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VERSLAG 

 
 

VERGADERING ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
 

 
Zitting van  5 juni 2014 

 
 
Aanwezig: Valère CLAEYS Voorzitter 
 

Stefaan BOCKSTAL, Joëlle HAUMONT, Hubert DIDDEN,  
Herman DENAYER, Alfons LUYTEN, Natacha PIROTTE,  
Peter REYNTJENS, Chris VANDERLINDEN, Daan VERHAEGHE,  
Olivier VERHOEVEN Raadsleden 

 
Marc VANDERLINDEN Schepen van patrimonium, water en afvalbeleid 

 
Eric KUMPS Secretaris 

 
Verontschuldigd: Vicki BAIN, Pascal DE KIMPE, Ronny MATTELAER, Luc PINTELON,  
 Agnès VAN DEN BORRE, Agnes VANDENDRIESSCHE,  
 Rein VAN GISTEREN 
  Raadsleden 

 

Eva DE BLEEKER Schepen van energie 

Joris PIJPEN Schepen van dierenwelzijn 

Jean-Paul VAN HORENBEKE Schepen van leefmilieu en duurzaamheid 

 

 
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 maart 2014 

- Peter vraagt naar de verbruikcijfers van de ijspiste van de kerstmarkt. De tabel met de 
meterstanden wordt uitgedeeld. 

- Peter merkt op dat de datum van de infovergadering over de solitaire bij 10 juni moet zijn i.p.v. 11 
juni. 

Het verslag van 20 maart wordt goedgekeurd. 
 

Gemeentelijk politiereglement: brief vanwege de gemeentesecretaris 

De gemeentesecretaris heeft op 17 april jl. een brief naar de voorzitter van de milieuraad gericht om de 
milieuraad te danken voor het omstandig advies en deelt verder mee dat er maximaal gevolg zal gegeven 
worden aan de inhoudelijke opmerkingen. Deze brief werd ter kennisgeving doorgestuurd naar de 
milieuraadsleden. 
Het algemeen politiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 en is te 
raadplegen op de website van de gemeente Hoeilaart en van de politiezone Druivenstreek en is in voege 
vanaf 1 mei 2014. 
 
De voorzitter meldt dat in artikel 25 §1, 4de alinea staat dat de opslag van mest verboden is op minder dan 
100 m van een gebouw. Indien dit toegepast zou worden, dan zullen er op vele plaatsen problemen 
ontstaan voor opslag mest. 
De voorzitter meldt eveneens dat in artikel 22 het verboden is om te verbranden in (hout)kachels en open 
haarden bij windstilstand en mist. Zal er daarvoor opgetreden worden door de politie? 
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Bespreking aanplanting mantelzoomvegetatie Karrenberg- en Sparrebosstraat 

Hubert Didden, die langsheen de Karrenbergstraat woont en die het aanplantingsprincipe van de 
mantelzoomvegetatie enorm genegen was, is diep ontgoocheld in de manier van werken van het ANB. De 
details worden weergegeven in een aantal mails, die op hun beurt doorgestuurd zijn naar de 
milieuraadsleden ter kennisgeving. 
Hubert licht nog even toe: Bij aankondiging van de ingrijpende kapping van de bomen werd er door enkele 
bewoners een petitie opgestart omdat zij niet akkoord gingen met de kaalkap. Hubert heeft zich samen 
met vertegenwoordigers van het ANB ingezet om in dialoog te treden met de misnoegden. Na ettelijke 
discussies op het terrein is ANB verdergegaan met het kappen van de bomen. In het voorjaar 2014 
werden dan de boompjes en struikjes aangeplant, met medewerking van de buurtbewoners van de 
Karrenbergstraat, Sparrebosstraat en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de scholen Sint-Clemens 
en Het Groene Dal. 
 
Langsheen de boszijde van de beide straten zijn er in de loop van de jaren “spontane” 
parkeergelegenheden ontstaan, al dan niet (moedwillig) aangelegd door de bewoners, wat oogluikend 
werd toegestaan door ANB. Bovendien waren deze spontane parkeerzones ideale uitwijkstroken omdat de 
beide straten niet zo breed zijn. 
 
