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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 28 februari 2018 
 

 
Aanwezig: 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Veerle Stroobant 
Tim Van de voorde 
Friedel Pas  
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
 
 

Agenda: 
  
1. Goedkeuring verslag 5 september 2017 
2. Mededelingen van de gemeente 
3. Zwerfvuil actie – MAR initiatief en/of voorstel van Natuurpunt voor actie op 25 maart 
4. Verslag Nacht van de Duisternis 2017 en planning 2018 
5. Problematiek openbaar vervoer 
6. Plan MER screeningen ivm managementplannen Natura 2000 
7. Nieuws van de natuur 
8. Klimaatplan status en acties 
9. Data voor volgende vergaderingen 
10. Varia 
 

 

 
 

1. Goedkeuring verslag MAR 5 september 2017 
 
De vergadering heeft het verslag van 5 september 2017 goedgekeurd, hoewel er onduidelijkheid was 
over het overmaken van dit verslag via mail. Het verslag was reeds overgemaakt maar er was een 
verkeerde datum op geplaatst. Bovendien moet worden toegevoegd dat Tim Van de Voorde wel 
aanwezig was.  
 

2. Mededelingen van de gemeente  
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De stand van zaken van de aanwerving van de omgevingsambtenaar milieu werd toegelicht. 
Momenteel wordt een jury samengesteld. Zij komen 21 maart bij elkaar. De examens zullen 
kortelings worden georganiseerd. 
 
Een graduele overstap van de openbare verlichting naar ledverlichting: 
Er is een overeenkomst opgemaakt om 2000-3000 palen gradueel over te schakelen naar 
ledverlichting. Dit dient uitgevoerd te worden tussen nu en 3 jaar. 
Zijn dit slimme (smart) systemen? Nog niet, maar de mogelijkheid is er om deze aan te passen.  Enkel 
de plaats die moet verlicht worden wordt verlicht. 2 of 3% is reeds ledverlichting. Het betreft bvb. 
nieuwe verkavelingen en waar rioleringswerken zijn.  
 
De thermografische luchtfoto is gemaakt op 15 maart. Vanwege de privacy-problematiek heeft de 
gemeente beslist om deze foto niet ter beschikking te stellen via de website maar de foto zal wel ter 
bekend gemaakt worden in een infovergadering en ter beschikking gesteld worden op aanvraag via 
gemeentelijk loket. 
 

3. Zwerfvuil actie – MAR initiatief en/of voorstel van Natuurpunt voor actie op 25 maart 
 
Er zijn normaal twee luiken aan de zwerfvuilactie. Enerzijds worden de scholen betrokken tijdens de 
week van de zwerfvuilacties. Anderzijds wordt er in het weekend een actie uitgewerkt voor 
inwoners. Omwille van de afwezigheid van een permanente milieuambtenaar wordt het luik voor 
scholen dit jaar niet uitgevoerd. 
 
Natuurpunt, meer bepaald Steven D’Hondt, stelt voor om op 25 maart een actie te organiseren. 
Er zou vertrokken worden om 10u aan het gemeentehuis en zo twee lussen gemaakt worden. 
 
Er dient gecommuniceerd te worden over deze actie. Informatie komt op de website, op de 
infoborden en in de nieuwsbrief. 
Er dient materiaal ter beschikking worden gesteld. Er wordt nagegaan wat er aanwezig is. Er dient 
worden nagegaan waar net is opgeruimd. Wordt er gezorgd voor een drankje nadien? Er wordt 
voorgesteld dat er bonnetjes voorzien worden van de gemeente met nadien een factuur. 
Het afval moet nadien opgehaald worden. Er moet worden doorgeven waar de zakken staan.  
 

4. Verslag Nacht van de Duisternis 2017 en planning 2018 
 
Er waren 30 of 40 mensen aanwezig. Spijtig genoeg heeft Willy Vermeylen afgebeld (ruit van wagen 
was gesprongen). Gelukkig was er iemand aanwezig dat dit kon overnemen. Deze persoon heeft veel 
uitleg gegeven.  
 
De volgende editie van de Nacht van de Duisternis zal doorgaan op zaterdag 20 oktober 2018. 
Er moet opnieuw contact opgenomen worden met de sterrenkijker. 
 

