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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 6 januari 2016 

 

Aanwezig: 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Nieke Baudet, onafhankelijke mandataris  

Tim Vandevoorde 

Tom Meulemans 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

Frans Dhaenens 

 

Verontschuldigd:  

Veerle Stroobant 

Lode Van Winkel 

 

Agenda: 

  

1. Goedkeuring verslag MAR van 23 september  

2. Mededelingen van de gemeente  

3. Verslag opstartvergadering Klimaatraad 2 December  

4. Planning zwerfvuilactie 19 maart 2016  

5. Natuurbeheer planning/ideeën Natuurpunt  

6. MAR werkingsplan 2016  

7. Vergaderschema 2016  

8. Varia 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 23 september 2015 

 

De vergadering heeft het verslag van 23 september 2015goedgekeurd. 

 

De burgemeester wou even toelichting geven bij de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers aan de 

Mouterijsite aangezien er toch wat tegenkantingen waren bij dit project. 

 

Normaal gezien zal in de toekomst de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers bij 

appartementencomplexen en woonprojecten wel moeten betaald worden door de bouwpromotoren. 

Bij de verlening van de bouwvergunning voor Breevast een aantal jaren geleden stond het hele 

ondergrondse afvalcontainersproject nog in zijn kinderschoenen en was er hier dus nog helemaal geen 

sprake van. 

Zowel EcoWerf als IVAREM staan er ondertussen veel verder mee waardoor dergelijke projecten nu 

wel kunnen uitgevoerd worden. Wij hebben als gemeente wel geen enkel drukkingsmiddel om 

Breevast nu nog te gaan verplichten om te betalen voor dit afvalproject. 

 

Het hele project van ondergrondse afvalcontainers kadert ook in het nieuwe uitvoeringsplan dat 

momenteel openbaar is. In dit nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig 
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bedrijfsafval 2016-2022 gaat er heel wat veranderen. Het openbaar onderzoek loopt van 11 januari tot 

en met 10 maart 2016. 

 

In het plan wil men de brengmethode van ophaling proberen te promoten zoals bijvoorbeeld bij 

ondergrondse afvalcontainers. Een voordeel is dat ze 24/24 beschikbaar zijn, een nadeel is dat men 

zich over een korte afstand zal moeten verplaatsen om van zijn afval af te raken. 

 

Zo lijkt het ons nuttig dat ook de MAR een advies geeft over dit nieuwe uitvoeringsplan. 

 

Vanuit de gemeente zullen Michel en Tom naar de infodag van de provincie gaan om meer informatie 

te verkrijgen hierover. 

 

De milieuambtenaar zal de plannen doorsturen naar alle MAR-leden. 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

*Steunpunt Duurzaam Bouwen geeft opnieuw een gratis informatiesessie over enkele duurzame 

bouwthema’s: 

 

1) Isoleren van hellende en platte daken 

2) Gevelrenovatie (muurisolatie en vervangen van ramen) 

3) Energiezuinig ventileren 

4) Wat doe ik als mijn oude verwarmingsketel aan vervanging toe is? 

5) Warmtepompen voor woningverwarming 

6) Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin 

 

De gemeente zou voorstellen om 1 van de eerste 3 onderwerpen te kiezen. 

De MAR kan zich hier wel in vinden en stelt voor om de keuze van het thema af te stemmen met de 

omliggende gemeenten. 

 

* Het Strategische project ‘Groen en blauw in en rond Mechelen’ is goedgekeurd door de Vlaamse 

Minister voor Leefmilieu Joke Schauvlieghe voor een totaal subsidiebedrag van 240.000 EUR. 

Hiermee zal er hoogstwaarschijnlijk een projectcoördinator aangeworven worden, die dan verder het 

project moet trekken. 

Er was reeds een eerste overleg met de verschillende partners (Regionaal Landschap Rivierenland en 

Dijleland en Natuurpunt vzw) waarbij de verschillende opportuniteiten binnen het grondgebied van de 

gemeente Boortmeerbeek bekeken werden. 

 

Eens de coördinator aangesteld is, kan het nuttig zijn om hem/haar uit te nodigen voor de MAR om 

hierover een verder te brainstormen en vergaderen. 

