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Verslag vergadering 24 september 2020 
Er werd één opmerking gemaakt, waarmee rekening werd gehouden. 
Het verslag werd, conform de procedure, als goedgekeurd beschouwd en reeds overgemaakt aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Voorstelling nieuwe schepen van milieu, duurzaamheid 
Joy Sergeys stelt zich voor: ze is opgegroeid in Hoeilaart, sinds 2 jaar actief in de lokale politiek, en onverwacht schepen geworden ter 
vervanging van Eva De Bleeker (benoemd tot staatssecretaris van de federale regering). Beroepshalve is ze 
personeelsverantwoordelijke van een HR bedrijf.  
Sinds anderhalve maand is ze zich aan het inwerken in de diverse disciplines en wil ze zich volop inzetten om de haar toegewezen 
mandaten eigen te maken. 
Daarom zal ze tijdens deze vergadering veel luisteren en informatie verzamelen.  
 
Stefaan meldt dat hij vorige maand de strekking tot advies “leidraad voor het opstellen van milieu- en natuurdoelstellingen in het 
beleid 2019-2024”, opgesteld  op 15-01-2019, doorgestuurd heeft naar Joy. Hij vraagt om de voorgestelde punten van het advies te 
bespreken in de volgende vergadering. Zodoende kunnen we de juiste context bij elk van de punten toelichten zodat de schepen 
voldoende kennis kan opdoen. 
 
Klimaatactieplan: stand van zaken 
Eric geeft een beknopte toelichting over de laatste ontwikkelingen i.v.m. de voorbereidingen van het klimaatplan.  
Op 24 november 2020 kwam de werkgroep Klimaat & Energie samen en er werd over het intergemeentelijk klimaatactieplan het 
volgende bericht: 
Recent werd er beslist door de 4 buurgemeenten en onze gemeente dat het uiteindelijk beter is om individueel een duurzaam 
klimaat- en energieplan op te stellen. Men is evenwel overeengekomen om samen te werken voor het opstarten en opvolgen van 
“grote” werven (bijv. zonnepanelen op grote daken, wijkrenovaties, windmolens enz.) 
Hoe we ons gemeentelijk plan zullen opmaken is voorlopig nog niet beslist; diverse mogelijkheden zijn mogelijk: 

- Met de hulp van de provincie en de intercommunale Haviland: er stelt zich een probleem inzake termijn. De provincie zou de 
gemeente kunnen ondersteunen van begin 2023 en eens opgesteld, kan Haviland mee ondersteunend werken. 
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- Met de hulp van een studiebureau: deels administratieve ondersteuning, aanreiken en interpreteren van de cijfers om de 
doelstellingen te behalen, rapporteren naar de diverse overheden. Andere administratieve taken, het organiseren van 
infovergaderingen en participatievergaderingen zullen nog door de gemeente behandeld worden. 

- Opnieuw zelf schrijven: het bestaand klimaatactieplan dd. 2015 vormt dan de uitgangsbasis en dient verder aangevuld te 
worden. Inspiratie kunnen we wellicht halen uit bestaande SECAP’s (Sustainable Energy and Climate Action Plan) van steden 
of gemeenten die al klaar zijn. De voorhanden cijfers inzake CO2 uitstoot zijn te vinden en op te vragen bij allerhande 
instanties. Het interpreteren, implementeren en toepassen zullen de grootste uitdaging vormen. 

 
Wat betreft de intergemeentelijke samenwerking (tussen Overijse, Huldenberg, Bertem, Tervuren en Hoeilaart) zal het erop neer 
komen elkaar te ondersteunen met realisaties van grote werken en ons te focussen op de 3 gekende pijlers: renovatie (in het 
bijzonder isoleren) van woningen, hernieuwbare energie en mobiliteit (minder auto, meer fiets…). Samen staan we sterker wanneer 
er subsidies voorhanden zijn bij diverse overheden. 
 
