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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 26 februari 2019 

 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Karin Derua, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Nieke Baudet  
Julien Chaubet (kandidaat lid) 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
Greet Meerkers (t.v.v. Ann Morissens) 
Steven D’hont (kandidaat lid) 
Lieve Stoops  
Fabienne Verelst (kandidaat lid) 
Roger Swinnen 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
 

Agenda: 
 

1. Goedkeuring verslag MAR 24 januari 2019 
2. Mededelingen van de gemeente  
3. Toekomst MAR 
4. Toelichting projecten: Ronde tafel van het klimaat & Terts 
5. Zwerfvuilactie  
6. Brief aan de burgemeester: klimaatmars 
7. Nieuws van de natuur  
8. Varia  
9. Datum volgende vergadering. 
 

 
1. Goedkeuring verslag MAR 24 januari 2019 

 
De vergadering keurt het verslag van 24 januari 2019 goed. 
 

2. Mededelingen van de gemeente  
 
De nieuwe milieuambtenaar Marleen Vandenbempt zal op 2 mei 2019 starten op de gemeente. 
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Voorstel aanplanting op gronden in eigendom van OCMW en gemeente (aangebracht door Steven 
D’hont) 
Er moet een analyse gebeuren aangaande de gronden en of zij zich lenen zich om een aanplant te 
realiseren. 
Op volgende MAR grondiger bespreken.  
Idee: contact opnemen met de Bosgroepen – zij hebben reeds de oefening gemaakt om te 
inventariseren waar het interessant is om bossen te planten 
 
Voorstel: ondertekening van het carter bijvriendelijke gemeente 
Uitdelen van de zakjes kan gekoppeld worden aan Boortmeerbeek feest! 
 
Voorstel: opnieuw project geboortebomen 
Belangrijk om streekeigen bomen te nemen 
Mogelijk keuze geven vanuit 3tal bomen 
 
Voorstel 
Blokstraat – bosbeheersplan 
Gottendijsdreef 
 

3. Toekomst MAR 
 
De vraag over het voortbestaan is besproken op de gemeenteraad van 25 februari 2019. De vraag om 
eveneens een klimaatraad is aan bod gekomen. 
 
Er zijn toch bedenkingen over de druk die een extra raad legt op dezelfde mensen. 
 
Het thema klimaat zit eveneens in het toepassingsgebied van de MAR. 
 

4. Toelichting projecten: Ronde tafel van het klimaat & Terts 
 
Ronde tafel van het klimaat (meer informatie in bijlage) 
Het betreft een burgerparticipatie-project. 
Accent ligt op sociaal-maatschappelijk = mensen activeren die nu niet met klimaat bezig zijn. 
Begeleidingstraject duurt 1 jaar: doel is om een actieve klimaatgroep te maken. De firma Möbius is 
hiervoor aangesteld.  
Zij zullen op 2 niveaus begeleiden: 

 Kleine kerngroep: klimaatactieteam (maakt bvb. Reglement subsidiepot) 

 Ronde tafel alle geïnteresseerde inwoners (uitvoerders projecten) 
Bvb.Kleine sensibiliserende acties (laagdrempelig) 
Bestaande initiatieven ook betrekken. Bedoeling is om andere mensen te inspireren. 
 
Wat kan MAR doen? 
Inventariseren van initiatieven in de gemeente 
Bijwonen van startvergadering? Infoavond voor de inwoners? 
De mar bekijkt dit als een vervolg op de klimaatraad (doorstart) 
Bijkomend aan dit project dat specifieke doelgroepen ook worden betrokken (= zeer positief) 
Hoe bereiken we de kwetsbare groepen? 
Zijn er bepaalde verenigingen? 
Bijvoorbeeld Dageraad – petanque-club.  
Eventueel voorstelling van dit project in de dageraad organiseren. 
To do 
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Klimaatraad: contactgegevens zoeken  
 
Mar adviseert positief en enkele leden tonen interesse. 
 
TERTS (meer informatie in bijlage) 
Uitstoot van tertiaire sector is gestegen van 11 % (2011) naar 14% (2016) 
Project bestaat 3 activiteiten 

 Energiecoachingstraject: Persoonlijke begeleiding van ondernemer 

 Subsidiedossiers voor innovatieve maatregelen: 5 dossiers vanuit regio Interleuven 

 Klimaattraject: groepsbegeleiding ondernemers: kant-en klare acties naar ondernemers 
Planning: 
Oproep naar ondernemers gestart. 
September eerste aanvragen voor subsidies in te dienen 
Opmerkingen: 
Ook brouwerij haacht betrekken – zij zijn gevraagd om in de jury te zetelen in het kader van 
toekennen subsidies. 
Wordt preventie lichthinder ook opgenomen? 
Wordt er ook aandacht gegeven aan afvalverwerking? 
De invullen van de energiecoach zal zo goed mogelijk afgestemd worden op welk soort ondernemers 
interesse tonen. 
Het thema is door middenstand zelf gekozen dit jaar. Dus er is zeker en vast interesse. 
Wat kan mar doen? 
Goede voorbeelden (ambassadeurs) zoeken. 
 

