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I
Aanwezigheden
Aanwezig: Stefaan MERTENS, Hervé STRUYE, Andreas VANDERSMISSEN, Martien FRISCH,
Jean-Jacques SILVERANS, Myriam VANHOLDER, Marleen FLAMENT, Philippe CASTELAIN.
Uitgenodigd: Gerda VAN KELECOM (ambtenaar RO).
Verontschuldigd: Rudy DEPRETER, Anja DESMET, Michaël GEEROMS, Thomas SINGELE,
Bruno VANDEWINCKEL.
Afwezig:
Anne FOURBISSEUR, Margareth GOORICKX, Reinout KEYMOLEN, Jean-Pierre
MEULENYSER, Solange RENDERS, Fons VAN DEN BERGH, Axel ZIWNY.
II
Goedkeuring verslag vergadering 26/05/2014
Verslag goedgekeurd, mits enkele aanvullingen en verbeteringen (pesticidenbeleid, plaats
stort, typfouten).
III

Verslag vergadering 01/09/2014

A.
Dagorde
Overlopen en goedkeuring van de dagorde, en vraag aan de leden of er extra punten aan de
dagorde gevoegd moeten worden.
B. Nieuws van het gemeentebestuur?
Concrete initiatieven ondertekening Burgemeestersconvenant.
 “Nulmeting”: huidige stand van zaken, o.b.v. het referentiejaar 2011. Wordt
ondersteund door Eandis, en eigen aanvullingen worden aangebracht door de
gemeente zelf. Myriam verwijst naar www.lokalestatistieken.be , waar de tool van
VITO (programma) te vinden is.
 Opstellen “klimaatactieplan”, tegen 06.2015.
Aangezien de Provincie sterk de nadruk legt op energiebesparing, maakt men het voorstel
dat het uitschakelen van bepaalde delen van de openbare verlichting mogelijk zouden
zijn, mits correcte informatie en toelichting. Er wordt echter opgemerkt dat bij het
accidenteel uitvallen van straatlampen nu reeds erg snel en dwingend door de inwoners
gevraagd wordt om breuken op te lossen (veiligheid). Het aanvoelen is dat uitschakelen
van straatverlichting in buitengebieden moeilijk zou zijn, maar in het centrum mogelijks
zou kunnen. Initiatieven, zoals het niet meer systematisch verlichten van de kerktoren,
alsook van het beeld van de Beverse heks, lijken best haalbaar.
De MAR vraagt zich af of nu wél de mogelijkheid zou bestaan om nationale initiatieven
zoals de “nacht van de duisternis” in het vervolg te doen plaatsvinden. Nu algemeen
aangedrongen wordt op bezuiniging lijkt het ook logisch dat Eandis voor een dergelijke
gebeurtenis niet meer zou factureren voor dergelijke uitschakelingrepen, maar dit wordt
toch betwijfeld. Misschien zou de Beverse vertegenwoordiger bij Eandis(?) de vraag
kunnen stellen.
In het kader hiervan wordt gevraagd of de gemeente een plan heeft voor het geval
gedwongen afschakelingen zouden plaatsvinden deze winter door het mogelijk nationaal
tekort aan vermogen. Een algemene informatiecampagne lijkt op zijn plaats.
In het kader van de informatie naar de bevolking zou de gemeente of de MAR een artikel
kunnen schrijven over de gemeentelijke standpunten m.b.t. een mogelijke brown-out,
eventuele besparingen op de openbare verlichting, en dergelijke.
C. artikel infoblad najaar 2014
Artikel infoblad najaar: wanneer in te dienen? Een uitgave wordt voorzien in december.
Het is mogelijk een artikel te schrijven m.b.t. mogelijkheden tot electriciteitsbesparing,
ook in het kader van de nakende afschakeling door de electriciteitsschaarste volgende
winter. Marleen wijst erop dat dit scenario, volgens de laatste persberichten, niet
noodzakelijk zal plaatsvinden. Sommige leden vinden dit echter wishful thinking.
D. voorstellen BBC
Vraag of de volledige tekst van de BBC (beleids- en beheerscyclus) op de website
bekendgemaakt kan worden om redenen van openbaar bestuur. Marleen zegt dat ze een
tekst aan het schrijven is over die BBC (alle beleidsdomeinen), en dat dit weldra zal af zijn.
Het wekt wat verwondering dat de officiële tekst zelf niet kan verschijnen.

