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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 23 april 2019 

 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Julien Chaubet (kandidaat lid) 
Fabienne Van Aelst (kandidaat lid) 
Ann Morissens 
Herman Van Bever (kandidaat lid) 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Nieke Baudet 
Erik Van Craen  
 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag MAR 26 februari 
2. Mededelingen van de gemeente 
3. Evaluatie zwerfvuilactie 16 maart 
4. Knelpunten amfibieën Boortmeerbeek: onderzoek en opvolging  
5. Natuurleerpad – voorstellen voor onderhoud en verbeteringen  
6. Voorstellen rond autogebruik bij de verkiezingen en stationair draaien van motoren bij de 

spoorwegovergangen  
7. Datum en agendapunten voor volgende vergadering – 5 juni, o.a. voorstelling LIFE project, 

voorbereiding Nacht van de Duisternis 
8. Varia 
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1. Goedkeuring verslag MAR 26 februari 2019 

De vergadering keurt het verslag van 26 februari 2019 goed. 

2. Mededelingen van de gemeente 

Project Ronde tafel van het klimaat (See2Do! – Interregproject) 
Er zal als eerste infomoment een ‘Klimaatmis’ worden georganiseerd op 16 juni in de kerk van Hever. 
 
Invulling van de projecten: 

 Het doel is dat inwoners eigen project uitwerken, om dit goed van start te laten gaan kan de 
MAR suggesties doen:  

o Tiny forests 
o Insectenhotel  
o Hoe samen verplaatsingen doen met de buren 

 De verscheidene organisatoren van de buurtfeesten warm maken om hier aan mee te 
werken 

o incentives reeds bij de uitnodigingen 
 

Organisatie van dit moment 

 inschrijven noodzakelijk  broodjes 

 nadruk op communicatie 
 

Terts (Interregproject) 
Er zullen in de loop van 2019 tien energiescans kunnen uitgevoerd worden bij kleine 
Boortmeerbeekse ondernemers. Dit wordt herhaald in 2020. 
 
Regionaal landschap: zwaluwnesten 
Er zal gericht op zoek gegaan worden naar woningen waar een nest kan worden gehangen in een 
afgebakende locatie. Deze betreft het centrum van Boortmeerbeek: Brouwersstraat, Hanswijkstraat, 
Pastorijstraat, Dorpplaats, Mouterij, Zellaarstraat, Vosweg en Beringstraat. 

3. Evaluatie zwerfvuilactie 16 maart 

De dag is goed verlopen. Er dient echter meer aandacht voor de communicatie errond te zijn, zowel 
op communicatie naar buiten als de communicatie over de organisatie. 
 
Schiplaken: er waren een 30-tal mensen (met ook veel kinderen) 
In de toekomst kunnen misschien bolderkarren ingezet worden, voor het vervoeren van de 
vuilzakken. 
Drank voorzien is belangrijk, daarom is vooraf inschrijven belangrijk (probleem is dat mensen 
beslissen in functie van het weer). 
De organisatie van een gelijkaardige actie in 2020 ervan moet reeds op de agenda in het najaar. 

4. Knelpunten amfibieën Boortmeerbeek: onderzoek en opvolging (toelichting   natuurpunt) 

Dit punt wordt uitgesteld omdat de persoon die de toelichting zou voorzien ziek is. 
Kort omschreven: er is een inventaris opgemaakt van de locaties en hoeveelheden. Er zouden terug 
overzetacties op poten kunnen worden gezet. Vroeger gebeurde dit op de Aarschotsebaan.  
Wat zou de gemeente dan kunnen doen? 
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 Afsluiten van de baan 

 Schermen voorzien met bak zodat de padden hierin vallen en niet over straat gaan. 

5. Natuurleerpad – voorstellen voor onderhoud en verbeteringen (Frans Dhaenens licht dit 
toe) 

Er worden 11 bijkomende poelen gecreëerd. Dit gebeurt op kosten van Sigma. Padden hebben vele 
poelen nodig. Deze zijn 20m groot, ongeveer 1 m diep, zijn bekleed met waterplanten, alle viseitjes 
worden verwijderd; de overgang naar het diepere deel is geleidelijk.  
Is er gevaar om in te vallen? 
Verschillende zijn afgespannen voor de koeien, normaal zijn ze niet zo snel bereikbaar, zeker niet 
voor kinderen. 
 
Kinderlussen:  
Er moeten voorstellen komen om hier iets mee te doen:  

 Wilgenhut Locatie is wel belangrijk – veiligheid (brandrisico) Iets educatief aan de vijver 
van Ravestein organiseren 

 Blotevoetenpad?  

 Observatiehut achter Ravestein zicht op de Dijle 

 Oude Dijle arm – opnieuw valoriseren 

 Creëren van habitats 

 Connectie maken van scouts richting dit pad 

6. Voorstellen rond autogebruik bij de verkiezingen en stationair draaien van motoren bij de 
spoorwegovergangen (zie mail Fabienne Van Aelst) 

Er zijn borden verdwenen aan de overwegen en aan de bruggen? Waarom zijn deze weg? 
Discussie: 
Aan pizzeria staat er wel één 
Aan de stationsstraat staat er één 
Bij start-stopsystemen goed – maar opstarten heb je ook extra uitstoot (motor koud) 
De moeite om het af te zetten 

 Aan de vaart is het de moeite om het af te zetten 

 Aan de Pontstraat en de Bieststraat - navragen  

 Hanswijkstraat (lucht blijft daar hangen)  

 Kapitein A Tobbackstraat 
 
Met de fiets naar de verkiezingen: 
Er zullen nadars worden geplaatst om de fietsen te stationeren 
Verkeersregeling vorige verkiezing was wel goed 
Hoe sensibiliseren? Op nieuwsbrief en op facebook 
Slagzinnen: 

 Met de auto verlies je tijd 

 Gemiddelde tijd gaan kiezen met de fiets is korter dan met de auto 

 Met de fiets veilig 
 

7. Datum en agendapunten voor volgende vergadering – 5 juni, o.a. voorstelling LIFE project, 
voorbereiding Nacht van de Duisternis 
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5 juni – 19u30 – datum te bevestigen in functie van de beschikbaarheid van de nieuwe 
milieuambtenaar 
Komende agendapunten:  

 Kennismaking nieuwe milieuambtenaar 

 Aanstelling nieuwe voorzitter 

 Samenstelling nieuwe raad 

 Wat te doen met de klimaatraad – wat met deze initiatieven 

 Life project 

 Coordinatie tussen alle verschillende initiatieven 

 Voorbereiding nacht van de duisternis 
 

8. Varia 
 
Voorstel om een staten-generaal te organiseren met alle projecten die naast elkaar lopen, het 
afstemmen van alle verschillende initiatieven. 
Hoe pakken we dit aan? Chronologisch  

 Voorstelling lifeproject (schepen Hans de Locht- uitnodigen) 

 Voorstel structuurplan afwachten en dit analyseren met al deze informatieMoment 
vastleggen om iedereen die met gelijkaardige projecten bezig zijn samen te brengen 

o ORIOM 
o LIFE 
o Dienst ruimtelijke ordening 
o Dienst toerisme 
o Idee Steven D’hondt Inventarisatie gronden  

 
Fietsweg Ravesteinpark – verbinden met de fietsostrade Zemst 
 
Problematiek bermen maaien 

 Zichtbaarheid – veiligheid 

 Het gebeurt op basis van het bermbeheerplan Inventarisatie 
 

 
Schade aan de bossen door storm 
Wat is de taak van de gemeente? Indien er meldingen zijn van gevaren, worden de eigenaars wel 
aangeschreven. 
 
 


