
Vergadering Milieuraad 17 oktober 2016 
   

  Aanwezig Verontschuldigd 

Hubert Siebens   * 

Johan 
C b h  

  * 

Chris Triau *   

Guy Tielemans   * 

Bart Ceulemans     

Peter Mathieu   * 

Christiane 
W  

*   

Wouter Stevens   * 

Elfriede Gysen   * 

Magda Van Den 
 

  * 

Brice Labiche   * 

Tilly Lembrechts   * 

Hubert 
 

*   

Ronald Van 
 

  * 

Hugo Durieux *   

Ingeborg Van 
f ( ) 

*     

Wim Azijn (ma) *   
  
De vergadering werd geopend om 20u09, einde 21u10 
  

1. stand van zaken Behaag het Landschap 
2. voorstelling werken en fruitgedeelte Kerkhof Centrum 
3. kapreglement en flankerende maatregelen 
4. bomeninventaris – vervollediging 
5. Project akkerranden 
6. opmerkingen 
7. Volgende vergadering 

  
1. Behaag het Landschap. 

Op de dag van de vergadering waren er 40 bestellingen binnengelopen. Samen goed voor:  
198 stuks kleinfruit 
36 fruitbomen 
132 bloemen 
16 bloembolpakketten 
  
De infoavond van 27/09 was misgecommuniceerd waardoor er geen opkomst was. Beide thema's werden 
dan opgenomen op de infoavond van 11/10. Niettegenstaande alle bestellers een uitnodiging kregen, was 
de opkomst mager. 
Als het weer het toelaat plannen we een aanplantdemo op het kerkhof centrum net voor de bedeling van 
het plantgoed op 19/11. 
  
Zowel voor het samenstellen van de pakketten op vrijdag 18/11 als het verdelen van de pakketten op 
19/11 zoeken we nog vrijwilligers. Zaterdag spreken we af om 9 uur aan het kerkhof centrum of om 10 uur 
aan het magazijn. 
Voor het samenstellen op 18/11 wordt nog een concrete afspraak doorgestuurd. We zijn immers 
afhankelijk van het levertijdstip. 
  

2. Voorstelling werken en fruitgedeelte Kerkhof Centrum.  
De aangepaste versie van de fruittuin op het kerkhof werd toegelicht. Aanpassingen: enkele fruithaag, 
uitlijning fruit. Een deel van het fruit zal worden aangeplant tijdens de demoles op 19/11. 
  
De MR vraagt aandacht voor javelgebruik. Tegen volgend jaar goed communiceren en de MR vraagt dit te 
verbieden. Zeker op kerkhoven waar we naar vergroening willen gaan. 



Naar de toekomst toe: imkerkast plaatsen? 
Er wordt alvast aandacht besteed aan plaatsen voor solitaire bijen en zandbijen. We gaan na of dit 
verzoenbaar is met een bijenkast. Zo niet is dit zeker een interessant idee voor op een andere locatie (bv. 
kerkhof Hemelshoek). 
   

3. Kapreglement en flankerende maatregelen. 
De gemeenteraad had voor het schepencollege enkele vragen in verband met groenbeleid. Daarbij kwam 
ook het kapreglement te sprake. Na de toelichting over de huidige visie en stand van zaken vroegen de 
leden van de oppositie aandacht voor flankerende maatregelen. Dit sluit aan bij de bevindingen van de MR 
in vroegere vergaderingen. 
  
Vanuit de gemeente wordt verder contact genomen met Martijn Opper, schrijver van het document waarop 
we ons hoofdzakelijk baseren voor een boomevaluatiemodel om bomen als 'waardevol' te catalogeren. 
   

4. Bomeninventaris – vervollediging. 
De gevraagde aanvullingen en verduidelijkingen van de inventaris van het bomenplan werd op 15 maart 
ontvangen. Daarbij verhoogde het bomenareaal van 1.318 tot 1.691 bomen. Ongeveer de helft van de 
aanvulling  (200+ bomen) beslaat de knotbomen op domein De Weerdt en 26 bomen op privaat terrein. 
Deze aanvullingen werden ondertussen ook intern nagekeken. De wijzigingen aan het beheerbudget 
werden reeds onderzocht, voor 340 bomen wordt onderzocht of deze via een andere samenwerking 
kunnen worden onderhouden. Bv. knotbomen De Weerdt en de oude dreef van de Rameyenstraat elk via 
een specifiek onderhoudsproject van het regionaal landschap Rivierenland (samen 293 bomen).  
  
Bijkomende inventarusaties: Trage weg Havikstraat eiken inventariseren (privaat). Bomen hoeve 
Vruchtelei. 
  
Er wordt voorgesteld contact op te nemen met de eigenaar van het domeintje De La Hameyde. Dit bevat 
heel wat grote en mogelijk waardevolle bomen maar heeft de laatste jaren sterk te leiden onder 
wateroverlast. Dit parkje kan een belangrijke impact hebben op het gevoerde beleid en omgekeerd. 
   

5. Project Akkerranden. 
Voorstel Regionaal Landschap voor het ecologisch inzaaien van akkerranden . 
Dit voorstel werd toegelicht en zal in november ook ter advies worden voorgelegd aan de Landbouwraad. 
  
De MR geeft hiervoor een positief advies en vraagt of dit mengsel ook beschikbaar is voor particulieren? 
  

6. Opmerkingen. 
Molenlei -> heraanplant winter 2016-17 
Signalisatie rattenbuis -> wordt tijdens de winter bekeken 
Studie Lander Vinkenhof en Stapveld: de studie zal zich toespitsen op Vinkenhof met de bedoeling hier 
binnen een termijn van 2 jaar een omvorming te realiseren. 
Brugje balder-dorp -> ligt plat, wie verantwoordelijk? Dit werd doorgegeven aan de betrokken dienst. 
Aan Kapellebaan stukje nooit onderhouden, voor wie? Wordt nagegaan. 
  
  

7. Volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 6 december 2016 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis (Markt 1). 
  
Wim Azijn – Milieuambtenaar, secretaris milieuraad, interim-voorzitter 

 


