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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 24 januari 2019 

 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Nieke Baudet 
Tim Van de Voorde 
Julien Chaubet (kandidaat lid) 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
Roger Swinnen 
Lieve Stoops 
 

Agenda: 
 

1. Goedkeuring verslag MAR 14 november 2018 
2. Mededelingen van de gemeente  
3. Toekomst MAR 
4. Klimaatactie plan – bespreking van de rood aangestipte actiepunten 
5. Vervuiling beek langs de Bieststraat – zie e-mail van het Bieststraatbuurtcomité 
6. Zwerfvuilactie  
7. Nieuws van de natuur  
8. Varia  
9. Datum volgende vergadering. 

 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 14 november 2018 

 
De vergadering keurt het verslag van 14 november 2018 goed. 
 

2. Mededelingen van de gemeente  
 
Er is een schooloverleg doorgegaan (m.i.v. de 4 scholen op het grondgebied) 
Hierop is het project van “operatie proper” van OVAM, Mooimakers voorgesteld. 
Er is reeds een vraag van de Bosuiltjes. 
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Het Europese project Terts is op de nieuwjaarsreceptie van de middenstand voorgesteld. Dit is goed 
onthaald. Volgende stap is mogelijk de organisatie van een ondernemerscafé meer bepaald over 
verlichting. Dit kan gekoppeld worden aan het verder voorstellen van het project. 
 
Er zal milieutoneel voor de kinderen worden georganiseerd. 
5 tonelen 
 
Er is eveneens ingetekend op het project ‘Ronde tafel van het klimaat’. Hiervoor is een dienstverlener 
aangesteld.  
 

Er zal een infoavond georganiseerd worden via dialoog over Fotovoltaïsche zonne-installaties. 
 
Er wordt nagedacht om in te stappen in het project:  klimaatmobiel (dit kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden tijdens de bergfeesten laatste weekend van juni) 
 
Dossier beroep Van Looy  
Vrees dat dit zou overgenomen worden vanuit Nederland en zo slecht beheerd zou worden. Dit blijkt 
een probleem te vormen op sommige locaties. 
MAR suggereert om goede voorwaarden op te leggen in functie van de draagkracht van het gebied. 
In functie van bemesting – bufferzone naar de natuurgebieden. Het is belang dat er goed toezicht 
gehouden wordt op de exploitatie (klasse 1 bedrijf, toezicht verloopt door milieu-inspectie) 
 

3. Toekomst MAR 
 

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. 
 
Huidige leden moeten ook opnieuw kandidatuurstelling indienen. 
De uitnodiging moet worden verstuurd naar de gemeentelijke verenigingen, er kunnen 
afgevaardigde gestuurd worden van elke politieke partij. 
Advies wordt geformuleerd door de niet politieke leden. 
 
De kandidaten 3 of 4 weken geven. Zo kan in Maart - April nieuwe MAR van start gaan. 
 
Er zijn reeds voorstellen voor nieuwe leden: 
Julien Chaubet (reeds aanwezig) lid van Natuurpunt 
Fabienne ? : voorzitter van de fietsersbond 
Dries Elst – trage wegen 
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4. Klimaatactieplan – bespreking van de rood aangestipte actiepunten 
 

Algemene elementen die worden aangehaald: 

 bij vergunningen opleggen dat geen dieselgeneratoren maar elektriciteit moet gebruikt 
worden op werven 

 meer naar smart lighting gaan. Hiervoor kan de gemeente actief op zoek gaan. Het  
Masterplan van eandis, proberen inbreng in te doen vanuit de gemeente. 

 
Bespreking van de rode aangestipte actiepunten: 
Gemeentelijke gebouwen en uitrusting/voorzieningen  
Aankoopbeleid 
Bijvoorbeeld: totale kosten ook in rekening brengen bij de vergelijking. Dit kan goedkoper uitkomen 
in totaliteit als je investeert in duurzame producten. 
Voorbeeld zoeken in Herent. 
 
Woningen 
Klimaatbeurs  
Dit is afgevoerd? Afhankelijk van de nieuwe milieuambtenaar die weldra komt. 
Uitdaging bewoners 
Eventueel Buurtfeest  ronde tafel van het klimaat een plaats geven op dit event. 
Energiegids 
Dit gebeurt al via alternatieve kanalen.  
Afhankelijk van de nieuwe milieuambtenaar die weldra komt. 
 
