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De vergadering werd geopend om 20u10, einde 21u10 
  

1. kapreglement en flankerende maatregelen 
2. Activiteiten 2017: 

a. Aanleg kerkhof centrum 
b. Nieuwe infomomenten (bv. snoeien fruit) 
c. Behaag het landschap (hagen en houtkanten) 
d. Start groot snoeiwerk 600 bomen 
e. Trage weg Broekweg: boomaanplant (aanplant op G)-> Nils 

3. Opmerkingen 
4. Volgende vergadering 

  
1. Kapreglement en flankerende maatregelen. 

Na het bekijken van enkele voorbeeldberekeningen stelt de MR voor om met het voorgelegde 
berekensysteem verder te gaan en vanaf een score van 80 punten de bomen - met bijkomende 
argumentatie - voor te leggen als 'potentiële waardevolle boom'.  
  



Vervangbaarheid is moeilijk niet eenvoudig om op een rechtlijnige wijze te interpreteren. Vaak loopt dit 
samen met de standplaatssituatie. Het wordt evenwel behouden maar mogelijk is een herevaluatie van 
dit criterium later noodzakelijk. 
  
De toelichtingen bij de verschillende criteria moeten verder worden uitgeschreven. Ze moeten niet enkel 
duidelijk maken wat er wordt bedoeld maar ook de wijze waarop ze worden vastgesteld weergeven. 
  
Nu de evaluatiewijze werd afgesproken moet dit in een raadsbesluit gevat worden. Aansluitend moeten 
nog de eigenlijke kapverordening of kapreglement worden uitwerkt en worden besproken in de MR of 
een kleinere werkgroep. 
  
  

2. Activiteiten 2017. 
a. De aanleg van het kerkhof zal spoedig beginnen 
b. Een infomoment rond het snoeien van fruit is aangewezen. Door de werken op het kerkhof kunnen we 

deze locatie echter niet gebruiken. 
c. Behaag het landschap:  

Nestkastjes, bloembollen herhalen. Mogelijk gelinkt aan de actie Behaag het Landschap die dit jaar 
'Hagen en Houtkanten' bevat. Extra aandacht kan worden gegeven aan bijvriendelijke struiken en 
onderhoudswijze. 

d. Er werd vorig jaar het snoeien van bijna 600 bomen gegund. De werken zijn begonnen en zullen tegen 
het einde van de zomer worden voltooid. 
  

3. Opmerkingen. 
- 
  

4. Volgende vergadering. 
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 7 maart  om 20 uur in de collegezaal van het 
gemeentehuis (Markt 2). 
  
Wim Azijn – Milieuambtenaar, secretaris milieuraad, interim-voorzitter 

 