Bij de aanplanting van dit voorjaar werden sommige parkeerstroken aangeplant, andere dan weer niet 
omdat bewoners hun wagens met opzet in deze zones hadden geparkeerd. De parkeerzone voor de 
woning van Hubert werd opgeplant en er werd nog een takkenwal aangelegd om het betreden van het bos 
te verhinderen. Eveneens werd het Dumbergpad, dat vrij veelvuldig gebruikt werd als “trage weg” om 
naar het station van Groenendaal te gaan, volledig dicht geplant. Deze gang van zaken beschouwde 
Hubert als onrechtvaardig en hij voelde zich persoonlijk geviseerd.  
 
Het standpunt van Hubert kunnen we zeker begrijpen maar we moeten dit incident rationeel benaderen. 
Uiteraard zijn de milieuraadsleden het eens met het verwijderen van alle parkeerzones langsheen de 
bosrand van de Karrenberg- en Sparrebosstraat. Uitwijkmogelijkheden zijn evenwel meer dan nodig om de 
verkeersveiligheid te garanderen en dienen doordacht ingeplant te worden. Dit zou in nauw overleg met de 
gemeente moeten gebeuren. 
Controles door de politiezone om toe te zien op het plaatselijk karakter van de straten lijkt ook een goed 
idee. 
Het voorzien van permanente verkeersborden (parkeerverbod), is geen optie omdat het Zoniënwoud geen 
deel uit maakt van het gemeentelijk patrimonium. 
 
Schepen Vanderlinden meldt dat er reeds in het najaar 2013 een samenkomst terplaatse werd geregeld 
met Patrick Huvenne (ANB), Dirk Raes (ANB), Kris Lahaye (hoofd technische dienst), Eric Kumps 
(milieuambtenaar) en hemzelf. Tijdens die rondgang werd voorgesteld om al de spontane parkings af te 
schaffen en deze te vervangen door uitwijkstroken. Verder werd er gedacht aan het plaatsen van een 
opstaande boordsteen langsheen de boskant en alvorens deze werken uit te voeren, zou het nuttig zijn om 
alle bovengrondse leidingen ondergronds te plaatsen. Helaas zijn er voor deze werken geen budgetten 
voorzien zodat deze niet kunnen uitgevoerd worden binnen een korte termijn. De gemeente zou wel bereid 
zijn om een plan te maken waar de uitwijkstroken voorzien kunnen worden, dit in overleg met het ANB. 
 
Ondertussen werd er een afspraak terplaatse gemaakt met Hubert (betrokken milieuraadslid), Valère 
(voorzitter milieuraad), Patrick Huvenne (ANB), Dirk Raes (ANB), schepen Marc Vanderlinden en Eric 
(milieuambtenaar) op donderdag 19 juni rond 20 uur. Ook andere geïnteresseerde milieuraadsleden zijn 
welkom op deze vergadering. 
 
De voorzitter stelt voor om een advies vanwege de milieuraad aan het ANB te sturen waarin het 

volgende vermeld wordt: 

Graag dat alle parkings beplant worden zodanig dat er alleen nog hier en daar plaats is voor 

uitwijkmogelijkheden. Deze zijn vrij te bepalen door ANB vermits het bos jullie eigendom is. 

Ook graag dat de “ Trage weg “, genaamd Dumbergpad terug opengesteld wordt. 

Op onze afspraak van 19 juni om 20u ( huisnummer 28 bij Hubert ) zal ook onze schepen Marc 

Vanderlinden aanwezig zijn. 

Op vraag van ANB wil de gemeente zorgen voor parkeerverbodstekens maar die moeten wettelijk 48u op 

voorhand geplaatst worden. Als ANB die tijdig kan aanvragen komt dat in orde. 

Volgens Marc heeft ANB ook van die verbodstekens en kunnen jullie die eventueel zelf plaatsen. Deze 

verbodstekens kunnen enkel geplaatst worden voor de tijd die nodig is om de beplantingswerken uit te 

voeren. 

