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I Aanwezigheden 
Aanwezig:  Myriam VANHOLDER, Marie-Jeanne DESCHUYTTENEER, Bruno VANDEWINCKEL, Martien FRISCH, 
Jean-Jacques SILVERANS, Hervé STRUYE, Andreas VANDERSMISSEN, Werner GODFROID, Michaël GEEROMS, 
Marleen FLAMENT, Luc DENEYER, Herwig SCHEER, Philippe CASTELAIN, Fons VAN DEN BERGH. 
Uitgenodigd: Leen VAN DE WEGHE (RLZP) 
Verontschuldigd: Jean-Pierre MEULENYSER , Solange RENDERS, Stefaan MERTENS 

Afwezig:  Anne FOURBISSEUR, Ania BALDASSAR, Rudy DEPRETER, Joëlle EYCKMANS, Margareth GOORICKX,  

Thomas SINGELE, Axel ZIWNY 
 

II Goedkeuring verslag vergadering 25/03/2013 
Verslag goedgekeurd. 
 
III Verslag vergadering 26/08/2013 

 
A. Dagorde 
Goedkeuring van de dagorde, en vraag aan de leden of er extra punten aan de dagorde gevoegd 
moeten worden. 
 
B. Pajottenland van je dromen: bomenplekjes in Bever 

 

Leen Vandeweghe geeft een uitleg over de verschillende projecten die in de verschillende 
gemeenten zijn goedgekeurd. Telkens wordt het project gekaderd in een thema, typisch voor de 
gemeente in kwestie: volksmuziek (Gooik), kasteel van Gaasbeek (Lennik), boerenpaard 
(Galmaarden), kunst (Pepingen), kleinfruit (Roosdaal), heksen (Bever). 
 
Voor Bever werden volgende voorstellen gemaakt: 

-planten van 3 linden op de begraafplaats van Eeckhout (wat is de link met heksen?) 
-Calvaire (Pontembeek): aanplanting van een zomerlinde aan de kapel, gemengde dubbele haag, 
bodembedekker. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van een particulier. Vraag van RLZP wie 
daarvan het onderhoud gaat doen. 
-Petanqueplein: inventarisatie van bestaande bomen, onderhoud (snoei) door erkend specialist, 
afsluitdraadje vervangen door lage haag, insectenhotel installeren door school (MOS) 
-rond gemeentehuis zelf: 6-7 meidoorns die daar 35j geleden weden aangeplant zijn nu 

beschadigd/afgestorven, en zijn aan vervanging toe (maken van een soort square) 
-de oude magnolia die gekapt werd n.a.v  de uitbreiding van het gemeentehuis, zou herplant 
kunnen worden (uit te voeren n.a.v. 100 j herdenking van WO I) 

-Akrenbos, herdenkingszuil: aanplant van een aantal bomen op het nu geasfalteerde stuk achter 
de zuil 
-een aantal oude hulststruiken in de buurt van de Sint-Martinuskapel zijn ook verpieterd en aan 
vervanging toe. 

 
-LvdW neemt contact op met de eigenaars van de oude brouwerij, om te zien of de oude betonnen 
afsluitmuur niet zou kunnen vervangen worden door een haag 
-Het terrein tussen het petanqueplein en kaatsplein: zou eveneens veel potentieel kunnen hebben, 
maar is eveneens privé. 
-vroeger werd reeds gevraagd of het mogelijk zou zijn een haag te planten achter het voetbalveld; 

bleek toen niet mogelijk. 
-Speelbos in Manhovebos? 
-Beheer van 2 ha (aanplant 200 kaki bomen op privé domein (HS)? 
 
Werner zal navragen welke de rol van de Makrallen kan zijn in dat project. 
Leen van de Weghe zal ons het verslag laten geworden. 

 

C. Startnota heraanleg Centrum 
 

Er wordt een overzicht gegeven van wat in de startnota van de gemeente staat. De startnota werd 
naar alle leden opgestuurd (via YouSendIt-link, te downloaden tot 14.09). 
De leden kunnen deze tekst doornemen en hun opmerkingen doorsturen. In een presentatie met 
samenvatting) worden reeds een aantal punten onder de aandacht gebracht (ingesloten bij het 
verslag). Essentieel wordt benadrukt dat een centrum waar stapper en fietser centraal staan de 

gewenste structuur is. In bijlage wordt ook een samenvatting gegeven van de basistekst: 
“Vademecum Fietsvoorzieningen”: 

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php 
Een extra bedenking van de MAR is dat bij de herinrichting van de plaats de aanplant van enkele 
bomen mogelijk zou moeten zijn. Verder kan men ook, indien er een parking wordt aangelegd 
achter de school, zorgen voor bomen, die voor extra beschutting zorgen, zonder beduidend verlies 
aan plaatsen. Essentieel is dat de aanplant van bomen zo een functie krijgt, die verder gaat dan het 

(overigens volledig gesteunde) anecdotische van de “bomenplekjes”. Er worden een aantal foto’s 

http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php
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geprojecteerd van geslaagde aanplantingen op pleinen en parkings. Indien bomen op een stoep bij 

voorbeeld konisch gesnoeid worden, nemen ze geen of weinig licht weg voor de bewoners. 
 

