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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 12 september 2018 
 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Roger Swinnen 
Lieve Stoops 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
Nieke Baudet 
Tim Vandevoorde  
 

Agenda: 
  

1. Goedkeuring verslag MAR vergadering 30 mei 2018 
2. Mededelingen van de gemeente 
3. Evaluatie MAR Wandeling met Prof. Verstraeten 17 juni 2018 
4. Ontbossing langs Leuvense steenweg in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk 

ordeningsplan 
5. Status klimaatplan 2020  
6. Nieuws van de natuur 
7. Varia. 

 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 30 mei 2018 

 
De vergadering keurt het verslag van 30 mei goed. 
 

2. Mededelingen van de gemeente 
 
Het startmoment van het project inzake de thermografische luchtfoto gaat door op 18 september. 
 
De gemeente is ingestapt in het Europees project Terts. Dit houdt in dat kleinere lokale 
ondernemingen worden ondersteund om te werken aan hun energie-efficiëntie.  
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De gemeente is ingestapt in het voorstel van de Vlaamse Overheid om te werken aan het 
asbestafbouwbeleid tegen 2040. Dit betekent in eerste instantie een subsidie die aangewend wordt 
voor de kosten van de verhoogde afvoerkosten bij de recyclageparken. Er zullen projecten 
voorgesteld worden om mensen te sensibiliseren inzake deze materie en incentives te bieden om 
asbest te verwijderen. 
 
Er is een klasse 1 vergunningsaanvraag voor boerderij, namelijk vleesvee in de Langedonckstraat 
ingediend bij de provincie. Dit heeft voor heel wat commotie gezorgd, omwille van angst voor 
overlast. Er is een hoorzitting georganiseerd op 20 augustus. De gemeente heeft een gunstig advies 
gegeven onder voorwaarden. 
 
De nieuwe fietsstraat in de Ravesteinstraat is vandaag geopend. 
 

3. Evaluatie MAR wandeling met Prof. Verstraeten 17 juni 2018  
 
Het was een zeer verrijkende ervaring. Vooral de enorme variatie die aanwezig is in de grond op een 
relatief korte afstand is opmerkelijk. Bvb.op 20 cm diep kan je een oude meander van 100.000 jaar 
oud. (turf, plantstructuur herkenbaar) terugvinden. 
 
Er waren ca. 130 mensen aanwezig. Deze zijn in 3 groepen verdeeld. 
De molen is ook bezocht. De basisbegrippen van de molen zijn uitgelegd. Opmerkelijk was de bypass 
die werd gebruikt om aan de molen te werken. 
 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat de aankoop van molen en de omliggende gronden gepland is 
door de gemeente. Met het doel om de groene lijn langs de Molenbeek te behouden. Dit in het kader 
van de vervoersregio. Op deze locatie zal dan een mobipunt worden uitgebouwd, waar onder meer 
fietsen zullen worden verhuren. Er zal ook worden onderzocht of de molen nog elektriciteit zou 
kunnen produceren. 
 
Een ander project is de studie van de Weesbeek. Aangaande de groene lijn. 
Een aspect hiervan is de verkoop van het terrein van baby castle en de aanvraag van Aldi. Een 
probleem in dit dossier is het provinciaal RUP. Hierdoor moet op deze locatie de winkelruimte 
minder dan 50 % zijn van de oppervlakte. Aldi kan dit niet verwezenlijken. 
Het zou interessant zijn om dit groen te behouden. 
Een ander element is de parking van Omnipharm. Deze loopt tot op de rand van de beek. 
 
De groene verbinding naar de vaart moet verwezenlijkt worden. 
 
Een ander punt zijn de ‘werken’ van de bevers. Deze veroorzaken wel overlast. De provincie volgt dit 
op en neemt maatregelen wanneer dit nodig wordt geacht. 
 
Er is nog een probleem met de kapotte brug. Zijn de nodige personen gecontacteerd? Ja maar deze 
willen dit niet bekostigen. De gemeente wordt aangesproken, maar is geen eigenaar. Dit moet 
worden opgelost. 
 