Het is duidelijk dat de werken voor de nutsvoorzieningen + plaatsen van boordstenen voor onbepaalde tijd 

in de frigo zitten. 
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Vraag om advies vanwege het college van burgemeester en schepenen: ontwerp 

erkenningsreglement verenigingen 

Het ontwerp van reglement werd verstuurd naar de  milieuraadsleden. 
Schepen Marc Vanderlinden geeft nog een korte toelichting. 
Volgende bemerkingen worden gegeven: 

Artikel 3.1.: staat open voor iedereen; een gesloten club van vrienden kan dus niet aanvaard 
worden als erkende vereniging.  
Artikel 3.3.: is het voldoende dat er minstens 1 bestuurslid woonachtig is te Hoeilaart? 
Artikel 5: het werkingsgebied kan zich niet alleen op Hoeilaarts grondgebied ontplooien 
 
De milieuraad geeft een gunstig advies. 

 

Evaluatie: zwerfvuilopruimactie van zaterdag 22 maart 2014 

Opnieuw konden we rekenen op enthousiaste vrijwilligers. Niet alleen mensen die jaar na jaar hun best 
doen om een deel van Hoeilaart proper te houden, maar we hebben toch ook nieuwe gezichten gezien. 
Een 70-tal zakken werden verzameld met een aantal grotere stukken van gevonden sluikstorten. 
De lekkere, zelfgemaakte pannenkoeken (niet alleen door de vrouwelijke milieuraadsleden gebakken) en 
de aangeboden dranken worden door iedereen geapprecieerd. 
 
Er wordt gevraagd of er, sinds de recente prijsverhoging van de inkomgelden van het recyclagepark, meer 
sluikstorten wordt vastgesteld. De schepen meldt dat er gevraagd werd aan de politiezone om een 
frequentere controle uit te voeren op de sluikstort-gevoelige plekken van onze gemeente. 
Wat de aanbreng betreft van de fracties in het recyclagepark zal er na de zomer een evaluatie opgemaakt 
worden. 
 
De milieuambtenaar meldt dat sinds april de gemeentelijke vuilbakjes door de intercommunale Interrand 
worden leeggemaakt. Dit geeft ons buitenpersoneel meer de gelegenheid om het zwerfvuil in de omgeving 
van de vuilbakjes beter op te ruimen. De schepen voegt er aan toe dat er door de technische dienst een 
veegplan werd opgesteld. De gemeente wordt ingedeeld in 4 sectoren met het invoeren van plaatselijk 
parkeerverbod wanneer onze veegmachine de verhardingen proper veegt. 
 
De bordjes van OVAM “netjes opgeruimd” werpen toch hun vruchten af. Op de plekken waar de bordjes 
werden aangebracht, valt er minder zwerfvuil te bespeuren. Dit is zeker een positief gegeven dat vermeld 
mag worden in de plaatselijke pers bv Hier Hoeilaart 
 
Tenslotte vraagt men wie het afval moet opruimen van gescheurde afvalzakken? Dit afval wordt zeker niet 
opgeruimd door de mensen van de huisvuilophaaldienst. In principe geldt dat ze geen gescheurde zak 
mogen meenemen.  
 
Evaluatie: meifeesten van zondag 11 mei 2014 

Omdat het weer echt tegenviel; regen, veel wind en koude temperaturen, heeft onze infostand en deze 
van het regionaal landschap weinig bezoekers gehad. Mia Brankaer van het CVN heeft uiteindelijk 2 
groepjes van 6 kinderen gegidst in het kader van de scharrelkids. Een aparte groep, waaronder enkele 
milieuraadsleden werd eveneens ondergedompeld in de wereld van natuurbeleving. 
 
Infosessie over de solitaire bij i.s.m. RLD op 10 juni 2014 in het GC F. Sohie 

Op dinsdag 10 juni om 19.30 uur zal in het cafetaria de infosessie doorgaan over de solitaire bij in 
samenwerking met het regionaal landschap Dijleland, de provincie Vlaams-Brabant en het 
gemeentebestuur. 
 
Nacht van de duisternis op 11 oktober 2014: vraag om suggesties 

Na het opsommen van enkele mogelijkheden zullen we NGZ inschakelen om een nachtwandeling te 
organiseren met vertrek aan het bosmuseum (of station), via Haeken-Staekendreef naar ex Hippodroom 
en terug naar bosmuseum. Afsluitmoment ofwel in bosmuseum ofwel bij B§B Hippo-Droom. 
 
