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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 14 november 2018 

 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Karin Derua, toekomstig burgemeester en toekomstig schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Lieve Stoops 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
Myrtle Verhaeven, projectcoördinator strategisch project ‘ORIOM’ (RLRL) 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
Nieke Baudet 
Tim Vandevoorde  
Roger Swinnen 
 

Agenda: 
  

1. Goedkeuring verslag MAR 12 september 2018 
2. Mededelingen van de gemeente  
3. Verslag wandeling Nacht van de Duisternis  
4. Stand van zaken klimaatplan  
5. Burgemeesterconvenant 2030 
6. Mooimakers project “Operatie Proper" 
7. Nieuws van de natuur  
8. Varia  
9. Datum volgende vergadering. 

 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 12 september 2018 

 
De vergadering keurt het verslag van 12 september 2018 goed. 
 

2. Mededelingen van de gemeente  
 
Karin Derua wordt de nieuwe schepen van milieu. Michel Baert zal schepen van afval blijven. 
Er is een nieuwe oproep geplaatst voor de vacature milieuambtenaar met een deadline voor 
indienen van kandidatuur eind oktober. De volgende stap gebeurt in januari. 
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Wat met de samenstelling MAR tijdens de volgende legislatuur? 
Het nieuwe bestuur zal een nieuwe oproep doen, waarna een nieuwe MAR samengesteld kan 
worden Dit kan verder besproken worden op de eerste MAR vergadering in 2019. 
 

3. Verslag wandeling Nacht van de Duisternis  
 
Tom Meulemans heeft gegidst! Er waren een 60tal mensen aanwezig. 
 
In heel Vlaanderen waren er 26.000 mensen die hebben deelgenomen aan de Nacht van de 
Duisternis.  
 
Willy Vermeylen kon niet aanwezig zijn. Een andere amateur sterrenkijker, Patrick Blanquart,  kan in 
de toekomst eventueel ook gecontacteerd worden. De MAR steunt het plan om volgend jaar 
opnieuw een wandeling te plannen. 
 

4. Stand van zaken klimaatplan  
 
De gemeente heeft nog 2 jaren om de geplande acties van het klimaatactieplan uit te voeren. (2020). 
De rapportering voor 2018 is reeds gedeeltelijk klaar. Wel is duidelijk dat de gemeente relatief 
weining invloed heeft op de grootste bronnen van CO2. 
 
Er zijn 6 thema’s waarvoor acties gepland zijn.  

 Gebouwen, installaties en voorzieningen 

 Mobiliteit 

 Hernieuwbare energie 

 Natuur en biodiversiteit 

 Landbouw 

 Industrie 
 
In alle thema’s zijn er acties reeds volledig uitgevoerd, of zijn deze in uitvoering. Er zijn ook nog 
steeds acties waaraan moet worden gestart. Voorgesteld wordt om deze op de volgende vergadering 
te bekijken. 
Echter is er vooral nog veel werk in het thema Industrie.  
Voor de KMO’s zal een opstartend Interreg project TERTS reeds een groot deel van deze acties voor 
zijn rekening nemen. 
 

5. Burgemeesterconvenant 2030 
 
Er zal eerste geconcentreerd worden op de uitvoering van de acties van de huidige convenant. 
 

6. Mooimakers project “Operatie Proper" 
 
http://mooimakers.be/operatie-proper-overzicht  
 
De gemeente Boortmeerbeek neemt reeds deel aan dit project. Dit gebeurt via de afvalcommunale 
Ecowerf. De opvolging gebeurt bijgevolg ook door Ecowerf. Verenigingen en scholen kunnen hun 
projecten indienen. 
 

7. Nieuws van de natuur  
 

http://mooimakers.be/operatie-proper-overzicht
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ORIOM (Open Ruimte in en om Mechelen) 
Myrtle Verhaeven, projectcoördinator van het project voor Regionaal Landschap Rivierland, geeft 
een toelichting over het project.  
In dit project wordt een structuurvisie opgemaakt voor de Zenne- en Barebeekvallei. Het doel is de 
realisatie van een duurzaam gebruik en landschappelijk open houden van open ruimten in deze 
regio. De eerste periode loopt af in juni 2019. Een aanvraag voor een vervolgproject werd ingediend. 
 
De leidende principes betreffen: 

 Waterberging 

 Multifunctionaliteit: verweven van functies, landbouw, recreatie, natuur en waterbeheer 

 Verbindingen maken 

 Draagkracht van het gebied respecteren 

 Draagkracht creëren voor het behoud van de open ruimte 
 
Volgende engagementen worden gevraagd van de projectpartners: 

 Een charter te ondertekenen en hogervermelde visie te onderschrijven, waardoor de 
realisatie van deze visie en ambities worden verankerd voor de toekomst.   

 Constructief deel te nemen aan het grensoverschrijdend samenwerkingsverband voor een 
gedragen en duurzame ontwikkeling van het groenblauw netwerk.  

 Projecten in de open ruimte proactief te bekijken door een groenblauwe bril om te 
anticiperen op opportuniteiten en knelpunten en deze constructief te bespreken binnen het 
samenwerkingsverband.  

 Bij de communicatie over lokale projecten te verwijzen naar de globale visie van het 
strategisch project en van het samenwerkingsverband. 

 
Wat is er (onder meer) nog gepland:  

 Tegen juni 2019 zal er voor Boortmeerbeek een plan uitgewerkt worden. Dit zou veel 
specifieker worden opgemaakt, namelijk tot op perceelsniveau. 

 Opmaken van Hefboomprojecten (integraal project van de VMM), onthardingsprojecten, … 

 Afwerken van alle kaarten  
 
Nog enkele bedenkingen: 

 Laatste kaart nog niet helemaal afgewerkt. Dit concept is gevoelig. Nog op hoger niveau 
bepaald. 

 Sterkere open ruimte maken. Tegen droogte en tegen wateroverlast. 

 TOERISME: Te veel bezoekers kan ook probleem zijn, daarom onthaalpoorten goed plaatsen 

 LANDBOUW: Landschapsbeheerplan: Hoe landbouwers aanzetten om toch groene 
elementen te creëren. 

 
Het college en de gemeenteraadsleden, alsook de GECORO, zullen moeten geïnformeerd worden 
over deze structuurvisie. Daarvoor zullen toelichtingen worden georganiseerd, gegeven door Myrtle 
Verhaeven. 
 

8. Varia  
 
Er zijn verscheidene project aangaande asbest. Dit kadert in het doel van OVAM asbestveilig 
Vlaanderen 2040. 

Boortmeerbeek wil instappen in een project “Ronde Tafel van het klimaat”. In dit project zou iemand 
aangesteld worden om ideeën in het kader van klimaat van inwoners te ondersteunen en te laten 
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uitwerken tot projecten. Dit is zinvol in het kader van het klimaatplan. Er zijn bestaande 
buurtnetwerken die hiervoor in aanmerking komen. Er zijn reeds goede initiatieven Vb. Autodelen, 
Mazout bestellen met heel de straat, …Vindt de MAR het een goed idee om hieraan mee te werken? 
De MAR adviseert positief. De beslissing ligt bij de gemeenteraad. 

Ondertussen heeft de gemeente reeds ingetekend voor het project en is de aanstelling van een 
projectbegeleider gaande. 

9. Datum volgende vergadering. 
 
Donderdag 24 januari 2019 


