VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 23/11/2017 OM 19U30
RAADZAAL GEMEENTEHUIS

Aanwezig: Stefaan MERTENS, Andreas VANDERSMISSEN, Emmanuel SCHELFTHOUT,
Michaël GEEROMS, Bruno VANDEWINCKEL, Patrick DE VILLE,
Jean-Jacques SILVERANS, Marleen FLAMANT, Myriam VANHOLDER
Verontschuldigd: Margaret GOORICKX, Hervé STRUYE de SWIELANDE,
Rudy DEPRETER
Afwezig: Thomas SINGELE, Solange RENDERS

-

Verslag van de vorige vergadering MAR van 28/09/2017: Het verslag van de vorige
vergadering van de milieuadviesraad van 28/09/2017 werd door de aanwezige leden
goedgekeurd. Er waren geen opmerkingen. Dit verslag zal na kennisname van het
schepencollege op de gemeentelijke website worden geplaatst.

-

Blikkenvanger: Op de vorige vergadering van MAR werd voorgesteld om eventueel
een blikkenvanger te plaatsen in de gemeente. Locatie stond nog niet vast. Er werd een
prijsofferte gevraagd bij firma NIEZEN (verkeerssignalisatie) en bij de nederlandse
VZW “Concern voor Werk”. Prijs NIEZEN: €598.95 (inclusief BTW); prijs Concern
voor Werk: €450.00 exclusief BTW en verzendkosten (€45.50). Als locatie werd het
2de voetbalplein Pontembeek voorgesteld. De aanwezig leden vonden het een dure
grap voor plaatsing 1 blikkenvanger. Eerst werd gedacht om als alternatief gewone
vuilnisbakken te plaatsen. Uiteindelijk werd beslist om als alternatief panelen/borden
te plaatsen die het achterlaten van zwerfvuil ontraden. Geen blikkenvanger dus
wegens te duur.

-

Windturbines: Eenieder mag projecten indienen. MAR nodigt vzw KLAP uit als een
project bij de gemeente wordt ingediend.

-

Trage Wegen: De Atlas der Buurtwegen werd enige jaren terug gedigitaliseerd door
Jean-Pierre. Hervé beschikt over een digitale versie.

-

Voorstel beplanting berm Ghesuele 16 – 17: Stefaan Mertens bracht een uitgewerkt
voorstel mee naar MAR. Kostprijs beplanting (284 stuks + enkel materiaalkost): €254.
Dit voorstel zal op aan schepencollege worden voorgelegd. Meer info op volgende
MAR.

-

Rattenprobleem: Er werd melding gemaakt dat er her en der veel ratten opduiken.
Samenaankoop rattenvergif Haviland lijkt interessant. Dit zal op schepencollege

worden bekeken of er ingestapt wordt door de gemeente. Er werd ook voorgesteld om
aan de provincie de vraag te stellen of de mogelijkheid bestaat om campagne
rattenverdelging in en rond waterlopen te bekostigen (alle waterlopen zijn immers
allen van 2de categorie).
-

Gemeentelijk klimaatactieplan (KAP): Myriam zal aan alle MAR-leden het
gemeentelijk KAP digitaal doorsturen.
Stand van zaken eind 2017: EPC’s van de gemeentelijke gebouwen zijn beschikbaar,
meterstanden electriciteit, water worden bijgehouden, de gemeentelijke gebouwen zijn
+/- energiezuinig, burgers worden geregeld geïnformeerd (infomomenten burgers rond
samenaankopen dakisolatie, muurisolatie, raamisolatie,…);
Kyotomobiel: energiescans bij +/- 0 gezinnen (€5000.00). Er werd voorgesteld om een
artikel hierover in het infoblad te laten verschijnen. Coördinaten contactpersonen
zullen worden gecommuniceerd naar MAR-voorzitter;
Er zou een laadpaal elektrische wagens komen in omgeving gemeentehuis;
Digitalisatie gemeentelijke administratie;
2018: rapportage 2017 KAP naar Europese Commissie: milieuambtenaar informeert
zich hoe en tegen welk tijdstip dit dient te gebeuren;
Er werd geopperd dat voorstellen/engagement i.v.m. milieuacties vanuit het beleid
dient te komen. Er dient dan worden bekeken door MAR of het haalbaar is of niet.
Volgens sommigen is het net andersom…
Er zullen geen blikkenvangers worden geplaatst, maar panelen/borden sensibilisering
i.v.m. zwerfvuil aan 2de voetbalkantine (Myriam vraagt na wat dergelijke borden
zullen gaan kosten, ook wordt mogelijkheid bekeken om deze eventueel te bekomen
via mooimakers.be en/of indevuilbak.be);
Op 14/12/2017 zal milieuambtenaar naar vergadering lokale politie in verband met
actieplan sluikstorten gaan. Er zal worden bekeken wat daar allemaal uit de bus komt
in verband met mogelijke acties preventie sluikstorten.
Na beleidsvoorstel/engagement gemeente zal MAR een 10-puntenplan opstellen,
waarop verder kan worden gebouwd. Via google.docx (discussieplatform MAR) zal er
gewerkt worden aan een document om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt.
Het resultaat zal op de MAR worden besproken. De MAR zal zo tot een 10stappenplan trachten te komen. Van daaruit zullen voorstellen aan het schepencollege
worden gericht. Discussie MAR – schepencollege wordt zo mogelijk.

-

Vraag VZW “De Mark”: Vanuit deze vzw wordt voorgesteld/de vraag gesteld om een
deel van het budget van de milieuadviesraad te besteden aan VZW “De Mark”. Er zou
natuurlijk iets in ruil worden gegeven aan MAR. Maar vraag is ondermeer: wat?
Plantgoed, organisatie natuurwandeling, iets waar de school baat/interesse zou kunnen

voor hebben. Er wordt over nagedacht. Op volgende MAR zal het antwoord aan VZW
“De Mark” worden geformuleerd.

-

Volgende vergadering van de milieuadviesraad zal doorgaan op donderdag
08/02/2018 om 19u30 in de raaszaal van het gemeentehuis.

Marleen FLAMANT
Myriam VANHOLDER

