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VERSLAG
VERGADERING ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Zitting van 12 februari 2015
Aanwezig:

Valère CLAEYS

Voorzitter

Stefaan BOCKSTAL

Ondervoorzitter

Pascal DE KIMPE, Hubert DIDDEN, Joëlle HAUMONT,
Herman DENAYER, Peter REYNTJENS,
Agnès VAN DEN BORRE, Agnes VANDENDRIESSCHE,
Rein VAN GISTEREN, Chris VANDERLINDEN
Jean-Paul VAN HORENBEKE

Schepen van leefmilieu en duurzaamheid

Eric KUMPS
Verontschuldigd:

Raadsleden

Secretaris

Vicki BAIN, Alfons LUYTEN, Ronny MATTELAER,
Luc PINTELON, Natacha PIROTTE, Daan VERHAEGHE,
Olivier VERHOEVEN
Eva DE BLEEKER
Joris PIJPEN
Marc VANDERLINDEN

Raadsleden

Schepen van energie
Schepen van dierenwelzijn
Schepen van patrimonium, water en afvalbeleid

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 december 2014
Het verslag van 11 december 2014 wordt goedgekeurd.
Bespreking structuurvisie Zoniënwoud
De voorzitter vraagt zich af wat met de “instapplaatsen”, die initieel in de structuurvisie werden
voorgesteld, gebeurd is. ANB concentreert zich blijkbaar op de “poorten” en niet meer zozeer op de
instapplaatsen. Bij de eerste voorstellen was er naast de “poort Groenendaal” ook nog een instapplaats
“Koningsvijvers” voorzien; de ideale inkom van het Zoniënwoud voor de Hoeilanders.
Chris Vanderlinden meldt dat er op 30 januari jl. een startvergadering “Platform Poort Groenendaal” door
ANB werd georganiseerd; en daaruit zijn een aantal werkgroepen ontstaan die mee zullen instaan voor het
aanreiken van ideeën en de uitwerking van de site. Volgende werkgroepen werden bepaald: werkgroep
natuur – werkgroep erfgoed – werkgroep sport – werkgroep ondernemerschap – werkgroep
bewegwijzering. Elke werkgroep kreeg een trekker toegewezen.
Aangezien Stefaan Bockstal, trekker van de werkgroep erfgoed en Chris Vanderlinden, trekker van de
werkgroep natuur, aanwezig zijn op de volgende vergaderingen van het “Platform Poort Groenendaal”
zullen ze het onderwerp van de Instapplaats Koningsvijvers op de agenda plaatsen.
De voorzitter meldt dat de gemeente Hoeilaart een subsidie aan ANB heeft uitbetaald en wou hierover
meer uitleg. De milieuambtenaar meldt dat de gemeente Hoeilaart, samen met de gemeenten Overijse en
Tervuren een bijdrage betaald hebben aan het ANB en dit in het kader van het Life+ Ozon project. De drie
gemeenten worden erkend als volwaardige partner in het project, grotendeels gesponsord door de
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Europese Commissie, en worden door het ANB geholpen bij het plaatsen van o.a. wildspiegels,
amfibietunnels enz.
Wat betreft het “Dumbergpad” (zie ook vorige verslagen) kan de voorzitter bevestigen dat, na contact
gehad te hebben met Patrick Huvenne, het pad grotendeels hersteld werd, een brugje werd aangelegd
tussen de 2 vijvers en de signalisatie werd aangepast. De voorzitter wil iedereen warm maken om het
“Dumbergpad” effectief te gebruiken als wandelpad.
Schepen Van Horenbeke meldt dat er ter hoogte van de jeugdlokalen “De Joengele” een nieuwe
accommodatie aangelegd zal worden in samenwerking met De Lijn. Bushokjes en fietsenstallingen worden
voorzien.
Advies naar het college van burgemeester en schepenen volgens de nieuwe afsprakennota
Schepen Vanderlinden had beloofd te antwoorden op de adviezen die de milieuraad had voorgesteld n.a.v.
het uitvoeringsbeleid van de nieuwe legislatuur.
Aangezien de schepen verontschuldigd is, wordt dit agendapunt uitgesteld.
Burgemeestersconvenant: toelichting
Op 25 juni 2014 ondertekenden 57 Vlaams-Brabantse burgemeesters het burgemeestersconvenant. Ze
engageren zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO 2-uitstoot op hun grondgebied tegen
2020 met minstens 20% terug te dringen.
Gemeenten die het Burgemeestersconvenant onderschrijven moeten een CO 2-nulmeting opmaken. Deze
nulmeting geeft een beeld van:

de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied van de gemeente

waar de grootste bronnen zich situeren
Op basis van de CO2-nulmeting kunnen gemeenten hun klimaatactieplan uitwerken.
De ondertekenaars beloven om een jaar na de ondertekening een Klimaatactieplan in te dienen bij de
Europese Commissie. In dat plan staan de concrete maatregelen om de doelstellingen van het
Burgemeestersconvenant te halen. Elke twee jaar rapporteert de gemeente de stand van zaken en
tussentijdse resultaten.
In een klimaatneutrale provincie is de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht met wat de natuur en de
bodem kunnen opnemen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas.
Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. Enkele voorbeelden:

