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Vergadering Milieuraad 12 april 2016 
 
 Aanwezig Verontschuldigd 
Hubert Siebens  * 
Johan Cauwenberghs  * 
Chris Triau *  
Guy Tielemans  * 
Bart Ceulemans  * 
Peter Mathieu  * 
Christiane Waumann *  
Wouter Stevens  * 
Elfriede Gysen *  

 Aanwezig Verontschuldigd 
Magda Van Den Bosch  * 
Brice Labiche  * 
Tilly Lembrechts  * 
Hubert Vercammen *  
Ronald Van Thienen  * 
Hugo Durieux *  
Ingeborg Van Hoof (sch) *  
Wim Azijn (ma) *  

 
De vergadering werd geopend om 20u08 
 

1. Verslag vorige vergadering (zie bijlage) 
2. Infoavonden Tuinhier – evaluatie 
3. Floraliën 2016 
4. Bespreken heraanleg groenperken: 

a. Pleintje Molenlei (gewijzigd ontwerp, zie bijlage) 
b. Deel park Stapveld  

5. Gemeentelijk kapreglement 
6. Volgende vergadering 
 

1. Verslag vorige vergadering. 
Er werden geen opmerkingen gemaakt. 
 

2. Infoavonden Tuinhier – evaluatie. 
Op 15 februari en 14 maart 2016 werden 2 infoavonden georganiseerd rond ecologisch tuinieren. De opkomst was 
redelijk goed (10-20 personen) en werden erg interessant bevonden. 
 
Voorstel om infoavond te organiseren mbt ‘ons’ fruit bij aanvang van bestelperiode. Eventueel gescheiden voor bomen 
en kleinfruit. (wordt verder afgesproken met Eddy Vets) 
 

 
3. Floraliën 2016. 

De inschrijvingsperiode wordt verlengd tot en met de week van het bezoek zelf omdat er wordt geopteerd voor de B-
dagtripformule van de NMBS in plaats van een groepsticket van de Floraliën zelf. Omwille van de gecombineerde 
kostprijs van het toegangsticket en het treinticket komt de B-dagtrip goedkoper uit. 

 
4. Bespreken heraanleg groenperken. 

a. Pleintje Molenlei 
Ondertussen werden enkele aanpassingen doorgevoerd op basis van feedback in verband met onderhoudsgemak 
en het besluit om de bovengrondse leiding – omwille van de grote kost – niet te verplaatsen. 
Er wordt gevraag of er plaats kan voorzien worden om fietsen te stallen 

 
b. Deel park Stapveld (zie luchtfoto)  

Ideeën kunnen steeds aangebracht worden bij de milieudienst. 
 
5. Gemeentelijk kapreglement. 

Vragen die moeten gesteld worden: 
Welke visie beogen we? 
Wanneer gaan we strenger zijn dan de wet? (doel van eigen regelgeving) 
Welke bomen willen we extra beschermen (bv. waardevolle particulier bomen)? 



 2 

 - wanneer is een boom ‘waardevol’? 
 - bepalen via lijst (individuele beoordeling?) 
 - bepalen op basis van criteria? 
 

Beeldbepalend herwerken: meer op basis van standplaats (dorpskern, rand, buitengebied, dreven e.d.) landschappelijke 
beeldbepaling. Fotogeniek, sfeerbepalend, landschappelijk waardevol 

- Deel van dreven, boomgaarden 
- Deel van Gestel 
- Deel van gemeentelijke groenstructuur 

 
Wat is er met het visiedocument gebeurd? Vastgelopen? Succesvol? 

 
Flankerende maatregel: subsidie van onderhoudswerken, meedoen in prijs van gemeentelijke aanbesteding, toevoegen 
aan gemeentelijk onderhoud, praktische hulp (wat en door wie moet iets gebeuren), … 
 
Tegen volgende vergadering opmerkingen en aanbevelingen doorgeven zodat we deze in groep kunnen bespreken.. 

 
6. Opmerkingen. 

Park de la Hameyde waterprobleem – water loopt af naar voetpad misstraat  contacteren, Gerald? 
Punt volgende MR – nieuwe plannen voor SIGMAplan 
Gracht Balder Dorp zit vol met zwerfvuil. Wat gebeurd hiertegen? 
In Alflaar is er schuin tegenover serrist Bart Ceulemans frietvet in de gracht. Graag de inwoners er attent opmaken dat 
dit niet kan (vervuiling, goede aflop water). 
 

 
7. Volgende vergadering. 

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 7 juni 2016 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1). 
 

Wim Azijn – Milieuambtenaar, secretaris milieuraad, interimvoorzitter 
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