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I Aanwezigheden 

Aanwezig:  Stefaan MERTENS, Jean-Jacques SILVERANS, Bruno VANDEWINCKEL, Philippe 

CASTELAIN, Anja DESMET, Fons VAN DEN BERGH, Gerda VAN KELECOM, Andreas 

VANDERSMISSEN, Myriam VANHOLDER, Marleen FLAMANT.  

Uitgenodigd: - 

Verontschuldigd: Rudy DEPRETER, Martien FRISCH, Michaël GEEROMS, Hervé STRUYE. 

Afwezig:  Anne FOURBISSEUR, Margareth GOORICKX, Reinout KEYMOLEN, Jean-Pierre 

MEULENYSER, Solange RENDERS, Thomas SINGELE, Axel ZIWNY. 

 

II Goedkeuring verslag vergadering 01/09/2014 

Verslag goedgekeurd. 

 

III Verslag vergadering 03/11/2014 

 

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. 

Myriam vraagt dat de MAR zou helpen met de invulling van de tool. 

 

Verder heeft het CBS de meerjarenplanning gepubliceerd, waarvan een paragraaf voor 

milieu: 

 2015/2019 uitvoering burgemeestersconvenant 

 2015/2017 omvormingsprogramma “pesticidengebruik” 

 2015/2019 behoud premiestelsel containerpark 

 2015/2019 behoud afvaltarifering op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’ 

 2015/2019 subsidiering quick wins  

 

C. zwaar verkeer door Centrum  

Er wordt gemeld dat het Waalse Gewest ingestemd heeft met een tonnagebeperking 3,5T in 

Rue Grammont van Silly. Dit is goed nieuws voor Bever, nu nog ervoor zorgen dat de nodige 

verkeersborden én naleving ervan voorzien wordt. 

 

D. voortgang startnota heraanleg Bever Centrum 

Geen verder nieuws.  

De bevolking wordt verwittigd via een infoflash (datum nog niet bekend). Gerda verduidelijkt 

dat er wel degelijk een openbaar onderzoek wordt gevoerd. 

 

E. RUP ter Plasbeek 

Vergadering 26.11 met alle raden samen om kennis te nemen van de plannen. Een 

gemeenschappelijk verslag en aanbevelingen wordt voor 11.12.2014 opgestuurd naar de 

gemeente. In tegenstelling tot wat gemeld werd: route 100 maakt geen deel uit van deze 

RUP (wel route 92, dat eveneens moet heropend worden, met aansluiting tot andere 

baantjes). 

Hoewel de invulling van het RUP tot vandaag weinig concreet is, pleit de MAR voor het zoveel 

mogelijk respecteren van ingroening en respect voor traag (en veilig) verkeer, zoals 

aanbevolen door de hogere overheid. Ook het probleem met waterberging (bij verhoging van 

de verhardingsgraad) moet op een zo natuurlijk en duurzaam mogelijke wijze aangepakt 

worden (herstel Poreelbeek). 

 

F. Bermbeheer (mate van opvolging INL werkzaamheden…) 

Het CBS meldt dat de beschadigde boompjes herplant zullen worden waar nodig. 

 

G. Pesticidenreductie: Totaalverbod op pesticiden 

 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://www.ocp.be/images/bever/documents/MEERJARENPLANNING%202015%202019.pdf
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Welke zijn de ingezette hoeveelheden product voor Bever? Marleen vermelde op de vorige 

MAR-zitting een jaarlijks volume van ongeveer 50L “Zapper” (glyfosaat/diflufenican), ttz 14.5 

kg w.s./j. In werkelijkheid werd 4.7kg werkzame stof aangegeven. 

Zie:https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/actueel/gebruiksgegevens-

gemeenten 

De gemeente meldt nu dat ze gaat afbouwen volgens procedure 4 (afbouw op 3 jaar). 

 

H. Afschakelplan 

 

De MAR wenst te weten wat de gemeente zal doen om de bevolking te informeren. Marleen 

meldt dat de provinciegouverneur tijdens een vergadering expliciet aan de burgemeesters 

van Vlaams-Brabant zou gezegd hebben van niet te communiceren naar de bevolking. De 

reden hiervoor is niet bekend. De MAR begrijpt dit niet goed, aangezien diverse hogere 

overheden reeds info op hun website hebben gezet. 

Op het ogenblik van de opmaak van het verslag is er nu toch een infoflash verschenen met 

een aantal tips in geval van afschakeling. 

 

I. Evaluatie MAR 

Fons zou voor de vergadering een tussentijdse evaluatie nuttig vinden 

1/ wat werd er gerealiseerd  

2/ vinden we dit voldoende 

3/ is de huidige samenwerking tussen milieuraad en schepencollege voldoende; Wat 

verwachten we van elkaar   

4/ wat verwacht de milieuraad van het beleid voor de volgende jaren en ook andersom wat 

verwacht het schepencollege van de milieuraad 

5/ wat wil de milieuraad de komende 2 jaar realiseren 

 

Er is een korte bespreking van de onderlinge verhouding tussen MAR en CBS. Philippe pleit 

ervoor om de debatten in een wat minder krampachtige sfeer te laten verlopen. Indien 

iedereen in een sfeer van vooringenomenheid aan de gesprekken deelneemt zullen er nooit 

oplossingen gevonden worden voor bepaalde problemen. Marleen zegt dat de samenwerking 

met alle andere raden in een open en constructieve sfeer verloopt, enkel in de milieuraad is 

er ambras. Philippe denkt dat de communicatie inderdaad beter kan, maar wijst er ook op dat 

het niet abnormaal is dat in een landbouwintensieve gemeente vaak conflicten ontstaan 

m.b.t. milieu en natuur. Aanslepende problemen met verpietering van beplanting, verdwijnen 

van bomen en KLE’s in de open ruimte, afgesloten buurtwegen, kwakkelend bermbeheer 

(inclusief het systematisch doodspuiten van wegkanten door sommigen!), hinderlijk 

stookgedrag, etc… dateren niet van vandaag, maar vergen een déclic in de geesten om deze 

trend om te buigen. Initiatieven zoals het (her)planten van 6-7 bomen (RLPZ) worden door 

de MAR ten volle ondersteund, maar daarmee alleen zullen we het niet redden. Ook 

duurzame oplossingen, zowel vanuit de lokale, provinciale en gewestelijke overheid, blijven 

noodzakelijk. De MAR gaat deze problemen niet uit de weg, maar zal die blijven aankaarten, 

wat nu en dan tot spanningen kan leiden. 

 

J. Varia 

We hebben dit op de website van De Helix: 

http://www.lne.be/organisatie/centra/de-helix/vorming-bijvriendelijke-terreinen 

Een korte vorming voor de gemeenten hoe ze de omgeving bijenvriendelijker kunnen maken. 

Misschien is er iemand bij de gemeente die het interessant zou vinden... 

 

K. Volgende vergadering: 

Maandag 13.04.2015 , gemeentehuis 1ste verdieping, 19:30u 

Agenda: 

 info-uitwisseling met burgemeester Luc Deneyer 

 verslag vergadering 19.03.2015 met Minaraden van Herne en Galmaarden 

 Open tuinen Bever 07.06.2015 

 Composthoek: nieuwe panelen en onderhoud 

 Aankoop groene stroom door gemeentes Pajottenland? 

 

https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/actueel/gebruiksgegevens-gemeenten
https://www.zonderisgezonder.be/openbare-diensten/actueel/gebruiksgegevens-gemeenten
http://www.lne.be/organisatie/centra/de-helix/vorming-bijvriendelijke-terreinen

