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VERSLAG
VERGADERING ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
Zitting van 23 april 2015

Aanwezig:

Valère CLAEYS

Voorzitter

Stefaan BOCKSTAL

Ondervoorzitter

Pascal DE KIMPE, Hubert DIDDEN, Luc PINTELON, Natacha PIROTTE,
Peter REYNTJENS, Agnès VAN DEN BORRE, Agnes VANDENDRIESSCHE,
Rein VAN GISTEREN, Chris VANDERLINDEN, Olivier VERHOEVEN
Raadsleden

Eric KUMPS
Verontschuldigd:

Secretaris

Vicki BAIN, Herman DENAYER, Joëlle HAUMONT, Alfons LUYTEN,
Ronny MATTELAER, Daan VERHAEGHE
Raadsleden
Jean-Paul VAN HORENBEKE
Eva DE BLEEKER
Joris PIJPEN
Marc VANDERLINDEN

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

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 februari 2015
Het antwoord van schepen Marc Vanderlinden in verband met de reactie op het advies van de milieuraad
inzake de milieu- en natuurdoelstellingen voor de beleidsnota’s 2014-2019 is nog niet toegekomen. De
milieuambtenaar bevestigt dat de schepen een officieel antwoord vanuit het college van burgemeester en
schepenen snel zal laten volgen.
Men komt nog even terug op de instapplaats Koningsvijvers, zoals voorgesteld in de Structuurvisie van het
Zoniënwoud. De vooropgestelde instapplaats zal in de toekomst niet meer zijn dan nu aanwezig is. Er zal
dus geen bijkomende infrastructuur aangelegd worden. Er staan evenwel diverse beheer- en
onderhoudswerken in planning voor de komende jaren.
Het verkeersbord dat het fietspad moet aanduiden ter hoogte van het station Groenendaal staat nog
steeds verkeerd.
Het verslag van 12 februari 2015 wordt goedgekeurd.
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Meifeesten zondag 10 mei: stand van zaken en taakverdeling
De werkgroep “meifeesten” heeft 3 keer vergaderd en dit is voorlopig de stand van zaken:
- Er zijn minstens 10 tentjes voorzien voor Gros en Milieuraad. Inplanting zie plan.
- Deze zullen ingevuld worden met infostanden van VMM, Aquafin, Eandis, Fost Plus, Natuurpunt,
3Wplus, Project Kelleveld, Wereldwinkel, New B bank, Repair Café, Schone Kleren Campagne,
Coming World remember me
- Er wordt soep verkocht voor het goede doel, nl. Natuurpunt Tentrappen. De soep wordt gemaakt
door Greta Vogels met groenten van haar serreproject in Kelleveld.
- Koffieproeverij door de Wereldwinkel
- Voor “les cajoutiers” uit Senegal en een goed doel in Sri Lanka zullen er nog versnaperingen te koop
aangeboden worden
De standen dienen door ons bemand te worden en indien nodig zullen we informatie verstrekken aan
geïnteresseerden. Permanentie is zeker nodig bij de standen van de electro-kwis, van Fost Plus
(eendenspel) en van Eandis (energiefiets).
De lijst van permanentie wordt afgegeven en sommige leden hebben de lijst ingevuld. Deze lijst zal nog in
de week voor de meifeesten per mail opgestuurd worden om eventuele leemten aan te vullen.
Advies naar het college van burgemeester en schepenen volgens de nieuwe afsprakennota
i.v.m. knelpunt fietspad aan het station Groenendaal
Volgens het nieuwe sjabloon, opgesteld door de vzw De wakkere burger, wordt er besloten om een advies
naar het college van burgemeester en schepenen te sturen.
Stefaan stelt voor om het knelpunt van het fietspad ter hoogte van de I. Vandammestraat,
Groenendaalsesteenweg en parkeerplein van het station Groenendaal aan te kaarten.
De huidige situatie is qua verkeersveiligheid een echte chaos. In het bijzonder voor de fietsers want eens
zij het fietspad (komende van de Amerikalaan) verlaten, weten ze niet meer naar waar toe te rijden.
Volgende punten worden voorgesteld om opgenomen te worden in het advies:
- het fietspad visueel (door het aanbrengen van fietssuggestiestroken) laten doorlopen dwars over de I.
Vandammestraat;
- een fietssuggestiestrook aanbrengen op het brede voetpad onder de brug van de spoorweg langsheen de
I. Vandammestraat (niet op de rijweg zelf, is erg verkeersgevaarlijk);
- de fietssuggestiestrook verder doortrekken in de I. Vandammestraat tot aan de fiets- en voetgangersweg
die in het bosje achter het wachthuisje van het station ligt en die via de zuidelijke hangbrug van de brug
van Groenendaal de fietsers veilig over de Ring brengt.
- door deze "missing link" in te schakelen, wordt het fietspad Overijse - Hoeilaart verbonden met enerzijds
de toekomstige onthaalpoort van het Zoniënwoud te Groenendaal en anderzijds met het fietspad dat langs
de Duboislaan naar Sint-Genesius-Rode en Brussel leidt.
- een duidelijke bewegwijzering dient voorzien te worden
- de signalisatie van het fietsknooppuntennetwerk stopt tot aan de rand van het Zoniënwoud. Kan deze
signalisatie niet doorgetrokken worden in het woud, ondanks de geplande harmonisering (eenduidige
signalisatie voor de 3 gewesten)?
- dit advies voorleggen vanuit het college aan de verkeerscommissie en vragen tot opvolging van dit
voorgesteld verkeerstechnisch probleem (met eventuele opvolging door iemand uit de milieuraad).
Volledigheidshalve en voor de duidelijkheid sturen wij bij dit verslag een bijlage met enkele foto’s voorzien
van een beknopte omschrijving van de aangekaarte situatie.
Zwerfvuilopruimactie van 28 maart 2015 – evaluatie
Het was dit jaar een enorm succes. Heel wat vrijwilligers hebben zich opnieuw spontaan ingezet om onze
gemeente proper te maken.
Er werden een 140-tal zakken bij elkaar geraapt. Sommigen hebben naast het zwerfvuil enkele stukken
groter dan zwerfvuil opgeruimd en meegenomen.
Ook een bijzondere dank gaat naar de heren en dames van de milieuraad die zich ingezet hebben om de
pannenkoeken te bakken, de pannenkoeken uit te delen, de drank aan te bieden, de stand in de loods op
te bouwen en af te breken.
Repair café van 21 februari 2015: evaluatie:
Deze tweede editie was een enorm succes. Een mooie opkomst en een groot enthousiasme vanwege de
“repairders”.
Een volgende editie wordt waarschijnlijk gepland op 20 juni, eveneens georganiseerd door de vereniging
“Samen Voor” en onder de vlag van de milieuraad.
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Infoavond vzw Dialoog: warmtepompen op woensdag 30 september 2015
Vanwege de provincie Vlaams-Brabant wordt ons een infoavond aangeboden, verzorgd door de vzw
Dialoog, over warmtepompen.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 september 2015 in zaal Hof ter Heyde, Kasteelhoeve om 20 uur.
Aanvraag voor een nieuw, zelfstandig lid in de milieuraad
Een spontane kandidatuur tot lid van de milieuraadslid werd ter attentie van de voorzitter door Michel
Lefever ingestuurd. Michel is een gepensioneerde bloemenkweker met diploma hoger tuinbouwonderwijs
en heeft enkele naschoolse cursussen gevolgd zoals tuin- en landschapsarchitectuur, toxicologie van
pesticiden.
De kandidatuur wordt aanvaard door de aanwezige milieuraadsleden.
Varia

