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VERSLAG 

 
 

VERGADERING ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
 

 
Zitting van  31 januari 2013 

 
 
Aanwezig: Valère CLAEYS Voorzitter 
 

Stefaan BOCKSTAL, Hubert DIDDEN, Herman DENAYER, 
Joëlle HAUMONT, Alfons LUYTEN, Ronny MATTELAER,  
Luc PINTELON, Natacha PIROTTE, Peter REYNTJENS,  
Rein VAN GISTEREN, Agnès VANDEN BORRE,  
Agnes VANDENDRIESSCHE, Daan VERHAEGHE,  
Olivier VERHOEVEN Raadsleden 

 
Jean-Paul VAN HORENBEKE Schepen van leefmilieu en duurzaamheid 

Marc VANDERLINDEN Schepen van patrimonium, water en afvalbeleid 

Joris PIJPEN Schepen van dierenwelzijn 

 
Eric KUMPS Secretaris 

 
Verontschuldigd: Vicki BAIN Raadslid 

Eva DE BLEEKER Schepen van energie 

 

Goedkeuring van verslag vergadering van 13-12-2012 
Alfons Luyten was wel aanwezig. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
Voorstelling van de nieuwe schepenen 
De voorzitter stelt de 3 aanwezige schepenen voor en heet ze van harte welkom. Hij vraagt aan de 
aanwezigen om vragen te stellen. 
Stefaan Bockstal vraagt of de schepenen de nota van de milieuraad dd. 6-11-2012 “adviezen vanwege de 
Hoeilaartse MINA-raad als leidraad voor het opstellen van milieu- en natuurdoelstellingen in het 
beleidsplan 2013-2018” ontvangen hebben. De schepenen antwoorden dat ze de nota niet ontvangen 

hebben. Zij zullen de nota opvragen en de adviezen zullen doorgenomen worden. 
Schepen Vanderlinden meldt dat de ontdubbeling van de riolering een belangrijk onderdeel blijft van het 
beleid. Fase 2 van de Brusselsesteenweg is prioritair. De heraanleg van het Gemeenteplein met de 
omliggende straten wordt ook naar voor geschoven. Ook meldt hij dat zijn bevoegdheid van afvalbeleid 
voor grote uitdagingen staat gelet op de evolutie van deze materie op gewestelijk en Europees niveau. 
 
Nu er 4 schepenen zijn die één of meerdere bevoegdheden hebben, gelinkt aan milieu, zullen er minstens 
2 schepenen aanwezig zijn op de milieuraad. 
 
Voortzetting van de milieuraad: opnieuw kandidaat stellen van milieuraadsleden 

In de loop van de komende weken zal er een schriftelijke oproep verschijnen in de gemeentelijke media 
(Hier Hoeilaart, website) en in 1 of 2 plaatselijke kranten om nieuwe kandidaten te zoeken die deel uit 
kunnen maken van de Hoeilaartse milieu- en natuurraad. 
De voorkeur gaat uit naar mensen die een bepaalde vereniging (sport, jeugd, cultuur, sociaal e.a.) 
vertegenwoordigen. 
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De rondvraag wordt gesteld of de aanwezige milieuraadsleden nog steeds lid willen blijven van de 
milieuraad. Gemakkelijkheidshalve noteren we hierna de namen met hun antwoorden: 
 

Naam milieuraadslid Vereniging Blijft nog lid van de milieuraad 

Bain Vicki Onafhankelijk Was verontschuldigd, nog geen antwoord 

Bockstal Stefaan Heemkundige Kring 'Het Glazen Dorp' 
Op 20/02 vergadering van de heemkundige kring 
waar de vertegenwoordiging besproken wordt 

