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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 05 september 2019 
 
 
Aanwezig: 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Lieve Stoops, ondervoorzitter 
Ann Morissens 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Erik Van Craen 
Jeroen Vanveerdeghem 
Elena Doms 
Nieke Baudet 
Roger Swinnen 
Herman Van Bever 
Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar 
 
Verontschuldigd:  
Steven D’Hont, Fabienne van Aelst, Marijke Doms, Julien Chaubet 
 
Agenda: 

1. Verwelkoming nieuwe leden 
2. Goedkeuring verslag MAR 05 juni 2019 
3. MAR statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota 
4. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 
5. Evaluatie klimaat-mis 
6. Voorbereiding activiteit Nacht van de Duisternis (12 oktober) 
7. Werkpunten werkjaar 2019 - 2020 
8. Mededelingen van de gemeente  
9. Varia 
10. Datum voor volgende vergadering 
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1. Verwelkoming nieuwe leden 

Iedereen stelt zich kort voor. 

2. Goedkeuring verslag MAR 05 juni 2019 

De vergadering keurt het verslag van 05 juni 2019 goed. 
 
Nacht van de duisternis:  het wordt voorstel 2 (Ravensteinpark): zie agendapunt 6. 
 
Terugkoppeling advies MAR m.b.t. organisatie staten-generaal: 
Er wordt op 06 september een uitwisselingsoverleg georganiseerd met gebiedsactoren die actief zijn 
rond de thema’s ruimte, natuur en water in de gemeente Boortmeerbeek. Dit overleg heeft tot doel 
om een stand van zaken te geven van lopende en geplande projecten in de gemeente en een 
platform voor afstemming te bieden.  
Hiervoor komen volgende projecten en organisaties aan bod: 

 Sigmaproject Bovendijle (VMM en ANB) 
 LIFE-project Green Valleys (door Natuurpunt) 
 Projecten Regionaal Landschap Dijleland 
 Strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’ (RLR) 

 
Er zal gevraagd worden om ook de synergiën met de omgevingsanalyse te bespreken. 
 
Er wordt door de MAR opgemerkt dat het project van de Weesbeek ontbreekt. 
 

 Informatie na de vergadering: de VMM was aanwezig om het project van de Weesbeek voor 
te stellen. Ook de dienst toerisme Vlaams-Brabant (wandelknooppunten) was 
vertegenwoordigd. 

3. Statuten MAR 

De aangepaste statuten, inclusief huishoudelijk reglement en afsprakennota (zie bijlage) zullen 
worden doorgestuurd naar de leden, met de vraag om eventuele opmerkingen via mail door te 
geven. De milieuambtenaar zal de aanpassingen in de wetgeving nakijken. Volgende vergadering 
dienen de aanpassingen door de MAR te worden goedgekeurd, waarna de nieuwe statuten 
voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad, die deze dient te bekrachtigen. 

Volgende algemene opmerkingen worden gemaakt: 

 De MAR is geen verplichte adviesraad (Vlaamse Codex). 
 Gendergelijkheid (min. 1/3) is verplicht voor de samenstelling, niet wat betreft het aantal 

aanwezigen om geldig te kunnen stemmen. 
 Stemmingen zijn geheim als het gaat om persoonsgebonden materie of op vraag. 
 De verslagen zullen opnieuw op de website worden geplaatst en dit na goedkeuring.  
 Het is nuttig om samen te werken met andere raden (situatiegebonden). 
 Alle aanwezigen zijn ermee akkoord om de e-mailadressen tussen de leden uit te wisselen 

(informatie na de vergadering: ook de niet-aanwezige leden verklaarden zich hiermee 
akkoord). 

4. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 05september 2019 Pagina 3 
 

Voor beide functies is er telkens 1 kandidaat. 