1/5

VERSLAG VERGADERING 2014/2 VAN DE MILIEUADVIESRAAD BEVER VAN 01/09/2014

E. deelname aan 14-18 herdenking
Het CBS heeft beslist dat de MAR gerust voor de grafsteen van de oudstrijders/gesneuvelden
een aandenken onder vorm van een plantje, mag aanbrengen. De families werden echter niet
op de hoogte gebracht, terwijl we hiervoor toch een brief NL/Fr hadden opgesteld en
doorgestuurd naar de gemeente. Marleen had op 06.08 de MAR van deze goedkeuring op de
hoogte gebracht (de gemeente zou zelf de graven betaald hebben dus was goedkeuring van
de families niet echt nodig). Op 12.08 vernemen we eveneens dat Het College daarenboven
heeft beslist dat de dienst openbare werken verfraaiingswerken zal uitvoeren rond het perk
van de oudstrijders. Er zal een gedeelte (steenslag) worden afgefreest en er zal een
afbakening worden gemaakt + aanplanting lavendel…. De MAR is verheugd dat de gemeente
dus ook een duit in het zakje steekt om het perkje te verfraaien.
Vervolgens plant de MAR zoals afgesproken, op 24.08 een totaal van 57
bloedooievaarsbekken voor de graven (70x70 cm), waarbij ongeveer 3 zakken vivimus
worden gebezigd om de plantputten wat beter te draineren, en minimaal te bemesten (op de
gele aarde van de graven groeit er namelijk niets).
Tot ieders verwondering zijn de planten op donderdag allemaal verdwenen!
Op de MAR verklaart Marleen echter dat alle planten zullen worden teruggeplant, aangezien
de gemeente eerst worteldoek wenste te leggen om onkruidgroei tegen te gaan.
We hopen dus inderdaad dat de planten worden teruggezet, liefst op de plaatsen waar ze
eerst waren geplant, gezien de bodem op die plaatsen reeds was vermengd met
bodemverbeteraar.
Tenslotte vraagt JJ of er MAR-leden bereid zijn zich stand-by te houden voor andere
activiteiten van de herdenking op 27&28.09.2014; warme oproep om hieraan gevolg te
geven.
F. bepijling bestaande veldwegen
Bij het inwandelen van de wandelroute rond Akrenbosdomein, zo tussen knooppunt 18 en
507 merkte de MAR dat er 2 houten bewegwijzeringspalen aanwezig waren, waar iedere
aanduiding op mankeert. De vraag is doorgestuurd naar de provincie.
Verder stelde men zich de vraag of de wandelwegen eveneens digitaal ter beschikking gesteld
kunnen worden. Er zijn toch mooie initiatieven zoals wandelknoopunt.be; werkt de Provincie
daarmee samen?
De MAR organiseert ook dit jaar een wandeling tijdens de “Dag van de Trage Wegen”, op
19.10.2014. We vragen of de leden van de MAR zich kunnen vrijmaken om eens deel te
nemen aan die wandeling, en hiervoor eveneens actief te mobiliseren.
G. zwaar verkeer door Centrum
Er werd expliciet gevraagd of er al een vraag is gesteld aan het Vlaams gewest i.v.m. de
invoering van een tonnagebeperking door het dorpscentrum (plaatsen van een bord op de
gewestweg). Marleen zegt dat er overleg is geweest met de burgemeesters van Bever, Silly
en Geraardsbergen. Naar verluidt zou geprobeerd worden het verkeer af te leiden op de
snelweg, via Lessen of Edingen. Dit moet echter goedgekeurd worden door het Waalse
Gewest, en dit laat op zich wachten.
Een specifiek vraag naar het Vlaamse Gewest zou volgens Marleen dus niet nodig zijn in een
eerste stap.
H. voortgang startnota heraanleg Bever Centrum
De MAR vraagt of de startnota online kan worden gezet, o.b.v. de openbaarheid van bestuur.
De gemeente beslist om de info niet op de website van de gemeente te zetten. Dit zou
volgens Marleen geen goed idee zijn, omdat zulks misschien valse verwachtingen zou kunnen
scheppen.
Gerda geeft een uitleg over de voortgang van de startnota. Bever start met 2 punten,
waarvan het eerste prioritair.
(1)
RUP “Ter Plasbeek”: inrichting van de plaats in de buurt van het gemeentehuis (o.a.
sportinfrastructuur, definitieve feestzaal,…). De voorstudie hiervan zou binnen zijn. Het
CBS bespreekt dit eerst, dan wordt dit in een “plenaire vergadering” besproken, waarbij
alle raden geconsulteerd zullen worden. Dit zou in het najaar gebeuren. De MAR vraagt
hierbij wel dat de informatie voldoende vroeg zou rondgestuurd worden. Indien iedereen
pas op het laatste moment ingelicht is blijft er uiteraard weinig voorbereidingstijd intern,
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en is de discussie moeilijk en beperkt. Inspraak en participatie mag niet beperkt worden
tot een veredelde “hoorzitting”.
(2)
Herinrichting Centrum: de Vlaamse administratie van Wegen en Verkeer bereidt dit
voor, en zal (ook in het najaar) een “infotentoonstelling” houden tijdens één namiddag en
een avond. Volgens Gerda werkt deze aanpak goed en zou deze in de plaats komen van
een Openbaar Onderzoek (wat volgens de MAR een beetje vreemd is).
De MAR vraagt ook hier dat dit voldoende op voorhand zou worden gecommuniceerd, zeker
gelet op de korte duur van het infomoment. De MAR is ook verwonderd dat er twee
verschillende aanpakken zijn voor beslissingen op de ruimtelijke ordening die toch wel
ingrijpend zijn.
I. bermbeheer (mate van opvolging INL werkzaamheden…)
Bermaanplant: opvolging? Er wordt duidelijk gemaakt dat de schade aan de bermbeplanting
bij het maaien niet met opzet gebeurd is. Marleen vraagt of heraanplant nodig is. Sommige
boompjes zijn onherstelbaar beschadigd, aangezien de schors er over de hele omtrekt
afgemaaid is. De boompjes (3-4 jaar) moeten inderdaad heraangeplant worden. De enige
kost daarvan is de heraanplant zelf, aangezien jonge boompje niet zo duur zijn. De MAR
vraagt dus expliciet de bevestiging van het CBS voor de heraanplant waar nodig, met
dezelfde soorten.
J. Voortgang Bomenproject RLPZ
Een viertal projecten zouden weerhouden zijn door het RLPZ, terwijl er toch een zestal
werden voorgesteld. Er was lange tijd niets meer vernomen van het RLPZ, en Marleen
heeft verschillende keren moeten contact opnemen om de zaak te herlanceren.
Marleen zegt dat het aandeel van de gemeente voor het hele project ongeveer €1700 zou
kosten, wat volgens ons toch wel een relatief groot bedrag is.
K. Pesticidenreductie: Totaalverbod op pesticiden



