
VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 02/10/2019 OM 20U  

RAADZAAL GEMEENTEHUIS 

 
 

AANWEZIGEN: Kristof CATTIE, Emmanuel SCHELFTHOUT, Paul BREYNAERT, 

                             Michaël GEEROMS, Patrick DE VILLE, Joachim VRANCX,  

                             Stefaan MERTENS, Ilse VANHOUTTEGHEM, Myriam VANHOLDER 

 

VERONTSCHULDIGD: William VAN EESBEEK 

 

AFWEZIG: Bruno VANDEWINCKEL, Hervé STRUYE de SWIELANDE,  

                    Jean-Jacques SILVERANS 

 

 

- Kennismakingsronde: Aangezien het de eerste vergadering van deze legislatuur is, 

stelt elke lid van de milieuadviesraad zich kort voor. Welkom aan de nieuwkomers en 

de nieuwe schepen van milieu. 

 

- Bomencharter: (zie initiatief gemeente Bertem) 

                         Doel: op Vlaams niveau: +/- 200.000 bomen planten 

                         Objectief Bever: elk jaar 1 boom aanplanten. 

 2020: 1 boom aanplanten achter feestzaal in de 

plaats van de gekapte boom 

Er zal een streekeigen boom worden 

aangeplant!!! 

De mogelijke premies zullen worden gecheckt. 

Via de Actie Vriend van het Groene Lint (van 

VZW De Mark) zullen de bomen worden 

aangekocht. 

 

Het bomencharter is een positief initiatief, maar het mag iets 

ambitieuzer, concreter volgens de aanwezige 

MAR-leden. 

Vele bomen verdwijnen immers… 

Zijn er geen gronden waar we vele bomen kunnen planten? 

Hier wordt over nagedacht. 

 

(De betrokkenheid van de MAR bij voorstellen/projecten van 

schepencollege is van groot belang. Ook bij de terugkoppeling naar 

GECORO is de inspraak MAR heel belangrijk. 

Vb. Herinrichting van de Plaats/Parking feestzaal: provinciale subsidies 

voor ontharding mogelijk; …) 

 

Er wordt door MAR voorgesteld om achter de definitieve feestzaal een 

linde aan te planten. Deze boomsoort is ideaal voor bijen. 

Geen speeltuin achter feestzaal, maar een wilde tuin (bevordert de 

biodiversiteit en dergelijke tuin is onderhoudsvriendelijk). 

Geen gazon. 

 

 



- Inrichting omgeving feestzaal:  

•  Geen gazon; 

• Er wordt gekozen voor een perk met bloemenmengsels(natuurlijk gras, 

verschillende soorten zaden); 

• Aanplanten van 1 linde + gazon van bloemenmengsels… 

• Het is van groot belang dat de burger wordt geïnformeerd/ Gemeente heeft immers 

een voorbeeldfunctie. 

• De definitieve feestzaal zal behoorlijk worden geïsoleerd. 

• Zonnepanelen zullen op het dak worden geplaatst; 

• Warmterecuperatie. 

• De nabijgelegen beek zal er mee bij betrokken worden. 

• Het einde van de bouw van de feestzaal is voorzien tegen het voorjaar 2020 

(maart). 

 

- Insectenhuizen:  

• VZW Natuurpunt zal op 29/03 – Aerenbergkasteel Leuven een toelichting geven 

over insectenhuizen/bijenhotels. 

• Ak’Cent: 2 MAR-leden maakten 3 bijenhotels. 

• Grotten van Han: prachtig insectenhuis = opeenstapeling van paletten. 

• Idee MAR: 3 insectenhuizen bouwen/plaatsen + de schoolkinderen hierbij 

betrekken. 

 

 

- Varia:  

• Evaluatie MAR: belangrijke topics MAR 

 Terugkoppeling naar beleid 

      De MAR mag geen praatbarak zijn, maar wenst met concrete voorstellen naar het 

      beleid toe te stappen. 

 

• Positieve punten:  

° Concrete voorstellen werden geformuleerd door schepen; 

° De vergaderingen voorzitters verschillende raden werd met lof onthaald. 

 

• Geen kerstboomverbranding begin 2020, enkel een 

nieuwjaarsactiviteit/wintermarkt. 

 

Op zaterdag 18/01/2020 zal de gemeentelijke groencontainer te Muydt 

uitzonderlijk en eenmalig geopend zijn. Kerstbomen kunnen naar de container 

worden gebracht. Bedoeling: verhakselen door gemeentepersoneel. 

 

• Potentiële toekomstige vrouwelijke leden MAR worden gezocht. 

 

 

-       De volgende milieuadviesraad zal doorgaan op woensdag 4 december 2019 om 

                  20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

 

    Myriam VANHOLDER 

 



 

 

 


