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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 2 mei 2016 

 

Aanwezig: 

Tom Vanhove, milieuambtenaar 

Eddy Van Bouwel, voorzitter 

Veerle Stroobant 

Friedel Pas  

Roger Swinnen 

Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 

Frans Dhaenens 

 

Verontschuldigd:  

Lieve Stoops, vice-voorzitter 

Tim Van de Voorde 

 

Agenda: 

  

1. Goedkeuring verslag MAR 24 februari 2016  

2. Mededelingen van de gemeente  

3. Evaluatie zwerfvuilactie 19 maart  

4. Verslag klimaatraad 26 april en status ontwikkeling gemeentelijk klimaatplan  

5. Ontwikkelingen rond natuur  

6. Status Sigmaplan  

7. Varia 

 

1. Goedkeuring verslag MAR 24 februari 2016 

 

De vergadering heeft het verslag van  24 februari 2016 goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen van de gemeente  

 

*Vanaf 1 juli start EcoWerf met de inzameling van harde en zachte plastics op containerparken. 

 

Voor zachte plastics bedraagt de prijs dan 0,25 EUR per zak of 2,5 EUR per rol. 

 

Momenteel worden de PMD-zakken verdeeld via de volgende locaties: gemeente, Okay, Delhaize, 

Albert Heyn (voorlopig nog), Krantenwinkels Hever & Schiplaken. 

De bedoeling zou zijn dat deze locaties ook de roze zakken zouden verdelen. 

 

Verder mogen deze roze zakken dan als gratis fractie op het containerpark worden aangeboden. 

Hiervoor moet dus niets extra voor worden betaald. 

 

Wat betreft de harde plastics wordt er ofwel een normaal volumetarief voor aangerekend op het 

containerpark ofwel bij een gewichtspark 3 eurocent/kg. 
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In de communicatie zal duidelijk omschreven worden wat er wel en wat er niet kan beschouwd 

worden als harde en zachte plastics en dus wat er wel en niet mag aangeboden worden. 

Ook moet ermee rekening gehouden worden dat de plastics proper moeten zijn (botervlootjes) en dat 

alle niet-plastics (ijzeren haak bij kapstokken) er vanaf moeten gehaald worden. 

 

Er werd ook nog meegegeven dat uit het masterplan containerpark blijkt dat het containerpark van 

Boortmeerbeek open blijft. Dat van Holsbeek zou bijvoorbeeld sluiten. 

Terwijl er vroeger een containerpark per (deel)gemeente werd voorzien, is het nu zo dat 92% van de 

inwoners van de intercommunale op minder dan 5 km moeten wonen van een containerpark. In de 

EcoWerf-zone zou dit 98% bedragen. 

 

De prijzen van een volumecontainerpark dekken slechts 17-22% van de kosten terwijl die van een 

gewichtscontainerpark 30-40% van de kosten dekken. Op termijn wil EcoWerf overal 

gewichtscontainerparken realiseren. In Boortmeerbeek zou dit binnen 2 jaar tijd moeten kunnen. 

 

Ook werden nog de vragen gesteld waar dit plastic dan naartoe gaat en hoe het verwerkt wordt maar 

hier kon voorlopig geen antwoord op gegeven worden.  

 

* Het bodemsaneringsproject van Tankstation Maes, Leuvensesteenweg 216 ligt openbaar. 

Dit bodemsaneringsproject heeft tot doel om op termijn de bodemverontreiniging, ontstaan door een 

benzinelozing ten gevolge van een defecte filterklep bij Tankstation Maes, te saneren. 

 

3. Evaluatie zwerfvuilactie 19 maart 2016 

 

De milieuadviesraad heeft dit jaar opnieuw op 19 maart 2016 een zwerfvuilactie georganiseerd. In de 
voormiddag werd er in de drie deelgemeenten ondanks een beperkte opkomst van 8 personen toch 
opnieuw 30 vuilzakken opgehaald met een totaal gewicht van 136 kg. Deze zwerfvuilactie werd 
materieel mee ondersteund door ‘In de Vuilbak’.  Verder zijn er in de gemeente ook nog 
verschillende mensen actief die hun eigen plekje proper houden. Zij krijgen hierbij hulp van de 
gemeente die deze initiatieven mee ondersteund. 
 