Claeys Valère Onafhankelijk Ja en ook kandidaat voorzitterschap 

Denayer Herman 
Afgevaardigde Visserijcommissie Vlaams 
Brabant 

Ja 

Didden Hubert De Distelvink Ja 

Haumont Joëlle Ouderraad Het Groene Dal Ja 

Luyten Alfons ’t Beukenootje Ja 

Mattelaer Ronny NGZ 
Ja, eventueel zal NGZ nog een plaatsvervanger 
aanduiden 

Pintelon Luc Onafhankelijk Ja 

Pirotte Natacha Ouderraad Het Groene Dal Ja 

Reyntjens Peter 5 voor 12 Wordt besproken binnen de vereniging 

Van den Borre Agnès FEMMA Ja 

Vandendriessche Agnes FEMMA Ja 

Van Gisteren Rein GROS Ja 

Verhaeghe Daan Natuurpunt VIJL Ja 

Verhoeven Olivier Ouderraad Sint Clemensschool Ja 

 
Eens alle kandidaturen binnen zijn, worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Begroting 2013 
Zoals vorige vergadering gemeld, zal voor 2013 eerder een technische begroting opgesteld worden. Het 
beleidsplan, geldig voor de komende 5 jaar, wordt de eerstvolgende maanden geschreven. Het zou dan 
voor goedkeuring geagendeerd worden op de gemeenteraad na de zomervakantie. 
De milieuraad vraagt om voor 2013 een extra budget op te nemen voor het aanplanten van waterplanten. 
(Ter memorie: in de begroting van 2011 stond onder artikel nr. 766 01/725 -54 “onderhoud parkvijver” 
voor een bedrag van € 5000,00. Dit bedrag was voorzien voor het leveren en openspreiden van 
coccolietenkrijt (= verhinderen van een te dikke sliblaag op de vijverbodem) en mocht er nog geld 
overblijven, kon dit gebruikt worden voor aankoop waterplanten. Helaas was het geld opgebruikt. 
In de begroting van 2012 werd “onderhoud parkvijver” niet meer opgenomen. De waterplanten konden 
aangekocht worden via de gewone uitgaven. Deze planten werden besteld in het voorjaar maar door 
misverstand tussen aannemer en kweker diende de werken opnieuw uitgesteld te worden.) 

 
Zwerfvuilopruimactie zaterdag 16 maart 2013 
De zwerfvuilopruimactie zal dit jaar uitzonderlijk niet met de 4 andere buurgemeenten georganiseerd 
worden. Elke gemeente maakt voor zichzelf uit of ze de actie ondersteunt of niet. 
Hoeilaart heeft beslist wel mee te doen. 
De actie blijft ongeveer zoals de afgelopen jaren. 
Het afsluitmoment vindt plaats op 16 maart 2013 in de gemeentelijke loods van 12 uur tot 16 uur. Daar 
wordt er een drink georganiseerd. Naast de drank wordt er voorgesteld pannenkoeken te laten bakken 
door vrijwilligers (van de milieuraad) en deze aan te bieden aan de bevolking. Er wordt ook voorgesteld 
om naast het aanbieden van pannenkoeken misschien de Hoeilaartse kaastaart en appelcake van de 
plaatselijke bakker aan te bieden. 
De scholen zullen dit jaar opnieuw aangesproken worden. 
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Stand van zaken: trage wegen 
De werkgroep trage wegen is al sinds enige tijd niet meer bij elkaar gekomen. Van het RUP Trage Wegen 
is er ook geen nieuws. 
De vraag wordt gesteld of er een nieuwe werkgroep moet aangeduid worden, in het vooruitzicht van een 
nieuwe milieuraad? 
Indien gewenst kunnen er opnieuw wandelingen van trage wegen worden georganiseerd voor de nieuwe 
schepenen. 
Vanaf dit jaar wordt er voor het onderhoud van de trage wegen een nieuw contract opgesteld en 
uitbesteed aan een sociaal tewerkstellingsbedrijf. 
Wordt er een budget voorzien voor het plaatsen van de speciale straatnaamborden (in het geel) voor de 
trage wegen? 
Bij de aanleg van de Brusselsesteenweg zijn er, zoals voorzien in het mobiliteitsplan, uitstulpingen 
aangelegd daar waar de voetwegen met de steenweg kruisen. Betekent dit dat sommige trage wegen nu 
open zijn (er staan daar nog altijd poortjes)? 
 