-

-

-

-

-

-

De voorzitter heeft een studie van Natuurpunt gekregen i.v.m. het onderzoek naar vleermuizen op
(kerk)zolders in Vlaams-Brabant. In de Sint-Clemenskerk van Hoeilaart werd de aanwezigheid van
de baardvleermuis waargenomen. Volgende aanbeveling wordt in de studie opgenomen: “zo
mogelijk wat verder verduisteren van de zolder. Volledige duisternis hoeft echter niet. De plaatsing
van kunstmatige verblijfplaatsen en/of gedeeltelijk bekleden van de binnenkant van de leien met
houten planken is nuttig.” De voorzitter vraagt wie voor deze werken kan zorgen; de gemeente?
De milieuambtenaar is de mening toegedaan dat de kerkfabriek moet aangesproken worden.
De milieuambtenaar stelt, in het kader van het burgemeestersconvenant, volgend project voor:
“Hoeilaart gaat voor minder CO2”: n.a.v. de ondertekening van het burgemeestersconvenant
heeft de gemeente zich geëngageerd om 20% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020. Op
3 juni ek. wordt er in het cafetaria van het gemeenschapscentrum F. Sohie een infoavond
georganiseerd met de mogelijkheid om ideeën vanuit het publiek (bewoners) te verkrijgen. In het
nog op te stellen klimaatplan, wordt immers door de Europese Commissie opgelegd dat er een
participatie vanwege de bewoners moet zijn. Onze milieuraad dient een cruciale rol te spelen om
van Hoeilaart een klimaatneutrale gemeente te maken. Na 3 juni is het de bedoeling een “klimaatplatform” op te richten; leden van onze milieuraad mogen daar niet in ontbreken. Een stuurgroep
bestaande uit mandatarissen en gemeentepersoneel zal hierbij een coördinerende rol spelen. Het
is dan ook nuttig voor het verder verloop van het project onze volgende milieuraad te verschuiven
naar een datum die na 3 juni zou plaats vinden. De datum van 11 juni wordt gekozen i.p.v. de
vooropgestelde 28 mei 2015.
Pascal meldt dat hij reeds verschillende eieren van de Canadese ganzen behandeld heeft met fijne
olie. Deze nesten bevinden zich allemaal, op één na, op het eiland van de gemeentevijver.
Eveneens heeft de vissersclub, op vrijwillige basis, de diepe gaten aan de oevers opgevuld met
ballast en grond. Dit materiaal werd bezorgd door het gemeentebestuur. De omvergevallen boom
van het eiland werd in maart eveneens op vrijwillige basis uit het water gehaald.
Pascal meldt dat tijdens het napraten van de zwerfvuilopruimactie de oeververnieuwing van de
parkvijver ter sprake kwam. Het concept van natuurlijke overgang oever – moeras – water is hij
helemaal genegen.
Rein meldt dat iedereen kan stemmen op het Zoniënwoud voor de Europese Natura 2000 Award!
De projectaanvraag betreft voornamelijk de betere samenwerking tussen de drie gewesten in het
Zoniënwoud. Verder is er ook een sterke aandacht voor de goede communicatie en de nieuwe
projecten in het woud. De nominatie uit 93 inzendingen is een beloning voor het harde werk van
de voorbije jaren. Tot 6 mei kan men nog stemmen. Op donderdag 21 mei 2015 worden de
winnaars bekend gemaakt. Met al je mailadressen kun je stemmen op het ‘Sonian Forest’ in de
categorie
‘Cross-border
cooperation
and
networking’.
Hier
de
link:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/awardfinalists/index_en.htm
Hubert vond het vreemd dat hij 2 verschillende folders van de meifeesten in de brievenbus heeft
gekregen.

Volgende vergadering op donderdag 11 juni 2015 om 20.00 uur in zaal Hof Ter Heyde van de
Kasteelhoeve (inkom naast kapel).
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