Tertiair 
Overeenkomst bedrijven/informatie sensibilisatie 
Project terts komt hiervoor in aanmerking. 
Er kan een belastingen voor vervuilende bedrijven ingevoerd worden? Er is reeds een gemeentelijke 
belasting op drijfkracht. 
Sluiten van openstaande winkeldeuren promoten 
 eens bekijken 
School EHBR 
Nagaan wat dit inhoudt – niet gevonden ook niet door collega’s. 
Schoolinfrastructuur is belangrijk – bij bouwprojecten moet er aandacht zijn voor energie 
Energieleningen 
 programma nog even bekijken 
Warmtepompen  
Er kan een infoavond worden georganiseerd 
 
Mobiliteit 
Fietsen voor personeel  
Er kan een laadpaal komen. Interesse peilen? 
fietsen voor politie zijn er wel 
herkenbaar maken 
goede slagzin zoeken 
mobiliteitsacties personeel 
Mobiscan 
Afhankelijk van de nieuwe milieuambtenaar die weldra komt. 
Bijkomend  uitwerken van Mobipunt in gemeente 
Schepen Hans de locht  mobiliteitskwesties doorgeven 
Er kan een les Ecodriving georganiseerd worden. Simulatoren? Bandenspanning 
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Digitaal mobiliteitsloket  
Kaarten openbaar vervoerslijn 
 afhangen wat toekomst vervoersregio brengt 
Trage wegen  
Er moet een analyse komen  
Op sommige locaties prioritair – bvb schoolomgevingen 
Fietsenstallingen 
Ook afhankelijk van wat er zal gebeuren met vervoersregio. Mobipunt zo voorzien. 
Fiestenlaadpalen komt er 
Ook fietsenstallingen voor de scholen, soms nood aan aanpassingen. 
Oversteekplaatsen  
Naar verkeerscommissie overmaken. 
Bieststraat is er gekomen, nog ledlichtjes opzij nodig. 
Laadpalen 
Follow the car 
Mobiele fietsstalling voor evenementen 
--> wordt nu met nadars gedaan 
Bergfeesten 
 
Hernieuwbare energie 
Windturbine 
Zeer moeilijk. Vraag van Van Hoeyveld om op terrein te plaatsen. 
Zonneboilers 
Nog niet. Kan mogelijk wel georganiseerd worden. 
 
Natuur en biodiversiteit 
Compensatie opleggen voor verdwijnen natuurstukken. 
 beleidsnota 
Open mar organiseren –bvb. over ecologische tuinen 
Korte keten  bij de buurtfeesten mensen sensibiliseren 
Starten van een inventaris korte ketenproducten 
 

5. Vervuiling beek langs de Bieststraat 
Er is een voorstel voor oplossing. Mogelijkheid plaatsen van een opvangput aan Leuvensesteenweg 
dat wordt leeg getrokken. Dit wordt naar haalbaarheid onderzocht. 
 

6. Zwerfvuilactie  
Dit zou doorgaan op zaterdag 16 maart.  
Steven D’hont wil organisatie doen. Hij moet hiervoor wel lid zijn van de MAR. Er moet duidelijk 
worden aangegeven dat het een initiatief is vanuit de MAR en niet vanuit een politiek partij. 
Jeugdbewegingen ook betrekken, Regionale persen ook benaderen, Jeugdraad 
Nog een uur afspreken. 
 

7. Nieuws van de natuur  
Alle poortjes kapot op de wandelwegen, op de wei van van looy. Deze zouden moeten vervangen 
worden. 
Er zou een beleidsplan voor de natuur in boortmeerbeek moeten komen. 
Dit zal al een deel via Oriom gebeuren enkel over de corridors.  
In het kader van het life project zou er een landschapsbeheersplan moeten kunnen opgemaakt 
worden. zo krijg je subsidies voor onderhoud 
Via Erfgoed zou dit gebeuren. Dit moet onderzocht worden. 
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Plantactie (natuurpunt) de dreef 6 februari 
Wandeling voor de rup 
Nieuw voorstel voor adaptatie wandelpad langs  
Kortsluiting naar pad    
 

8. Nieuws van de natuur  
Uitleg over life project voor de volgende keer 
 

9. Datum volgende vergadering.. 
 
26 februari om 19U30 
 