De grootste uitdaging zal er in bestaan hoe we onze inwoners moeten overtuigen van noodzakelijke, energiebesparende  
renovatiewerken en hernieuwbare energie. Er wordt nagedacht hoe we ontzorgend kunnen werken; met behulp van een externe 
partner bestaat de mogelijkheid om de burger voldoende te informeren, bij te staan en kiezen van de juiste aannemer (liefst lokaal), 
opvolgen van de werken, premie-aanvraag enz. 
Hoeilaart kent bijna 60% (vrijstaande) eengezinswoningen. Omdat vele woningen gebreken vertonen op energetisch vlak, zou het 
ideaal zijn om huis-aan-huis bezoeken in te plannen zodat de bewoners gemotiveerd kunnen worden om essentiële werken uit te 
voeren. We weten dat deze manier van werken vrij omslachtig is, arbeidsintensief is en rekening houdend met het voorziene budget 
kan dit jaren duren vooraleer men een degelijk resultaat kan boeken. Voor een bijkomende ondersteuning dachten we aan de inzet 
van o.a. de energiecoöperatieve Druifkracht die hiervoor een nodige werkkracht kan voorzien. Alleszins moet er een politiek 
draagvlak aanwezig zijn van al de 5 gemeenten. 
 
Men komt even terug op de uitbetaalde, gemeentelijk premies voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (weliswaar 
werd het premiereglement afgeschaft in februari 2020; maar de premieaanvragen bleven gestadig binnenkomen); het voorziene 
budget in de begroting als duurzaamheidsmaatregelen werd – op de interventie van de klimaatmobiel na -  integraal uitbesteed aan 
het uitbetalen van de premies. 
Men kan stellen dat het bestuur het slachtoffer is van haar eigen succes want de premieaanvragen werden massaal ingediend. 
Hierdoor oversteeg het de initiële opzet van deze gemeentelijke premie; nl. de minder begoede burger financieel een ruggensteun 
geven voor het investeren in energiebesparende maatregelen. 
 
Nieuws en evaluatie van de werkgroep Afval 
Marian en Olivier lichten toe: 
Op 7 maart, net voor de eerste lockdown, werd de jaarlijkse zwerfvuilopruimactie georganiseerd. 
Op 8 oktober kwam de werkgroep fysiek samen met als gast de directeur van de afvalintercommunale Interrand, Bart Vandewiele. 
Volgende punten werden meegedeeld:  

- Opstellen van een vuilnisbakkenplan en houdt het volgende in: 
o Uitvoeren van een inventaris 
o Uitvoeren van metingen om de vullingsgraad van de vuilbakken in kaart te brengen. Met deze gegevens kan men 

bepalen welke vuilbakken overbodig zijn of welke regelmatig vol zijn. Bedoeling zou zijn om één bepaalde afvalbak 
te voorzien voor het hele werkingsgebied van Interrand; dit moet nog overlegd worden met de lokale besturen. 

o Vanaf 1 april geen roze zak meer voor plasticafval. 90% van alle plastic zal dan in de blauwe PMD-zak terecht komen. 
Harde plastics dienen evenwel naar het recyclagepark gebracht te worden. 

De werkgroep was van plan om op 7 november een gerichte opruimactie te organiseren – inclusief het uitnodigen van de pers - in de 
omgeving van de luifel, tussen het GC F. Sohie en Parking Mariën. Het veelvuldig achterlaten van afval en sigarettenpeuken werd er 
al door vele Hoeilanders aangekaart alsook de geluidsoverlast die door de jeugd aldaar wordt veroorzaakt. Marian heeft enige tijd 
geleden, op haar eentje, afval opgeruimd. Onvoorstelbaar wat ze in een uurtje heeft samengeraapt! De geplande opruiming van 7 
november kon helaas niet doorgaan wegens de verstrengde maatregelen ten gevolge van Covid-19. 
Gepland in 2021:  

- Uit de toelichting die Bart Vandewiele gaf i.v.m. de ophaalcijfers van huishoudelijk afval bleek dat er in de restafvalzak nog te 
veel GFT-afval vastgesteld werd. Marian stelt voor om hieromtrent een sensibilisering te starten; dit kan onder de vorm van 
een infostandje tijdens de meifeesten. Het zal vooral gaan om het thuiscomposteren te promoten; men kan voorbeelden 
van bakken en of vaten tonen, of om zelf een bak te maken met bijv. houten pallets, info over premies bij Interrand enz. 

- De mogelijkheid om met GROS te overleggen hoe de landen in het Zuiden omgaan met afval. 
- Marian is ook nog bereid een Infoavond over minder afval produceren te organiseren. 