Dag van de Trage Weg op  zaterdag 18 oktober 2014 

Suggesties gaan van de ontsluiting boomgaard Terjansdelle (nog onzeker van uitvoeringstermijn, weide 
wordt aangekocht door de gemeente) of het dichtgeplante ‘Dumbergpad’ (langsheen Karrenbergstraat) of 
de J.B. Deridderstraat (waar momenteel ondergrondse leidingen worden gelegd en voorzien van een 
nieuwe verharding zoals het Uylenstraatje). 
Indien de werken aan de J.B. Deridderstraat tijdig beëindigd zullen zijn, kan deze trage weg in de kijker 
worden gebracht, bv met een officiële opening.  Moet nog verder uitgewerkt worden. 
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Varia 

- Alfons vindt het spijtig dat de infovergadering over Spotty (diefstalpreventie in woning) samen viel 
met de vergadering van de milieuraad 

- Peter vraagt of de locaties gekend zijn van oude tankstations. Er bestaat het geoloket van OVAM 
waar al de bodemverontreinigde uitbatingen ingekleurd zijn. 

- Schepen Vanderlinden meldt dat het project Gemeenteplein in volle voorbereiding is. Niet alleen 
bovengronds zal er wat veranderd worden maar ondergronds wordt de riolering ontdubbeld en een 
waterbuffering wordt voorzien. Dit project wordt doorgestuurd naar de VMM. 

- Schepen Vanderlinden meldt dat het dossier Brusselsesteenweg fase 2 eveneens in de studiefase 
zit. Eind september wordt er overlegd met het ontwerpbureau en het ANB en tegen eind januari 
2015 zou het dossier ingediend worden bij de VMM. 

- Schepen Vanderlinden meldt dat op 20 mei jl. een bezoek werd gebracht aan de 
waterzuiveringsinstallatie van Aquafin te Neerijse. Daar werden eveneens de knelpunten inzake 
riolering op ons grondgebied besproken. Er werd afgesproken om samen met Aquafin en de 
provincie Brabant (dienst waterlopen) in september of oktober de loop van de IJse af te lopen. 

- Hubert meldt dat na de asfaltering van de Amerikalaan de waterslikkers gevaarlijk lager liggen dan 
de straat. De schepen kent het probleem en er werd druk gezocht naar opzetstukken om de 
waterslikkers op peil te brengen. 

- Stefaan komt nog even terug op het advies van de milieuraad van 28 november 2013 in verband 
met de beleidsnota’s 2014-2019 waarvoor we nog geen officieel antwoord hebben gekregen. De 
schepen gaat het antwoord bezorgen. 

- De voorzitter vraagt aan de schepen op welke manier de vrijstelling voor waterzuivering bij 
installatie van een IBA moet gebeuren bij de Watergroep. Hij heeft reeds contact opgenomen met 
de watergroep en daar antwoordde men hem dat de gemeente hieromtrent nog geen gegevens 
doorgespeeld heeft. De schepen kent het probleem; het werd recent opgelost. Dit moet echter nog 
goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad van juni. 

- De voorzitter kaart het probleem aan van een terrein waar nog waterputten van serres onafgedekt 
staan. De wijkagent werd hierover aangesproken en het resultaat is dat de eigenaar kippengaas 
over de putten heeft gelegd, wat niet een echt afdoend middel is. Omdat  het een privaat terrein 
is, heeft men in principe geen toegang op deze grond. 

- De milieuambtenaar meldt dat op 25 juni het burgemeestersconvenant wordt ondertekend. De 
bedoeling is om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% naar omlaag te brengen. 
Niet alleen de overheid zal betrokken worden maar ook bedrijven, organisaties en inwoners. 

- De milieuambtenaar heeft van schepen van energie, Eva De Bleeker, de vraag gekregen om op 6 
september 2014 een ‘elektrische fietsendag’ te organiseren in samenwerking met de sportdienst, 
seniorenraad en enkele fietsenhandelaars.  

 

 

 

 

Volgende vergadering op donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur in zaal Hof Ter Heyde 

van de Kasteelhoeve (inkom naast kapel). 

 
De secretaris: De voorzitter: 
 
 
 
 
Eric KUMPS Valère Claeys 