5. Zwerfvuilactie  
 
Dit zal doorgaan op zaterdag 16 maart. Het zal georganiseerd worden in dezelfde vorm als vorig jaar. 
Extra bij het concept: in de andere dorpskernen bijkomend organiseren. 
Algemene opmerking: Zwerfvuilproblematiek in de gemeente blijft 
 
Verdeling dag: 
Schiplaken en hever? 
Natuurpunt en vlas zal Schiplaken doen: Aan de kerk verzamelen om 9u  
Steven D’hont : Kerk Boortmeerbeek 9u  tot 12u + Van 13u tot 16u 
Hij zal punten afspreken. 
Wie in Hever? We moeten hiervoor een oproep doen. 
Welke straten heeft de gemeente gedaan? Welke de scholen? 
 

6. Brief aan de burgemeester: klimaatmars 
 
Er is een brief verstuurd door een jonge inwoner aan de burgemeester. 
Er kan een open brief van de gemeente geschreven worden om zo de dialoog op gang te brengen. 
We kunnen dit combineren met een uitnodiging voor ronde tafel van het klimaat. 
Er kan iets gebeuren voor: Maand mei plastiek vrij! Eventueel Omnipack contacteren -  
 
Nog andere ideeën: 
Klimaatdag voor alle scholen organiseren: Workshop per graad 
Fietsen van 1 school naar andere school -Scholenveldloop  -Bestaande initiatieven gebruiken. 
 

7. Nieuws van de natuur  
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Gevolgen van klimaat – waterberging – dijlevallei zijn zeer belangrijk. 
 
Volgende projecten zijn lopende: 
 
ORIOM 
Dit project is zonet verlengd voor 3 jaar. 
Er wordt een focus gelegd op het maken van groene coridors/verbindingen. 
Er is reeds aangegeven dat rond de Kallebeek, namelijk de gronden van het ocmw eventueel kan 
worden  gereserveerd voor landbouw . 
Een corridor kan ook aan Trianon, rond de Molenbeekvallei. Dit zou ook moeten aan Kampenhout-
sas. 
 
LIFE project  
Het project zal 7 jaar in beslag nemen met een budget van 8 miljoen overheen alle partners. 
Er is een partner in Polen. 
De vallei van de Molenbeek zal opgenomen worden in het project. Normaal beperkt tot 
Pikhakendonk. Iemand kan bij een volgende MAR uitleg komen geven over het project. 
Het gaat onder meer over openstellen van wandelwegen. Er kunnen investeringen gebeuren: vb. 
educatief project. Ook infrastructuurwerk vb. Bruggen. 
 
Voetwegen  
Kruisveldweg naast school 
Voetweg naar de schrans naar de school 
Vorstweg – laarstraat 
 
Schiplaken 
Nr. 165 Kris Vandergeest - Vooraan open, verder afgesloten  
Naar de Blokstraat 
 
Vanaf Jan van Horenbeek naar de bieststraat 
 
Beken: 
Keizerikbeek klasse 1 - Olielaag? 
Vennegracht - Loop van de beek is gewijzigd – gaat naar de Vennestraat - Water blijft daar staan 
 
Overhangende takken langs voet en fietspaden  
Bieststraat 
 
Trage wegen - Regionaal landschap contacteren hierover. 
 

8. Varia  
Bouwmeesterplan – nieuw ruimtelijk structuurplan 
Donderdag doelstellingen uitschrijven 
Rekening houden met waterberging 
 
Natuurvriendelijke school 
Vrije basisscholen – kasten voor huiszwaluwen  
Toren van de mouterij – gierzwaluwen 
GNOP-groep – huiszwaluwkasten 
Subsidiereglement? 
Mestplankjes zijn er nog. Natuurpunt heeft nog nesten in voorraad. 
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De gemeente kan ophangen tot max 6 meter. 
Klimaatscholen (coöperatieven en katholieke scholen). 
Boomplantactie met basisschool. 3 lindes aanbieden. 
 
Alle initiatieven zouden naast elkaar moeten worden gelegd. 
 

9. Datum volgende vergadering. 
 
Dinsdag 23 April - 19u30 
 
Woensdag 5 juni – 19u30 (onder voorbehoud beschikbaarheid nieuwe milieuambtenaar) 
 