Welke zijn de ingezette hoeveelheden product voor Bever? Marleen vermeldt een jaarlijks
volume van ongeveer 50L “Zapper” (glyfosaat/diflufenican).
Afwijking: Is dit voor Bever ingediend? Myriam zegt dat er een aanvraag werd ingediend
maar dat de argumentatie onvoldoende was. Bever was graag gestapt in een derogatie
onder procedure 4 (3jaar afbouw), maar administratief blijkt dit erg zwaar te zijn. Nu legt
het gewest een afbouw op die in één jaar moet worden afgerond. De gemeente zou dus
in de loop van 2015 volledig moeten stoppen met het behandelen van de openbare
ruimte met herbiciden.

L. Storting jaarlijks werkingsbudget MAR
Is gebeurd in 08.2014.
M. Vergiftiging huisdieren en wilde dieren
In de buurt van de Kapellenkenswandeling te Broeck werd een Border Collie vergiftigd.
Het dier werd behandeld bij een dierenarts die ernstig vermoedde dat er een vergiftiging
was door Aldicarb, en het dier werd ternauwernood gered. Rond dezelfde periode zou er
een andere hond in Bever ook al dezelfde vergiftigingssymptomen vertoond hebben.
Verschillende katten in de buurt zijn eveneens verdwenen.
Er werden stalen opgestuurd voor verdere analyse. Aldicarb (insecticide Temik) is sinds
2006 definitief ingetrokken en is zeer toxisch. Na het toxicologisch onderzoek, zal de
politie een proces-verbaal opmaken (is er ook klacht tegen onbekenden?). De politie werd
meteen verwittigd nadat de hond ziek werd. Ook het gemeentebestuur is op de hoogte.
De MAR vindt dat hier protest op mag volgen, en de autoriteiten, wildbeheerseenheden en
natuurverenigingen duidelijk moeten maken wat zo’n laffe streek tot gevolg kan hebben.
Naast ongevallen met huisdieren lopen ook kinderen gevaar (zeker in de buurt van een
kinderboerderij). Verder worden door dergelijke praktijken vossen, marters en roofvogels
geviseerd.
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.202.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=364320&c
Hash=ce05e104322dd4d95065a24d6d099b4f
“Meer voorlichting en handhaving zijn nodig om het misbruik van giftige stoffen te voorkomen.
Voornamelijk het verhogen van het bewustzijn onder de bevolking is een belangrijke factor. […].
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Overleg tussen jagersverenigingen, de overheid en milieuorganisaties kan zeer nuttig zijn wanneer
er een samenloop van belangen is tussen deze groepen. Wanneer alle groepen baat hebben bij het
behoud van de biodiversiteit kunnen maatregelen genomen worden om deze te beschermen. Zelfs
wanneer het behoud van de biodiversiteit vanuit een verschillend oogpunt belangrijk is voor elke
groep, is overleg nuttig. Jagers willen bijgevolg vooral de jachtgebieden behouden en de
verschillende diersoorten die daartoe behoren. Milieuorganisaties willen de natuur vooral in hun
natuurlijke staat behouden.”*