D. Varia 
 
1. Sluikverbranding 

Er wordt opgemerkt dat er nog steeds afval verbrand wordt. Rond 15.08 werden op 2-3 

plaatsen gestookt (op 2 plaatsen werd eveneens plastiek verbrand). Er wordt gevraagd of de 
gemeente hiertegen kan optreden. De schepen zegt dat het steeds mogelijk is om dit te melden 
bij Myriam. Een voorstel om in dergelijke gevallen een folder rond te delen in de buurt om de 
overtreding aan te kaarten wordt niet weerhouden. 
 

2. Plattelandsfonds 
De gemeente krijgt €217.000, en de MAR vraagt of een deel van dit budget kan aangewend 

worden voor landschapsonderhoud. Zo zou een deel kunnen opzijgezet worden voor de 
heropening van bepaalde voetweggetjes. Er wordt ook gevraagd of in het algemeen een budget 
is vrijgemaakt voor natuur en milieu. In het memorandum van de MAR, en de ‘inspiratiefiches’ 
van de provincie werden een aantal pistes uitgetekend voor een natuurvriendelijk 
gemeentebeleid. In principe moet per 15.09 een milieunota worden overgemaakt aan de 

provincie. De schepen antwoordt dat het plattelandsfonds moet dienen om de ergste nood te 
lenigen van onze financieel armlastige gemeente. In een vergadering met andere Pajotse 

gemeenten zal beslist worden waaraan dit geld zal worden besteed. 
 

3. INL 
De schepen laat weten dat het contract voor de intergemeentelijke natuur- en 
landschapsploegen niet vernieuwd wordt in 2014. Naar verluidt zou de kwaliteit van het 
geleverde werk niet voldoende zijn, en zouden de afgesproken werkuren niet gerespecteerd 

worden. Er worden echter geen feiten voorgelegd ter staving van deze bewering; bovendien 
was het eigenlijk aan de gemeente om toe te zien op het werk van INL. 
De MAR hoopt nu dat de taken van INL opeen correcte manier door het gemeentepersoneel 
wordt ingevuld: ecologisch beheer van sommige bermen, ingroening kapelletjes, onderhoud 
trage wegen, beplanting bermen, erosiebestrijding, enz. Het ware jammer dat de tot nog toe 
geïnvesteerde geld en arbeid totaal ongedaan zou worden gemaakt in de toekomst. 
Er is ter illustratie een discussie over de afgekalfde berm aan de kamstraat. De onderstutting 

door INL met paaltjes is niet effectief gebleken, waardoor de talud toch opnieuw ingestort is. Er 

wordt erop gewezen dat dit ook deels veroorzaakt werd door het te dicht bij de rand ploegen 
door de pachter. 

 
4. Composthoek 

Tijdens de gemeenteraad (na de vergadering gemeld, maar niet besproken) werd terecht 
opgemerkt dat de composthoek er totaal verloederd bijligt. Dit is inderdaad zo, en Philippe zal 

met Hervé de haag snoeien en de hoek zo snel mogelijk opruimen. Dit werd ook per mail 
bevestigd aan de gemeentesecretaris. 
 

5. Dag van de trage weg 
Op zondag 20.10 organiseert de MAR samen met de sportraad een wandeling doorheen Bever 
via de trage wegen. Bedoeling is zoals vorig jaar deels gebruik te maken van de weggetjes die 

opengesteld werden ter gelegenheid van de Halloweenwandeling. Hopelijk kunnen een aantal 
tracés openblijven, wat vorige keer om onduidelijke redenen niet gelukt is. Er wordt een link 
gelegd op de site van Vzw Trage Wegen. 
 

6. Rondvraag 
- Er is een interventie van een lid die vooral gericht om naar realisaties te streven, want nu is er 
vooral informatie gegeven, maar het beoogde doel blijft vaag. Het is duidelijk dat een aantal 

leden heel graag tot actie willen overgaan en daarom wenst die persoon eens samen te komen 
met als doel te overleggen welke projecten we kunnen aanpakken. 
-Er wordt verder opgemerkt dat er wellicht een aantal “quick wins” zijn, die weinig inspanning 
vragen maar die wel tot beduidende resultaten kunnen leiden. De schepen gaat hiermee 
volledig akkoord.  
 

E. Voorstel volgende vergadering: 

28 Oktober 2013, gemeentehuis 1ste verdiep, 19:30u 
Agenda:  
o.a. verdere bespreking en vordering van de startnota heraanleg Centrum 
Andere voorstellen zijn welkom. 
 

 