4. Ontbossing langs Leuvense steenweg in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk 
ordeningsplan 

 
De reservering voor de ring Is weg. 
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Wat is opgenomen in het Ruimtelijk structuurplan? Er is opgenomen dat de corridors en de 
verbindingen zoveel mogelijk moeten worden gerespecteerd. 
 
Hoe lossen we dit op? Mogelijkheid tot aankopen van gronden via project ORIOM. 
Nagaan wie de eigenaar is van deze omliggende gronden? 
Het OCMW is eigenaar van enkele gronden rondom deze locatie, namelijk aan de Kallebeekstraat 
 
Aangaande het project: Open ruimte rond mechelen 
Er is een overleg gevraagd. De datum moet worden vastgelegd. 
 
Doel van project:  

 Lijsten van de te verbinden natuurgebied 

 Landbouw verzoenen met groenblauwnetwerk 
 
De mogelijke corridors zijn met pijlen aangeduid en hierover zijn opmerkingen gemaakt. 
 
Kunnen de Woorden in structuurplan veranderen? 
 
De mogelijke corridors zijn:  

 Kampenhout-sas 

 Molenbeek 

 Hever – derapo 

 Lobroek – bloso 

 Lievekensbos - steentjesbos 
 
DOEL: 
Vanaf de Dijle tot in Perk (verplaatsing van leven mogelijk maken) 
Alles verweven van open ruimte . Ook toeristische ontwikkeling stimuleren. 
Cruciaal is de doorgangen in stand houden. Hoe wordt dit verwezenlijkt? 
Molen is ook ankerpunt in plan. 
 
Daarnaast ook het belang van landschapsbeheerplan. Dit impliceert subsidies voor boeren voor 
onderhoud e.d. 
 

5. Nieuw burgemeestersconvenant – doelstellingen 2030 
 
De rapportage dient te gebeuren in oktober. Dit zal bijgevolg uitgebreid worden toegelicht in de 
volgende MAR. 
 
Een noot hierbij is toch wel het probleem gewestwegen. Door invoering van rekeningrijden voor 
vrachtwagens nemen deze de gewestwegen omdat dit goedkoper is. 
 
Is het een idee om een ‘wensbrief’ vanuit de MAR naar het college op te maken om deelnemen aan 
nieuwe burgemeestersconvenant. Er is nog geen gemeente in de regio die hierop is ingestapt. Eerst 
moet er worden nagegaan wat de verplichtingen zijn voor de gemeente. 
 

6. Nieuws van de natuur 
 
Opvallend is de invasie van de Japanse duizendknoop. 
 

7. Varia 
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Nacht van de duisternis 
Dit gaat door op 20 oktober. Om 20u vertrekken.  
De gemeente moet zorgen voor de communicatie. 
Er moeten nog gidsen worden gevonden. 
Gaat Willy vermeylen (sterrenkijker) worden gecontacteerd. 
Het voorstel van wandeling: van gemeentehuis naar broek. 
 
Een leuk bezoek week voordien is Rood klooster in Oudergem  
 
BBL projectoproep= gemeente van de toekomst 
Er is een idee om iets rond Smartlighting hiervoor in te dienen  
Dit moet voor 5 november. https://www.gemeentevoordetoekomst.be/projectoproep 
 
Dit kan eventueel in de nieuwe wijken: audenhovenlaan - blokstraat 
Een proefproject voorstellen,  aantonen dat dit interessant is voor Eandis. Ook in functie van het 
onderhoud achteraf. 
 
Overwegen om dit op te leggen in nieuwe wijken? 
 
Renovatie van de hoofdbaan bij het vliegveldDit kan tijdelijk meer bewegingen boven de gemeente 
meebrengen De gemeente heeft nog geen informatie gekregen. 
 
Enkele problematische thema’s zijn: 

 Zwerfvuil/sluikstorten 

 Rattenproblematiek – anticimex  

 Kattenplaag – anticimex aanstellen 
 

8. Data voor volgende vergaderingen 
 
14 november 
 

https://www.gemeentevoordetoekomst.be/projectoproep