Vandaar de oproep om zoveel mogelijk dergelijke praktijken aan de kaak te stellen, aan
te geven en de nodige stappen te zetten in plaatselijke pers en interne publicaties om
duidelijk te maken welke het belang is van de biodiversiteit in landelijke gebieden.
Verdere info en verwijzing*:
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/608/RUG01-002060608_2013_0001_AC.pdf
Een mogelijke tekst op de gemeentelijke website/infoflash of infoblad wordt voorgesteld,
o.b.v. een starttekst van Vogelbescherming Vlaanderen:
“Dode of zieke roofvogel gevonden?
In de meeste lidstaten van de Europese Unie zijn alle roofvogels wettelijk beschermd, ook in ons
land. Men heeft ingezien dat deze dieren een onmisbare schakel zijn in een goed functionerend
ecosysteem en dat ze fungeren als bio-indicatoren met betrekking tot de toestand van ons milieu.
Sinds 1966 hebben alle roofvogels in België een beschermd statuut, maar blijkbaar is dat nog
steeds niet doorgedrongen tot bepaalde gewetenloze individuen. Regelmatig worden roofvogels
maar ook andere wilde zoogdieren (vossen, marters), alsook huisdieren, het slachtoffer van
opzettelijke vergiftiging.
Op aandringen van Vogelbescherming Vlaanderen heeft de Vlaamse overheid maatregelen genomen
tegen het illegale afschot en de opzettelijke vergiftiging van roofvogels. Zij was van oordeel dat
deze praktijken ontoelaatbaar en verwerpelijk zijn en keurde ze vanuit het oogpunt van
dierenwelzijn, natuurbehoud en jacht volstrekt af. In functie van een systematische informatieinzameling duidde zij provinciale buitendiensten van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan
als aanspreekpunt voor burgers die een in verdachte omstandigheden gestorven roofvogel vinden.
Voor dode roofvogels die in verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen door
bijvoorbeeld vergiftiging, illegale klemmen of afschot, kan je terecht bij de provinciale diensten van
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Ook voor nog levende roofvogels die naast giftig lokaas
liggen of in een klem of ander vangtuig zitten, kan je bij het ANB terecht:
Natuurinspectie Vlaams-Brabant: Tel. 02 454 87 58; e-mail:natuurinspectie.vbr.anb@vlaanderen.be
Autopsies door de Universiteit Gent toonden aan dat het voornamelijk om carbofuran, aldicarb en
strychnine gaat. Deze illegale en gevaarlijke insecticiden komen in de roofvogels terecht omdat ze
door malafide personen gebruikt worden in lokaas zoals dode houtduiven, fazanten, kippen en
andere dieren om vossen, marters en roofvogels te verdelgen.
Neem je verantwoordelijkheid en meld de inbreuk aan zowel het Agentschap voor Natuur en Bos als
Vogelbescherming Vlaanderen. Blijf echter voorzichtig en laat dode roofvogels en het lokaas ter
plaatse liggen. Voor zieke roofvogels kan je uiteraard terecht bij de Opvangcentra voor Vogels en
Wilde Dieren.”