Worden verkozen met eenparigheid van stemmen: 

 Voorzitter: Julien Chaubet 
 Ondervoorzitter: Lieve Stoops 

5. Evaluatie klimaat-mis 
 
Er waren ca. 60 aanwezigen. De catering, de organisatie en de uiteenzetting op de dag zelf waren 
goed.  
Er werd gebrainstormd over allerlei mogelijke klimaatideeën.   
Men is echter niet tevreden over de communicatie achteraf door Möbius en 2 Be Future Fit. Het 
(oorspronkelijke) verslag was bijvoorbeeld niet goed leesbaar en werd in eerste instantie enkel naar 
de leden van het KAT gestuurd. Rollen werden niet correct genoteerd, waardoor geïnteresseerden 
niet voor de vergadering van het KAT werden uitgenodigd. Er waren ook problemen met het 
terugvinden van personen omdat bepaalde e-mailadressen niet leesbaar genoteerd. 
 
In het verslag van de klimaat-mis staat een hele lijst met onder meer beleidsideeën (zie bijlage).  
De MAR stelt voor aan het klimaatactieteam (KAT) te vragen om een eerste filtering uit te voeren. 
Het moet hierbij gaan om haalbare ideeën.  
Deze ideeën kunnen teruggekoppeld worden naar de MAR die hierover een advies kan geven aan het 
CBS. 

 
6. Voorbereiding activiteit Nacht van de Duisternis (12 oktober) 

 
De 4 gidsen zijn vastgelegd. Natuurpunt maakt nog afspraken met de Wereldwinkel i.v.m. de 
drankstand.  
De laatste afspraken dienen gemaakt te worden met de gemeente m.b.t. het benodigde materiaal 
(tenten, toiletten,…), maar verder is alles in orde. 
Er wordt opgemerkt dat goede communicatie belangrijk is en dat de regionale kranten en ROB 
gecontacteerd kunnen worden. Het versturen van een persbericht is reeds voorzien. 
 

7. Werkpunten werkjaar 2019 – 2020 
 
Dit punt wordt uitgesteld naar volgende vergadering.  

 
8. Mededelingen van de gemeente  
 Op de vorige MAR werd gevraagd om de voetweg tussen de Bieststraat en de Blokstraat 

terug open te stellen. Het CBS besliste om dit te bekijken in het kader van een algemeen plan 
voor alle voetwegen. Een studiebureau is reeds bezig met dit plan. 

 De gemeente zal opnieuw een zwerfkattensterilisatieproject opstarten. De katten zullen 
gevangen worden door vrijwilligers (oproep volgt nog). Er werden reeds 2 gratis schuilhokken 
besteld bij de Vlaamse Overheid. 

 De omgevingsvergunningsaanvraag klasse 2 voor het houden van 43 slangen, 3 schorpioenen 
en 10 spinnen in de Smisstraat werd geweigerd. Dierenwelzijn, die de dieren eerder 
administratief in beslag nam omdat er geen vergunning voor was aangevraagd, en de sociale 
huisvestingsmaatschappij werden hierover ingelicht. Ook de milieudienst zal controleren dat 
de dieren effectief worden verwijderd. 

 Het CBS liet aan de provincie weten dat de gemeente interesse heeft om het 
klimaatactieplan 2030 samen met een provinciale expert te schrijven en dit samen met de 
buurgemeenten Keerbergen en Haacht en wel zo vlug mogelijk, zoals door de MAR werd 
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gevraagd. De ondertekening van het Vlaams-Brabants klimaatengagement komt op 23/09 op 
de GR.  

 Het CBS besliste om 3 klimaatprojecten in te dienen bij de provincie (aanvraag gratis 
begeleiding): duurzame lokale evenementen + 2 van volgende projecten nog te kiezen door 
het KAT (concrete acties voor duurzame sportverplaatsingen; repair café; 
kinderfietsbibliotheek; steden en gemeenten tegen voedselverlies; voedselverlies in kantines 
van scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen; carbon footprint berekenen van je organisatie). 
Voor het opstellen van een autodeelplan werd reeds een contract afgesloten met 
autodelen.net.  

 Stand van zaken gracht Bieststraat: er 6 bedrijfsbezoeken uitgevoerd en stalen genomen op 
verschillende locaties in de omgeving. Er wordt nog gewacht op de resultaten. 

 Er zal een laadpaal elektrische wagens geplaatst worden aan de BIB, de volgende komt aan 
de sporthal. 

