Bredepleinstraat afgewerkt is en aangesloten wordt op het RWZI. 

 

Nadien zou er dan op relatief korte termijn een aanzienlijke verbetering van de Leibeek merkbaar 

moeten zijn. 

 

De waterkwaliteit van de Weesbeek zou wel aanzienlijk beter zijn, hoewel er hier eveneens werk aan 

is willen we de richtlijnen uitgeschreven door de Kaderrichtlijn Water realiseren. 

 

 

5. Status GRUP Dijlevallei 

 

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

GRUP niet meer betrekking hebben op Boortmeerbeek. 
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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. 

 

 

6. Project boomgaard – samenwerking met RLD en scholen 

 

Naast de educatieve poel in een perceel langs de Broekstraat zou Natuurpunt in samenwerking met 

RLD een boomgaard gaan aanplanten. 

De vraag van Natuurpunt uit is of de gemeente hierbij wil meehelpen.  

Natuurpunt zou sowieso de scholen en jeugdverenigingen betrekken bij de aanplant van deze 

boomgaard bij wijze van sensibilisatie aangezien zij het educatieve aspect van zo’n actie zeer 

belangrijk vinden. 

 

De gemeente is bereid dit te overwegen op basis van een meer gedetailleerd plan. 

Wat betreft de poel die gegraven werd in het natuurgebied dicht bij de dorpskern  met als objectief het 

behouden van de zwaluwpopulatie, is de gemeente bereid een bijdrage te leveren, mits het voorleggen 

van de fakturen. 

 

 

7. Data verdere vergaderingen 2015 

 

Veerle Stroobant heeft gevraagd om bij het vastleggen van data om te vergaderen rekening te houden 

met het feit dat het voor haar moeilijk is om zich op donderdag vrij te maken. 

 

Volgende werden vastgelegd voor de MAR vergaderingen 

Dinsdag 24 maart 2015 

Woensdag 27 mei 2015 

Woensdag 23 september 

Woensdag 25 november 

 

8. Varia 

Een lid vraagt naar de situatie rond Motorclub ‘No Rules’. Michel Baert licht toe dat het parket die 

zaak behandeld en de gemeente hierover geen mededelingen kan maken. 