 
Willem breekt een lans voor de jongelui die zich vertoeven in en rond de bewuste luifel. Men mag zich toch niet al te negatief 
uitlaten op de jeugd. Laten we aub in dialoog gaan met hen!  Het respect voor de jeugd dient er te zijn maar moet uiteraard 
wederzijds zijn. 
 
Er wordt gevraagd naar de werking van de compostmeesters?   
Sinds enkele jaren is er een einde gekomen aan de werking van onze compostmeesters. Door de hoge leeftijd van de 
compostmeesters; door onvoldoende nieuwe vrijwilligers  en door onvoldoende belangstelling is er inderdaad een einde gekomen 
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aan het demo-composteren. Nochtans is het thuiscomposteren de ideale manier om al het keuken- en tuinafval te verwerken en 
opnieuw te gebruiken als het bodemverbeteringsmiddel bij uitstek! 
Er wordt wel geprobeerd om enkele GFT-compostsites op te richten, zoals bijvoorbeeld op het Serreproject Kelleveld, maar ook hier 
valt of staat het met de goodwill van de huurders om de juiste richtlijnen te volgen. Een juiste opvolging en bijsturing is aan te raden. 
Hier is de medewerking en hulp van onze afvalintercommunale vereist. 
 
Men vraagt of de gemeente nog compostvaten en -bakken verkoopt?  
Sinds begin 2019 worden deze niet meer verkocht door de gemeente. Als alternatief werd er een premiereglement goedgekeurd en 
wordt door Interrand beheerd. Ter info: Interrand betaalt ook nog premies uit voor de aankoop van een mulchmaaier, hakselaar en 
herbruikbare luiers. 
 
Nieuws en evaluatie van de werkgroep Klimaat  Energie 
Luc meldt het volgende: 
De werkgroep is dit jaar 3 keer samengekomen; fysiek op 12 maart en op 1 oktober en digitaal op 24 november. 
 
De werkgroep bestaat uit een 10-tal personen die kennis hebben van specifieke materie en zaken. Ze brengen zowel inhoud als 
ideeën aan voor diverse acties ten behoeve van het gemeentelijke klimaatplan. 
 
De eerste vergadering ging over de prille start van een intergemeentelijk klimaatactieplan. Verder werden er voorstellen / 
bedenkingen geuit om meer aandacht voor heldere doelstellingen die meetbaar, begrijpbaar en voelbaar zijn voor de burgers. Ook 
vroeg de werkgroep meer aandacht voor communicatie, via de gekende gemeentelijke kanalen, de website, en lokale kranten. Het 
belang van burgerparticipatie mag niet onderschat worden. 
De mogelijkheid dient onderzocht te worden of het haalbaar is om energetische renovatie door te voeren per wijkniveau, alsook 
voor kantoorgebouwen, schoolgebouwen en flatgebouwen. 
Het accent van het plan moet uiteindelijk gelegd worden op het reduceren van CO2 uitstoot. 
 
De tweede vergadering ging in het eerste deel over de vooruitgang van het intergemeentelijk klimaatactieplan en naast een 
brainstorm werden volgende suggesties voorgesteld: 

- Kapperszaken: gebruik van veel warm water; opgewekt door gas of elektriciteit. Met de installatie van een warmteboiler kan 
er veel energie bespaard worden. 

- Supermarkten met koelkasten en diepvriezers brengen veel warmte met zich mee; deze warmte kan eventueel gebruikt 
worden als een “mini warmtenet” voor de omringende woningen die gebruik kan worden als verwarming voor het sanitair 
water of zelfs verwarming. 

 
Een bedenking van Luc: heel het klimaatonderwerp moet gezien worden als een  multidisciplinair gegeven; er dienen heel wat 
andere diensten en belanghebbenden uit alle sectoren betrokken te worden. Bijvoorbeeld: de raad voor lokale economie (RLE) kan 
een belangrijke partner zijn om handelszaken te betrekken bij informatie over energiebesparing, hernieuwbare energie enz. 
Ook de medewerking van de GECORO is vereist indien we een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling willen bekomen dat bestand is tegen 
de verwachte klimaatopwarming. 
 