Roger Swinnen gaf ook nog aan dat de jagers dit jaar beduidend minder afval in de bossen hebben 
teruggevonden dan vorige jaren. Hij vraagt ook om zoals in het verleden de acties naar volgend jaar 
opnieuw af te stemmen met elkaar. 
 
De gemeente geeft nog aan dat zij ongeveer 2 meldingen per week binnenkrijgt van sluikstort. 
 
- Verder lijkt het de MAR een goed idee dat de gemeente voorziet in sluikstortborden waarop 
gedreigd wordt met een boete van 500 EUR per misdrijf. Op de weg naar de luchthaven in 
Steenokkerzeel leek dit effect te hebben. 
 
- Ook werd gemeld dat er bij de visvijvers nabij het Ravenstein domein  allerlei groenafval en  zelfs 
vissen gestort werden. De gemeente kan eventueel een brief aan betrokken partijen sturen. 
 

4. Verslag klimaatraad 26 april en status ontwikkeling gemeentelijk klimaatplan 

 

De milieuambtenaar overloopt kort het verslag van de klimaatraad van 26 april 2016. Tijdens deze 

klimaatraad hebben de 3 werkgroepen (wonen, mobiliteit en openbaar domein/industrie) hun 

ideeën/acties voorgesteld waarvan zij vonden dat deze in het klimaatactieplan van de gemeente 

moesten komen. 

 

Het verslag zal als bijlage meegestuurd worden. 
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Het plan zal nu verder uitgewerkt worden door de milieuambtenaar en vervolgens ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad. 

 

5. Ontwikkelingen rond natuur  

 

Voor het strategisch project ‘Groen en blauw in en rond Mechelen’ is een projectmedewerker 

aangeworven. 

Dit strategisch project bestaat erin om in en rond Mechelen meer natuur te creëren, deze natuur te 

verbinden en eventueel recreatieve/toeristische initiatieven rond deze natuur uit te werken. 

Ook zou het de bedoeling kunnen zijn om eigendommen van natuurpunt en ANB te verbinden tot 

grotere gebieden. 

 

Bovendien zullen ze het project uitgebreid toelichten aan alle betrokkenen, gemeentebesturen, 

milieuraden, erfgoedraden, landbouwraden, GECORO’s etc. op zaterdag 28 mei in de voormiddag in 

Lamot te Mechelen. 

Iedereen binnen de MAR is uitgenodigd. 

 

Verder geeft Natuurpunt nog mee dat er in de gemeente een poel aangepast werd voor 

kamsalamanders en dat er reeds 3kamsalamanders afkomstig van het Zennegat zijn uitgezet. 

 

6. Status Sigmaplan 

 

Aangezien we al een hele tijd niets meer van het Sigmaplan hadden gehoord, is er op vraag van onze 

voorzitter nog eens navraag gedaan over hoe ver dit project nu juist staat. 

 

Via Maarten Jans van W&Z hebben we dan toch nog het één en ander vernomen, aangezien Jana Van 

Hoyweghen blijkbaar niet meer als projectmedewerker werkt bij RuimteVlaanderen voor dit project.  

 

Belangrijk om te weten is dat de ontwikkeling van het wetland in Pikhakendonk ergens in 2017 het 

eerste is wat er zal gebeuren binnen dit project. Zo zullen er allerhande natuurontwikkelingen (graven 

poelen, kappen bosjes, aanplanten plantgoed, etc. …) in het gebied gaan gebeuren. Er wordt nog 

gezocht naar een locatie voor 0.6 ha boscompensatie. 

 

Een concrete planning voor de verdere uitwerking van de dijken kon er nog niet gegeven worden. 

Alles zou namelijk om allerhande factoren vertraging oplopen. 

 

7. Varia 

 

Nacht van de Duisternis is op 8 oktober om 20u. 

Natuurpunt heeft deze activiteit reeds in hun agenda opgenomen. 

 

Dit project zal verder worden uitgewerkt via e-mail. 

Mogelijk kan er opnieuw een nachtwandeling doorgaan met start Cultuurhuis en einde aan de Dijledijk 

waar eventueel Willy Vermeylen zijn telescopen kan opstellen. 

 

 