N. Open tuinendag 07.06.2015 te Bever
Net zoals de voorgaande keren proberen we weer de deelnemende tuinen te verbinden
met een fiets/wandellus. Het systeem blijft hetzelfde: bezoekers kunnen een algemeen
toegangsticket kopen in de tent van de MAR op het plein.
Daarmee kunnen ze alle tuinen bezoeken en krijgen ze één drankticket, een routekaartje
en een folder met de beschrijving van de tuinen.
De route zelf is overvloedig bewegwijzerd.
http://opentuindagbever.blogspot.be/
Er zijn al toezeggingen van zeven tuiniers.
Voorstel:
1. De MAR bemant de tent op zondag 7 juni 2015 en voor het verzorgen van een
permanentie aldaar (o.a. ophalen/verkoop zaden, boeken (zal Vzw Velt zelf doen),
ophalen/verkoop nestkastjes, …).
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2. Vraag of de gemeente een tent kan opstellen, zoals de vorige jaren. Marleen denkt wel
dat dit mogelijk blijft en zal ons daarover berichten.
3. De MAR financiert voor (ongeveer een budget van €250)
4. Bart neemt volgende organisatietaken op zich: afspraken met deelnemende tuiniers,
fietsroute uitstippelen en bewegwijzeren, perstekst maken en mails naar de pers,
poster maken, foto’s in tuinen maken, ondersteuning bij het maken van tekstbordjes
in de tuinen, brochure maken en laten printen, …)
5. De MAR zorgt voor vertaling van de teksten in het Frans.
6. De MAR+andere vrijwilligers helpen bij het verspreiden van posters en flyers in
winkels/particulieren in de omgeving.
7. Uit de inkomsten van die dag (€3/bezoeker, kinderen gratis (?)), worden per
ingediend drankbonnetje, 1€ terugbetaald aan de deelnemende tuiniers (drank wordt
verkocht aan 1€ voor water en fruitsap, 1,5€ voor bier). Bart zorgt verder voor de
afrekening.
8. Indien de inkomsten voldoende hoog zijn, krijgt elke deelnemende tuin een
waardebon voor aankopen in een tuincentrum. Indien de opkomst gering is, dan niet.
O. Varia






Stort Akrenbos: het blijkt dat de gemeente (OW) zelf verantwoordelijk was voor het
stort. De boel zal worden opgeruimd, en het bosje in de oorspronkelijke staat hersteld.
19.10.2014: dag van de trage weg
Er werd een snoeibeurt georganiseerd van de composthoek die er verloederd bijlag. De
gemeente heeft trouwens zelf een deel van de haag aangepakt (voorste gedeelte aan de
straatkant), waarvoor dank. Hervé en Philippe zorgden voor de rest. De afgebleekte
affiches werden weggehaald en worden voor het volgend seizoen vervangen.
De MAR vraagt ook hier een actieve deelname van de leden voor het onderhoud van dit
hoekje (2x jaar is voldoende). Anderzijds vindt de MAR het niet normaal dat de
composthoek systematisch afgesloten is door het hek tijdens de openingsuren van de
groencontainer. Dit kan niet de bedoeling zijn van een educatief project.
MOS? Geen nieuws. Martien zal vragen dat iemand anders van de school, die nu
rechtstreeks met MOS betrokken is, voortaan mee de vergadering zou willen bijwonen.
Martien blijft echter wel lid van de MAR (hopen we).

P. Voorstel volgende vergadering:
Maandag 03 november 2014 , gemeentehuis 1ste verdieping, 19:30u
Voorlopige agenda:
 Evaluatie MAR
Opvolging punten hierboven beschreven niet-afgehandelde punten
 Projecten ruimtelijke ordening
 Artikel infoblad: eerste voorstel
 …
Info na de vergadering ontvangen van de gemeente:
In het kader van de ondertekening van de Burgemeestersconvenant, dient de gemeente 2
zaken te doen:
1- Uitvoeren CO2-nulmeting (op basis van de tool die door VITO (in opdracht van de
provincie) ter beschikking is gesteld aan de gemeentebesturen die convenant
ondertekenden. Uitgangspunt: 2011.
De gemeente dient zelf een aantal gegevens in te brengen: enerzijds gegevens ter
beschikking worden gesteld door energieleverancier (Eandis) en anderzijds: verbruik
gemeentelijk wagenpark….
Deze CO2-nulmeting kan men inkijken via: www.lokalestatistieken.be Keuze:
Burgemeestersconvenant – Ondersteunende instrumenten
Binnen provincie Vlaams-Brabant : Keuze: Bever
2- Opstellen gemeentelijk klimaatactieplan (hiertoe kan men zich baseren op het
draaiboek en modelactie plan dat door provincie aan gemeenten is ter beschikking
gesteld).
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