
Verslag milieuadviesraad Boortmeerbeek 30 mei 2018 Pagina 1 

 

 
 
 

Gemeentebestuur Boortmeerbeek 
Pastorijstraat 2 
3190 Boortmeerbeek 
Tel.: 015/51.82.04 
Fax: 015/51.27.64 
 

 
Uittreksel uit het verslag van de MAR van 30 mei 2018 
 

 
Aanwezig: 
Eddy Van Bouwel, voorzitter 
Michel Baert, burgemeester en schepen van milieu 
Frans Dhaenens 
Friedel Pas  
Nieke Baudet 
Sylvie Van den Boeynants, intergemeentelijke milieuambtenaar 
 

Verontschuldigd:  
Tom Meulemans 
Tim Van de voorde 
Veerle Stroobant 
 

Agenda: 
  

1. Goedkeuring verslag MAR vergadering 28 februari 2018 
2. Administratieve punten 
3. Mededelingen van de gemeente 
4. Evaluatie zwerfvuilactie 25 maart 2018 
5. Organisatie open MAR activiteit - geomorfologische wandeling langs de Molenbeek met 

prof. Gert Verstraeten op 17 juni 2018 
6. Nieuw burgemeestersconvenant – doelstellingen 2030 
7. Nieuws van de natuur 
8. Circulaire economie 
9. Varia. 

 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag MAR 28 februari 2018 
 
De vergadering heeft het verslag van 28 februari goedgekeurd. Enkel Friedel Pas had het verslag niet 
ontvangen. Het verslag werd alsnog doorgestuurd. 
 

2. Administratieve punten 
 
Veerle Stroobant dient haar ontslag in als lid van de MAR. 
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3. Mededelingen van de gemeente 
 
De stand van zaken van de aanwerving van de omgevingsambtenaar milieu. Er is geen geschikte 
kandidaat uit  
 
Op 7 november wordt een infoavond georganiseerd om de thermografische luchtfoto’s voor te 
stellen. Dit zal gecombineerd worden met een infoavond van IGO over gevelrenovatie. 
Gezien de uitgebreide inhoud zal toch geopteerd worden om de infoavonden te scheiden. Deze 
wordt georganiseerd op 18 september. 
 

4. Evaluatie zwerfvuil actie  
 
Er was veel volk aanwezig. Deze waren bovendien zeer gemotiveerd. Het betrof gezinnen en 
dergelijke. Tijdens de actie bleek dat er eveneens een oproep was gebeurd vanuit enkele politieke 
partijen. De actie werd echter georganiseerd door de MAR, dewelke politiek neutraal is. 
Dit was niet verduidelijkt bij de oproep door de politieke partijen. 

 
5. Organisatie open MAR  

 
De tocht is bijna volledig voorbereid. Op vrijdag 25 mei is er een voorbereidende tocht doorgegaan. 
Er moeten nog enkele ‘knopen‘ opgelost worden. 
 
14u 

 Inleiden van de presentatie van de professor (door Eddy) 

 presentatie: begrippen uitgelegd (projector + microfoon) 30min 

 Daarna verdelen in groepen  

 Post 1 = molen (steilrand) 

 Weesbeek 

 Langs beek onder spoorweg richting scouts 

 Terug naar de steilrand (ijstijd uitgesleten, bewoonbare grens) 

 Boringen 

 Langs binnenpad naar Donk (vijver) zandwinning – oeverbewoning door zwaluwen 

 Langs natuurleerpad – langs molenbeek – kapotte brug (jagersbrug) – is van de provincie 

 Richting dijle – naar sluizen 

 Pimpernelwijken 

 Richting looikesstraat 
18u 

 Afsluiten met een drankje (scouts) 
 

Het is niet mogelijk om de wandeling met kinderwagens of rolstoelen te volgen. (Enkel het eerste 
deel eventueel) 
Er zal een tentoonstelling zijn van oude kaarten (Ferraris) 
Bij de scouts wordt de mogelijkheid geboden om te eten en te drinken. 

 
TO DO: 
Reclame maken 
Heemkring molen bemannen  
Streekpakket regelen voor de professor en assistent 

+ wijn 
+ boek Mark Michiels 
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Wandelvereniging – gemachtigde opzichters 
Maaien van bepaalde plekken? Daarvoor dient vooraf aangegeven worden waar dit moet gebeuren 

 
Op wat geprint wordt moeten verschillende logo’s worden aangebracht. 
 

 
6. Nieuw burgemeestersconvenant – doelstellingen 2030 

 
Ondertekenaars verbinden er zich toe om hun CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te 
verminderen en hun veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te vergroten. 
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Eerste stap is inventarisatie uitgangswaarden emissies en een analyse van kwetsbaarheid. De nadruk 
ligt op mitigatie en adaptatie. 

 Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door het reduceren van de 
broeikasgasuitstoot 

 Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te 
verwachten gevolgen van klimaatverandering (bvb.Wasi) 

Het betreft nu een Secap ipv Seap.  
 
Besluit MAR: Zo snel mogelijk intekenen hierop. Nagaan hoe samenwerken met verschillende 
gemeenten, om zo slagkrachtiger te zijn. 
 
Voorbeelden van mogelijke projecten: 
Molen – centraal punt voor fiets 
Industrieterrein + uitbreiding = minder verkeer dan alleen de Lidl 
Parallelwegen maken om mobiliteit op de steenweg te verbeteren (POM gaat dit onderzoeken) 
 
In oktober dient de rapportage te gebeuren, namelijk de monitoring. 
Hiervan zal op de MAR een evaluatie van gemaakt worden. Dit zal meegenomen worden naar de 
volgende legislatuur  
 
Bijkomend besproken: 
Aldi – nog geen vergunning 
 

7. Nieuws van de natuur 
 
Barebeek = centrale coridor (goede vooruitgang que zuurstof e.d.) 
 
Molen wordt poort naar Dijlevallei. 
 
Molenbeek moet gevaloriseerd worden combi natuur en wonen 
 
Deel van de Ravesteinstraat wordt fietsstraat (9km) 
 
Aansluiting fietsknopennetwerk met centrum Boortmeerbeek 
 
Landschapsbeheerplan (bvb. pikhakendonk) 
Subsidieerbaar (onderhoud van bomen e.d.) 
 

8. Circulaire economie 
 

Vb. Bekkevoort – circulaire verlichting (naar voorbeeld van Kortrijk) 
 
Gemeente als aankoper kan een verschil maken. 
 
Plastics strategy – tegen 2030  
Wat is van belang = Ontwerp van producten 
 
Constatatie = 84% van afval op strand is plastic 
Oplossing kan zijn, het verbieden van rietjes 
 
Cijfers zwerfvuil (gescheiden afval) van de gemeente zou moeten worden geëvalueerd. 
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9. Varia 

 
Offkoors – ontbossing 
 
Wat met de reserveringsstroken? 
 

10. Data voor volgende vergaderingen 
 
12 september 
14 november 
 