De derde vergadering begon met de recente ontwikkelingen over het intergemeentelijk klimaatactieplan dat uiteindelijk niet zal 
opgesteld worden maar de samenwerking met de buurgemeenten voor het ondersteunen van belangrijke energieprojecten blijft 
verzekerd. 
Verder kwam de klimaatverandering ter sprake en dient er een visie te komen naar klimaatadaptieve oplossingen en acties op het 
gebied van ruimtelijke ordening, omgaan met droogteperiodes, overvloedige regenbuien enz.  
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is in opmaak en wellicht start het openbaar onderzoek begin volgend jaar; de werkgroep 
heeft dan de mogelijkheid om dit plan te bestuderen en kan eventueel suggesties en of bemerkingen uiten via de kern van de 
milieuraad. Wellicht zal dit het hoofdthema worden voor volgende werkgroep vergadering. 
Eén van de leden van de werkgroep is nauw betrokken bij een project in een wijk van Gent, nl. het uitwerken van een concept van 
virtuele energiecentrale, de verantwoordelijke van dit project is bereid om dit concept (virtueel) te komen uitleggen. Misschien 
bestaat de mogelijkheid om dit toe te passen op onze schaal. 
Al de cijfers en tabellen i.v.m. de CO2 uitstoot, die men kan opvragen via diverse instanties, kunnen via enkele, voorhanden zijnde 
tools, beter uitgelegd worden. 
De restpercelen van de NMBS langs de spoorlijn: het was de bedoeling dat de gemeente deze gronden zou aankopen om natuur- en 
bebossingsprojecten uit te voeren. Wegens besparingsmaatregelen is dit voorlopig niet mogelijk. 
 
Stefaan meldt dat er in de mobiliteitsraad van gisteren gevraagd werd of de milieuraad de uitbreiding van de 30 km zone mee kan 
ondersteunen. Immers 30 km/u rijden met de wagen heeft een positief gevolg naar uitstoot, zowel CO2 als fijn stof. Trager rijden kan 
misschien ook leiden dat de burger meer de fiets gaat nemen; aldus een positieve versterking van onze klimaatdoelstellingen. 
De milieuraad is bereid om het advies “uitbreiding van de 30 km zone” van de mobiliteitsraad te ondersteunen. 
 
Willem deelt mee dat in de nabije toekomst elk bestaand of te bouwen bouwproject meer groen zou moeten voorzien worden. Gelet 
op de felle achteruitgang van onze biodiversiteit is dit een thema dat hem nauw aan het hart ligt. Hij vraagt om dit in één van de 
komende vergaderingen een agendapunt voor te dragen.  
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Nieuws van de mobiliteitsraad 
Stefaan somt de volgende, besproken punten op: 
Aanpassing van schoolomgeving Groene Dal + proefopstelling + definitieve oplossingen. 
Kasteelstraat: ontwerp als fietsstraat; past in het kader van het fietsenknooppuntennetwerk 42 en 43. 
Nieuwe parking Koldam + kiss&ride parking wordt weldra aangelegd. 
Fietsboxen aan station Groenendaal. 
Fietstunnel Welriekende: aanpassing van voetgangerstunnel onder Ring 0 aan kapel Welriekende. 
Eco-recreaduct aan brug Groenendaal ter vervanging van 1 hangbrug kant Waterloo; aanleg voorzien in 2021.  
Fietspad aan parking station Groenendaal n.a.v. de geplande, nieuwe aanleg parking station; project van en door NMBS; aanleg 
voorzien 2021 2022 – parking betalend behalve in het WE. 
De Terhulpsesteenweg wordt afgeleid naar de overkant (Groenendaalsesteenweg) via een tunnel onder de sporen: termijn 2022 - 
2025 
Voorstelling om zone 30 uit te breiden. 
Invoeren van “telraam”: is een telsysteem om te bevestigen aan een raam, langs de straatkant, en telt het aantal voertuigen, fietsers, 
voetgangers. Dit systeem is veel nauwkeuriger dan andere GPS tel systemen. De gemeente zal het “telraam” aankopen en vervolgens 
zal er een oproep plaatsvinden om vrijwilligers te zoeken die een telraam willen installeren. 
Uitgevoerde wegmarkeringen; kruispunt Caronstraat en Charlierlaan + haaientanden in de Rode Kruisstraat ter hoogte van de 
Kasteelstraat. Er zijn ook parkeerstroken bijgetekend in de Vlaanderveldstraat  zodat er asverschuivingen ontstaan en er geen auto’s 
meer geparkeerd staan op de voetpaden. 
De snelheid op de Terhulpsesteenweg tussen Ring en grens Terhulpen wil men reduceren van 70 naar 50; dit is evenwel een 
bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Eveneens vraagt men op de Terhulpsesteenweg een zebrapad ter hoogte van de Meutedreef. 
Tot slot: het aankaarten van een gekend probleem van de niet wachtende bussen van De Lijn op aankomende treinen (met 
vertraging). 
 