Stand van zaken: containerpark 

Infrastructuurwerken zijn zo goed als klaar op volgende werken na: 
- afsluiting 
- wachtbekken en infiltratiebekken 
- portiersunit 
- verlichting 
- aansluiting van nutsleidingen (water, telefoon, elektriciteit) 

OVAM heeft recentelijk het aanbestedingsdossier voor het Diftar systeem goedgekeurd. Het systeem zal 
bestaan uit een combinatie van slagbomen, een terminal met identiteitskaart en een betalingsterminal. 
Het systeem zal elk voertuig “meten” en het volume van de aangeboden fracties zal uiteindelijk betaald 
worden door de aanbrenger. 
Er wordt een nieuwe opslagcontainer en een nieuwe perscontainer voorzien. 
Ook het containerpark van Overijse wordt uitgebreid, deze werken zullen starten in maart of april van dit 
jaar. In Tervuren wordt een totaal nieuw containerpark ontworpen langsheen de Leuvensesteenweg. Dit 
dossier is nog in opmaak. 
In de loop van dit jaar zal er een andere aanpak gebeuren in verband met ophalen van grof huisvuil. Het 
zal niet meer gratis opgehaald worden. Meer dan waarschijnlijk zal dit ingevoerd worden vanaf juni 2014. 
Men vraagt of Interrand al overwogen heeft met rolcontainers (bijvoorbeeld voor GFT) te werken? Dit is 
nog niet ter sprake gekomen op de raad van bestuur. Dergelijk systeem vraagt een niet te onderschatten 
investering (zowel voor Interrand als voor de bewoners). 
Men vraagt of er belijning zal komen in het containerpark? De afvalstromen zullen in het containerpark op 
een logische wijze geschikt worden. Een belijning van traject kan nog besproken worden. 
 
Varia 

- Rein van Gisteren heeft enkele aantekeningen en bevindingen opgeschreven naar aanleiding van 
het ontwerp “parking Melottestraat/Vlaanderveldlaan”. Hij wou zijn bevindingen even kort 
toelichten voor de milieuraad. Hij vindt het spijtig dat er weinig of geen rekening werd gehouden 
met de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Maar aangezien dit ontwerp al goedgekeurd werd 
en de bouwvergunning afgeleverd, zullen er waarschijnlijk geen wijzigingen kunnen gebeuren. 
Rein neemt zijn opmerkingen mee naar het overleg met het buurtcomité, gemeentebestuur, Tuc-
rail en aannemer. 

- Er zijn al veel klachten gemeld inzake het achterlaten van modder door het werfverkeer ter hoogte 
van het station Groenendaal. Nochtans worden de straten dagelijks proper geborsteld; dit op vraag 
van het gemeentebestuur. Men kan natuurlijk niet verlangen dat de veegmachine achter elke 
vrachtwagen gaat rijden. 

- Een groot bord van de zwerfvuilactie ter hoogte van de Amerikalaan en het fietspad is stuk 
gereden. 

- Er wordt opgemerkt dat de gemeentelijke vuilbakjes ter hoogte van Dumbergplein en Engelselaan 
overvol zitten ten gevolge van mensen die er hun huisvuil ingooien. Er werd vastgesteld dat 
kraaien het afval in de vuilbakken uitpikken en laten rondslingeren. 

- Men vraagt of de veegmachine opnieuw inzetbaar is? De veegmachine werd omgebouwd tot 
sneeuwruimer. Deze opbouw zal behouden blijven tot de winterperiode helemaal voorbij is. 

- Men klaagt over de slechte toestand van de tunnel onder de Ring 0 ter hoogte van de Hertenlaan. 
Het is onmogelijk om deze tunnel als wandelaar te gebruiken. Wie is daar verantwoordelijk voor? 

 

Volgende vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 20.00 uur in zaal Hof Ter Heyde van de 

Kasteelhoeve (inkom naast kapel). 

 
De secretaris: De voorzitter: 
 
Eric KUMPS Valère Claeys 