 

* Er zouden 2 nieuwe bruggen over de Dijle komen waaronder 1 tussen Boortmeerbeek en Bonheiden. 

Dit zou mogelijks de verbinding met de maneges en het IMELDA ziekenhuis verbeteren voor onze 

inwoners. 

De MAR wijst erop dat het nuttig kan zijn om de bruggen uit te rusten met nestkasten voor zeldzame 

vogels of rustplaatsen voor vleermuizen. 

 

* Het bestek voor de bodemsaneringswerken aan de Mouterij is opgestuurd. Ondertussen zijn er 11 

opvragingen reeds gebeurd. 1 april is de deadline voor het starten van de bodemsaneringswerken 

(verplichting OVAM).  

 

3. Verslag opstartvergadering Klimaatraad 2 December 

 

De milieuambtenaar licht het verslag van de opstartvergadering van de klimaatraad op 2 december 

verder toe aan de MAR-leden. 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek  6 januari 2016 Pagina 3 

 

De opstartvergadering was een succes met een kleine 30 deelnemers die na een algemeen gedeelte 

binnen 3 werkgroepen aan de slag gingen om ideeën uit te werken ter bevordering van het klimaat 

binnen het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek. 

 

Verder heeft de MAR gediscussieerd over de vorm waarin de actiefiches best worden opgesteld door 

de verschillende werkgroepen.  

Zo moeten de kolommen: maatregel, toelichting/stand van zaken, acties, termijn, uitvoerder, budget en 

trekker best worden opgenomen als uit te werken velden bij de actiefiches. 

 

4. Planning zwerfvuilactie 19 maart 2016 

 

De zwerfvuilactie zal starten om 9u aan het gemeentehuis, waar er misschien best koffie wordt 

voorzien. En zal ergens eindigen om 12u. 

Het is opnieuw het doel om in elke deelgemeente zwerfvuil te gaan inzamelen. 

De gemeente zal dit evenement communiceren naar de bevolking via de website en nieuwsbrief  (en 

andere kanalen). 

Best kan er ook eens gehoord worden bij de uitvoeringsdienst dat we niet juist de straten afgaan die de 

week voordien juist zijn opgeruimd. 

 

5. Natuurbeheer planning/ideeën Natuurpunt 

 

Tom Meulemans, voorzitter van Natuurpunt, stelt de toekomstige planning en ideeën voor die 

Natuurpunt graag zou realiseren: 

 

- de opwaardering van het gebied Pikhakendonk door de vervanging van een populierendreef door 

inlandse soorten  

 

Het zou hier gaan over enerzijds de streepkesdreef en anderzijds een stukje van de Looikesstraat. 

 

Natuurpunt had dit project graag gerealiseerd in samenwerking met de gemeente aangezien een deel 

van de bomen op openbaar domein staat. 

De gemeente staat open voor samenwerking en zal Natuurpunt uitnodigen bij een eventuele 

vergadering over de uitwerking van het project. 

 

- de uitgraving van verschillende amfibieënpoelen in Pikhakendonk voor de herlocalisatie van de 

kamsalamander van het Zennegat naar hier. 

 

Natuurpunt vraagt aan de gemeente om de stedenbouwkundige dossiers zo vlot mogelijk te laten 

verlopen. 

De milieuambtenaar herhaalt echter dat de stedenbouwkundige dienst de wettelijke procedures moet 

volgen en dat zij hiervan niet kunnen afwijken. 

 

 

6. MAR werkingsplan 2016 

 

De MAR zal verder werken aan de volgende onderwerpen op deze niet-limitatieve lijst: 

- klimaat 

- afvalproblematiek 

- Instandhoudingsdoelstellingen 

- Strategisch Project ‘Groen en blauw in en rond Mechelen’ 

- Nacht van de Duisternis 

- Open MAR: brainstorming over mogelijke sessies 

- … 

 

Volgende MAR:  afvalplan, Natuurprojecten, Ideeën open MAR 
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7. Vergaderschema 2016 

 

Wo 24/2 

Ma 2/5 

Do 8/9 

Za 8/10 (Nacht van de duisternis) 

Wo 16/11 

 

 

8. Varia 

 

/ 