 Er wordt een minicompostles georganiseerd op 12 oktober. 
 De zwerfvuilanimatoren (mascottes van Mooimakers verkleed in afval) werden uitgenodigd 

op Boortmeerbeek Feest! Er zijn ondertussen al meer dan 20 zwerfvuilpeters en –meters. 
 Er zullen bermborden met opschrift ‘Net opgeruimd. Hou jij het proper?’ geplaatst worden 

op verschillende locaties in de gemeente. Dit zal wel pas gebeuren nadat de nodige 
verkeersborden geplaatst zijn. 

 Er zullen borden m.b.t. niet stationair draaien van motoren aan de bruggen en overwegen 
geplaatst worden op de plaatsen waar deze niet meer staan. Dit zal gebeuren nadat de 
nodige gewone verkeersborden geplaatst zijn. 

 Volgend jaar zal er opnieuw een geboorteboomactie worden georganiseerd, waarbij men 
een boom in de eigen tuin of bv. die van de grootouders kan planten. 

 Het CBS besliste om deel te nemen aan het project bijenvriendelijke gemeente van 
Interleuven. De ondertekening van het charter bijenvriendelijke gemeente zal worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zal een stuurgroep worden opgericht die een actieplan 
opstelt waarin minstens enkele punten van volgende 3 thema’s in worden behandeld: zorgen 
voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen; sensibiliseren van de burger; 
sensibilisering landbouw en industrie. De MAR geeft hierover een positief advies. 

 De gemeente heeft een optie genomen op een stuk grond aan de Molenbeek met vijver dat 
ooit verkaveld werd en waarop de eigenaar nu appartementen wil zetten. Ook zijn er 
gesprekken met de eigenaar van de molen en de aanpalende gronden. De gemeente kan dit 
enkel aankopen als de verkoopsprijs niet ver boven de schattingsprijs ligt. 
 

9. Varia 
 Asbest wordt op het recyclagepark vaak op een slechte manier aangebracht. Ook bij 

particuliere werkzaamheden zijn er vaak problemen.  
Wat kan de gemeente doen? Eer Interleuven komt is het vaak te laat. Kan de politie iemand 
binnen de politiezone aanstellen met een Vlarem-attest? Het is de vraag of hier kandidaten 
voor gevonden kunnen worden en of er hiervoor financiële middelen zijn.  
Er wordt voorgesteld om hierover een artikel in de nieuwsbrief te zetten. 

 Ontwerp uitvoeringsplan kunststoffen 2019 – 2024 
o Het plan bevat punten die niet door de gemeente zelf kunnen worden gerealiseerd 
o Het is niet gedetailleerd 
o De MAR stelt voor om het advies te geven voorstander te zijn van statiegeld 

 Kunnen plaatsen met gras vervangen worden door bomen + speelpleintje? 
Vb. Audenhovenlaan. 
Tiny Forests = bos op zeer kleine opp (grootte tennisterrein) cfr. NL. Als de bomen zeer 
selectief gekozen worden op basis van ondergrond krijg je al op enkele jaren een bos. 
Foodforests? Dit zit in de omgevingsanalyse. 
Of een bloemenweide voor bijen. En meer onderhoudsvriendelijke planten? Machines? 



Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 05september 2019 Pagina 5 
 

Uitwisseling van planten? Toontuin waaraan mensen een voorbeeld aan willen nemen? Ev. 
Een wedstrijd? Dit zouden projecten kunnen zijn voor de Ronde Tafel. 

 Vraag naar standpunt gemeente: dient onderhoud gracht te gebeuren door gemeente of 
boorteigenaars. De gemeente onderhoud de grachten die nog niet afgekoppeld zijn (= met 
rioleringswater), de andere grachten dienen door de boorteigenaars te worden 
onderhouden. Er wordt gevraagd of hierover een artikel in een nieuwsbrief kan verschijnen. 

 Voorstel tot aanplant van laanbomen: uitgesteld omwille afwezigheid Fabienne. 
 

10. Datum voor volgende vergadering 
 

De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 14 november 2019, om 19u30 (onder 
voorbehoud van aanwezigheid voorzitter => OK). 

 