5. Problematiek openbaar vervoer 
 
Boortmeerbeek is opgenomen in de vervoersregio Mechelen. (= pilootproject) 
 
De burgemeester heeft de volgende informatie ontvangen tijdens de vergaderingen van de 
vervoersregio Mechelen: 
Hever station blijft bestaan, met meer treinen dan nu. 
Alle buslijnen die evenwijdig lopen met de treinverbindingen moeten weg. 
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Er worden in Boortmeerbeek 2 kernlijnen (De Lijn) afgeschaft. Om deze te behouden zouden we zelf 
moeten aantonen dat er een te grote afstand is.  
De kernlijn Leuvensesteenweg zal blijven. De lijn 681 valt weg. 
Er komen in de plaats buurtbus/flexibussen. (= Max 8 personen + 2 rolstoelen) Er zullen 11 
Mobipunten zijn. Via een app en ook via telefoon zou deze buurtbus opgeroepen worden. Er zou 
maximaal 18 min wachttijd mogen zijn. 
Deze mobipunten zouden worden gekoppeld met: 

- Pakjespunten 
- Vervoer op maat 

Gedurende 2 jaar zal dit met Europese subsidies verlopen. 
 
De MAR geeft aan dat de trein connectie vanuit Boortmeerbeek naar Brussel niet optimaal is 
vanwege het wegvallen van een directe verbinding. Deze connectie zal echter niet aangepast worden 
geeft de burgemeester aan.  
Het versturen van de brief waarin de bezorgdheden van de MAR geformuleerd werden is 
ondertussen niet meer actueel. Er wordt beslist om deze niet meer te versturen. 
 
Ter info nog volgende projecten: 
Vervoer op water van Ecowerf is van start gegaan. 
Regionet – proefproject van Diest naar Leuven. Hier zal een ‘tram’ voorzien worden. 
 
 

6. Plan MER-screeningen i.v.m. managementplannen Natura 2000 
 
Niet meer actueel. 
 

7. Nieuws van de natuur 
 
Sigma  
In het najaar zou van start gegaan worden met de werken die niet vergunningsplichtig zijn.  
Volgend jaar volgen de vergunningsplichtige werken, namelijk de graafwerken. 
 
Voorstel Open MAR 
Geomorfologische tour door Prof. Gert Verstraeten - over de Molenbeek. 
Het zou best doorgaan in de zomer. Er dient een lokaal te worden gezocht voor projectie. Er dient 
een tour uitgezet te worden. Communicatie erover dient te gebeuren. In de zomer  
Regionaal landschap wil ook ondersteuning geven.  
 
Kinderlussen 
Er komt een picnictafel aan de pastorij – publiek punt op de route. 
Er zal een totem geplaatst worden. De locatie moet nog gekozen worden. 
Het Natuurleerpad is zeer modderig. Zou de tractor een andere route kunnen volgen? 
Educatieve poel – kastje voorzien met schepje, …  
Onderhouden van de poel 
Poel omringen met prikkeldraad. Momenteel is dit langs de verkeerde kant. 
 
Groenblauwe lus Mechelen 
Fietsbruggen 
Tussen Rijmenam en Bonheiden 
Er worden 9 km fietsstraten aangelegd. In Bonheiden 14 km. 
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Er komen fietsstraten met aangepaste verkeersborden. 
Informatieborden voor de bestuurders.  
 
De Molen zou aangekocht worden en gebruikt als rustpunt voor de fietsers. 
Mogelijkheid van een micro-elektriciteitscentrale kan onderzocht worden. Dit zou haalbaar moeten 
zijn gezien het verval voldoende groot is. 
Een idee om de Open MAR hier te laten doorgaan. De lokale heemkring hiervoor contacteren. 
(ontvanger is voorzitter). 
 

8. Klimaatplan status en acties 
 
- Thermografische luchtfoto is gemaakt. Natraject volgt nog. 
- Graduele overstap naar ledverlichting voor de openbare verlichting 
- Realisatie van fietsstraten.  
- Klimaatraad terug opnemen. Er waren verschillende groepen: Openbare verlichting,  

Industrie, … 
- In oktober dient de monitoring te gebeuren van de burgemeestersconvenant. 
 

9. Data voor volgende vergaderingen 
 
30 mei 
12 september 
14 november 
 

10. Varia 
 
Onderwerpen voor de volgende vergadering: 
Nieuwe versie burgemeestersconvenant 
Hoe tegen 2030 Doelstellingen halen? 
Circulaire economie 
 
Interreg-projecten zijn goedgekeurd 
Fietspaden netwerk – SLIK project smart lighting  
Fietsstraat door natuurgebied met smartlighting 
Brug wordt in 2019 aangelegd 
 
Verdere aanpassingen 
Blokstraat – aanpassingen zijn gevaarlijk voor voetgangers en fietsers 
Gottendijsdreef enkel voor fietsers 

 

 

 
 