Evaluatie samenaankoop inheemse planten door RLD “Behaag je tuin” van 5 december jl. 
Afgelopen zaterdag was er in Vlaams-Brabant het afhaalmoment de bestelde planten via de actie “Behaag je tuin”. 
 

 Bestellingen Plantgoed Hoogstamloofbomen Hoogstamfruitbomen Wilgenhutten Klimplanten 
Hoeilaart 19 900 stuks 5 stuks 13 stuks 1 pakket 3 stuks 
RLD 
(12 gemeenten) 

533 20.820 stuks 630 stuks 636 stuks 36 pakketten 209 stuks 

Vlaams-
Brabant  
(55 gemeenten) 

1.515 73.952 stuks 2.040 stuks 2.127 stuks 98 pakketten 563 stuks 

 
Men kan dus spreken van een succesvolle actie; ook voor onze gemeente. Het was trouwens onze 2de deelname.  
Gelet op de minimale inspanning vanwege de gemeente (communicatie van de actie verzorgen en het afleveren van de planten) is 
het aan te raden deze actie ook de volgende jaren verder te zetten. 
De milieuraad vraagt formeel dit milieuversterkend project, dat toelaat de individuele burger effectief te betrekken bij het versterken 
van onze Natuur, blijvend te herhalen.” 
 
Zwerfvuilopruimactie op 6 maart 2021 
Volgend jaar wordt alvast zaterdag 6 mei 2021 vastgelegd. 
Zoals vorige edities zal dit samen vallen met Repair Café, Open deur Bib,Fashion Swap of  2de handsbeurs gezinsbond. 
De werkgroep Afval zal dit evenement zeker ondersteunen. 
 
Waterkwaliteit IJse 
Pascal volgt op regelmatige basis de cijfers van de waterkwaliteit van de IJse, zoals deze geraadpleegd kunnen worden op de website 
van VMM. 
Er zijn 2 meetpunten die voor ons belangrijk zijn: ter hoogte van de Kasteelstraat en V. Marchandstraat. 
Pascal analyseert de parameters.  Goede cijfers van de kwaliteit. Over het algemeen kan men dus spreken van een mooie 
vooruitgang in de waterkwaliteit. 
 
Bij het maken van het verslag van deze vergadering werd er volledigheidshalve de mening gevraagd aan de heer Tomas De Bie, 
planningsverantwoordelijke van het Bekkensecretariaat Dijle-Zenne van VMM: 
 
Het klopt dat er voor de bovenloop (mtp 485000) een mooie en systematische verbetering van de waterkwaliteit te zien is. De 
gemiddelde concentratie aan totaal fosfor (toch een belangrijke probleemparameter in de meeste waterlopen) schommelt de laatste 
jaren net onder/boven de norm van 0,14 mg/L. De recente rioleringsprojecten spelen hier zeker in mee, maar misschien dat er tijdens 
de droge jaren ook minder overstortwerking is? Ook de meeste zuurstofconcentraties zitten mooi boven de norm van 6 mg/L. Tof om 
te zien dat deze verbetering in waterkwaliteit zich ook weerspiegelt in een verbetering van de biologische kwaliteit. De macro-
invertebraten volgen deze positieve trend en behalen tijdens de meest recente campagne (2018) de doelstelling. We mogen dus 
gerust enthousiast zijn dat de gezamenlijke inspanningen een positief resultaat opleveren en hopen deze trend verder te zetten met 
de nog op stapel staande projecten. Misschien iets voor een lokale nieuwsbrief? Totaal stikstof (en afgeleide parameters) blijft echter 
het grootste knelpunt voor de gehele IJse. Dit is ook gelinkt met het nitraatrijke grondwater dat de waterloop instroomt. Deze 
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problematiek komt ook voor bij de Voer en de zijlopen van de Laan (Moerlaanbeek en Peerdebeek). Vanuit het integraal project 
trachten we binnenkort een werkgroep op te richten (met o.a. landbouw, VLM, VMM, De Watergroep,…) om deze specifieke en 
complexe problematiek aan te pakken. De hoge nitraatwaarden hypothekeren niet alleen een verbetering van de waterkwaliteit van 
de waterlopen, maar zijn ook problematisch voor de drinkwaterkwaliteit. Wordt dus vervolgd!  
Het opwaartse meetpunt 485100, ter hoogte van de Kasteelstraat, is de kwaliteit toch opmerkelijk slechter dan op het afwaartse 
meetpunt (48500). Vooral totaal fosfor scoort hier nog ontoereikend en ook de zuurstofconcentratie is de laatste 3 jaar matig tot 
ontoereikend. Het meetpunt ligt vlakbij het overstort in de Kastelstraat. Als ik me niet vergis is dit een overstort die in het verleden 
gevoelig was voor verstopping en vaak slecht werkte. Ik denk dat deze overstort best regelmatig gecontroleerd wordt op het terrein. 
We zitten hier met een relatief klein debiet, dus externe lozingen hebben direct een grote impact op de waterkwaliteit.  
 