verwarmen van onze gebouwen

met de auto rijden

reizen met het vliegtuig

vlees eten
De vrijgekomen gassen komen terecht in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde met
tal van negatieve gevolgen. Om dit proces te stoppen, moeten we er dus voor zorgen dat we minder
broeikasgassen produceren. Of nog beter: klimaatneutraal worden.
Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, moeten hun inwoners betrekken bij de
opmaak van hun klimaatplan, dit noemt men het participatieproject.
In de loop van de volgende maanden is het gemeentebestuur van plan om de beleidslijnen inzake
klimaatneutrale gemeente te finaliseren en zullen er infomomenten en acties georganiseerd worden.
Zwerfvuilopruimactie: 28 maart 2015 – praktische regelingen
Op zaterdag 28 maart wordt er opnieuw een zwerfvuilopruimactie georganiseerd.
De werkwijze blijft zoals vorige jaren; de dagen die de actie voorafgaan, kunnen vrijwilligers het gevonden
zwerfvuil oprapen en in de speciaal voor de actie gemaakte witte vuilzakken deponeren.
Tussen 12 en 16 uur kan men deze zakken afzetten aan de gemeentelijke loods. De milieuraad zal de
vrijwilligers trakteren op een pannenkoek al dan niet met een drankje.
Vuilzakken, grijpers en fluo-hesjes zijn te verkrijgen bij de milieudienst.
Vanaf dit voorjaar zullen er nieuwe infoborden in ons straatbeeld verschijnen. Samen met de gemeente
Overijse hebben we gekozen voor een nieuwe, frisse lay-out. Het bord krijgt de naam “Afval- of
bloemenberm” en toont een bloemrijke berm waar zeker geen zwerfvuil hoort te liggen. Het logo van “In
de vuilbak” springt er uit en samen met een overvloed van rode klaprozen willen we aantonen dat dankzij
het pesticidenvrij onderhouden van deze bermen er een mooie en ongerepte natuur kan ontstaan dicht bij
ons.
Repair café op 21 februari 2015
Met ondersteuning van de milieuraad zal de vereniging “samen voor” de 2de editie van Repair Café in het
gemeenschapscentrum F. Sohie organiseren.
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Dit evenement wordt volledig gedragen door vrijwilligers.
Eventuele giften worden aanvaard ten voordele van Broederlijk Delen.
Repair café kan als project mee opgenomen worden in
burgemeestersconvenant.
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Deelname van de milieuraad aan de meifeesten 2015
De Bib organiseert tijdens zaterdagnamiddag hun 2 de hands boekenbeurs in combinatie met de zadenbib
en een plantenruilbeurs. Gelet op het slechte weer van vorig jaar heeft men beslist om deze activiteiten te
laten doorgaan in het gemeenschapscentrum F. Sohie.
Gros en milieuraad opteren echter om de activiteiten te organiseren op zondagnamiddag in het
gemeentepark, waar de andere festiviteiten van de meifeesten plaatsvinden.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep bij elkaar te roepen om concrete voorstellen uit te werken. De
werkgroep komt samen op maandag 16 februari om 20 uur in zaal Hof ter Heyde.
Aanvraag van een vertegenwoordiger van de seniorenraad in de milieuraad
De voorzitter meldt dat mevrouw Christa Simon zich kandidaat heeft gesteld om de seniorenraad te
vertegenwoordigen in de milieuraad.
De kandidatuur wordt aanvaard door de aanwezige milieuraadsleden.
Varia

-

-

-

-

Herman meldt dat de parkeerplaats aan het Kasteel van Groenendaal er slecht bij ligt. Bovendien
is er, sinds de afschaffing van de parkeerplaats aan de Ganzepootvijver, geen goede
bereikbaarheid naar de visvijvers toe. Er is sprake van een kiezelpad tussen parking kasteel
Groenendaal en de Putselvijver.
Hubert meldt dat het pas geplaatste verkeersbord aan het begin van het fietspad, naast het “hotel
Groenendaal” verkeerd geplaatst staat. Het bord geeft de indruk dat men de
Groenendaalsesteenweg op moet rijden i.p.v. het voorliggende fietspad.
Stefaan wil toch benadrukken dat het noodzakelijk is om witte lijnen te laten trekken in het
verlengde van het fietspad en parking station richting fietsersbruggen. Zodoende heeft de fietser
een duidelijk zicht waarheen het fietspad naar toe gaat en de verkeersveiligheid wordt veel beter
dan nu.
Stefaan meldt dat de glasbollen die op de parkeerplaats van het station Groenendaal staan,
geledigd worden om 7.30 u ’s morgens en waarbij de vrachtwagen de inkom van de parkeerplaats
blokkeert. Dat is erg vervelend omdat op dat moment heel veel pendelaars de parking willen
oprijden, zich moeten parkeren en op tijd hun trein halen.
Pascal vraagt of het mogelijk is om via de gemeente ballast en grond te krijgen om de
verzakkingen langsheen de beschoeiingen van de gemeentelijke vijver op peil te brengen.
Pascal meldt dat in het voorjaar opnieuw werk zal gemaakt worden om de eieren van de
canadaganzen en nijlganzen te behandelen met fijne huishoudolie.
Herman voegt er aan toe dat het tijd wordt om de al zolang beloofde vijverplanten te voorzien in
de zone waar de IJse de vijver instroomt.

Volgende vergadering op donderdag 23 april 2015 om 20.00 uur in zaal Hof Ter Heyde van de
Kasteelhoeve (inkom naast kapel).
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