Stefaan vestigt de aandacht op de nog steeds bestaande vervuiling van de Gunsdelle - door het afvalwater van de Hertenlaan – die 
uitmondt in één van de Koningsvijvers. Worden hier geen stalen van het water genomen? Pascal antwoordt dat er onvoldoende 
budgetten zijn om te bemonsteren maar dankzij de aanwezigheid van de vele rietkragen in de vijvers wordt het verontreinigd water 
vrij goed gezuiverd. 
Wat met de zware metalen in de waterbodem, afkomstig van de Ring en het rioleringswater?  Indien men van plan is om de vijvers te 
ruimen, zoals men nu bezig is met de Keizer Karel-vijver, dan zal het slib afgevoerd moeten worden naar een verwerkingsinstallatie 
die het vervuilde slib, via diverse technieken, zal verwerken.  
 
Werkgroep in oprichting: Leefmilieu 
Wegens de gekende omstandigheden van de afgelopen maanden, werd deze werkgroep nog niet opgericht. Als alles opnieuw 
“normaal” verloopt dan zullen we een oproep doen via het open forum (1 maart 2021) en de gemeentelijke infokanalen. 
Pascal heeft zich als trekker opgegeven om deze werkgroep te leiden. 
Alle input is welkom; thema’s of onderwerpen kunnen nu al voorgesteld worden. 
 
Voorstel data vergaderingen in 2021 
De agenda werd bepaald door beschikbaarheid van de zalen in het GC F. Sohie.  
De planning voor de werkgroepen werd niet meer opgenomen. Elke werkgroep bepaalt immers zelf de agenda en data. Gelieve Eric 
te verwittigen om een lokaal in het gemeenschapscentrum te reserveren. 
 
Varia 

- Stefaan heeft vragen over drastische ontbossingen van bepaalde percelen (Steenbergstraat en Terhulpsesteenweg).  
Antwoord door Eric: voor beide percelen werden er – omwille van het bosaspect -  kapmachtigingen door het ANB 
afgeleverd.  De kappingen worden opgevolgd door de milieuambtenaar en in sommige gevallen door ambtenaren van het 
ANB. 
Stefaan vindt het jammer dat er mooie, solitaire bomen staan op bouwgronden (o.a. wijk Pittoresk) en waarvan men weet 
dat die bomen zullen moeten wijken voor bebouwing. Kan men geen lijst met beschermde bomen opstellen?  
Antwoord door Eric: dit zou kunnen met een gemeentelijke verordening,  maar een lijst opstellen zal zeer omslachtig en 
moeilijk zijn. Men moet niet alleen de parameters en definitie bepalen van een beschermde boom, bovendien moet men 
zich in private tuinen begeven om een degelijke en onderbouwde vaststelling van de boom te kunnen bepalen. 

- Willem vraagt of er nog kurken verzameld worden in de Bib. Kurk kan enkel afgeleverd worden in het recyclagepark. 
- Marian vraagt of de mogelijkheid bestaat om de verslagen van de werkgroepen over te maken aan de leden van de kern; 

de verslagen van de werkgroepen zullen overgemaakt worden. 
 
 

Volgende vergadering van de kern op donderdag 28 januari 2021 – digitaal of indien fysiek: cafetaria van het G.C. F. Sohie. 
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