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De vergadering werd geopend om 20u13, einde 21u10
Admin vrijwilligers (eveline)
Evaluatie Behaag het Landschap
kapreglement en flankerende maatregelen
Project akkerranden
Activiteiten 2017:
a. Aanleg kerkhof centrum
b. Nieuwe infomomenten (bv. snoeien fruit)
c. Behaag het landschap (hagen en houtkanten)
d. …
6. Opmerkingen
7. Volgende vergadering
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1. Administratie vrijwilligers.

Documenten uitdelen en laten invullen indien mogelijk.
Ondertussen heeft iedereen de betrokken documenten ontvangen. Mogen we diegenen die ze nog niet terugbezorgden vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.

2. Evaluatie Behaag het Landschap.
Uiteindelijk 74 bestellingen met
Kleinfruit 541 stuks
Fruitbomen 89 stuks
Bloemen 349 stuks
Bloembolpakketen 53

Uitschieters: blauwe bessen, frambozen, pruimen, stokrozen, stinzenplanten
Levering: door een fout in document werden de aantallen van mispel en moerbei omgewisseld. Het tekort aan moerbei werd eind december rechtgezet en verdeeld.
Praktisch: vrijdag was er niemand om te assisteren bij de opdeling, zaterdag kon de demo niet doorgaan omwille van de natte grond en beperkt aantal vrijwilligers.
De actie kon verder zeker als succesvol worden bestempeld.
De MR vindt het een interessant voorstel om via E. Vets in februari snoeicursus te organiseren op het kerkhof. Dit kan zowel als opleiding voor de werklieden als voorbeeld voor de burgers (struiken en
fruitbomen).

3. Kapreglement en flankerende maatregelen.

Tot op heden is er geen concrete feedback van Amsterdam. Dit wordt verder opgevolgd.
Voorlopig blijven we met de probleemstelling: hoe bepalen boom waardevol, monumentaal of niet?
Uit andere voorbeelden zien we verschillende mogelijkheden:
Amsterdam - scorekaart (leeftijd, ecologie, historische waarde, …)
Haarlemmermeer: criteriabeoordeling
Hillegom: op basis van specifieke groepen (oude bomen, cultuur-historisch belang, dendrologie, beeldbepalend,
Ter info zijn volgende leeftijdsklassen bekend in ons patrimonium:
Ouder dan
40j: 194 (waarvan 26 privé)
50j: 141 (waarvan 11 privé)
60j: 91 (waarvan 3 privé)
70j: 4 (impact oorlogsjaren?) - 2 Galgaarde, 1 à Venushoek, 1 in Rameyenstraat (barst)
De MR geeft de voorkeur aan scorekaart met vooraf bepaalde criteria. Dit verhoogt de objectiviteit maar heeft tegelijkertijd als zwakte dat meer gevoelsmatige criteria moeilijk kwantificeerbaar zijn. Een
meer arbitraire beoordeling van de verschillende criteria is soepeler en laat meer vrijheid maar is tegelijkertijd moeilijker omwille van de nood aan gedegen onderbouwing.
Er wordt voorgesteld om een bijkomend negatief puntenkader te overwegen. Zo kunnen bomen met negatieve punten (ziekte, jong, schade, …) eventueel makkelijker toelating tot rooien geven of deze
negatieve punten in mindering brengen van positieve punten in de beoordeling.
Eens een reglement van toepassing is zullen er ook burgers beroep willen aantekenen tegen de beoordeling van 'hun' boom als waardevolle boom. Zowel door het voorzien van flankerende maatregelen
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Eens een reglement van toepassing is zullen er ook burgers beroep willen aantekenen tegen de beoordeling van 'hun' boom als waardevolle boom. Zowel door het voorzien van flankerende maatregelen
(tegenprestatie) als een goede communicatie over het hoe en waarom van de keuze van de betrokken bomen als waardevolle bomen moet getracht worden om beroepen en andere tegenkantingen te
voorkomen. In de procedure kan ook een beroepsmogelijkheid of herzieningsaanvraag worden ingebouwd.
Naast de vrijwaring van de bomen van kapping is ook een goed en regelmatig onderhoud belangrijk. Daar rijst dan de vraag of wij dit kunnen opleggen. Dit kan onrechtstreeks omdat een eigenaar als
'goede huisvader' moet optreden maar de afdwingbaarheid is uiteraard niet zo eenvoudig. Er is verdere navraag nodig om deze procedure kort te sluiten.
Eens het reglement van toepassing kunnen bomen ambtshalve worden geëvalueerd maar om het draagvlak te vergroten moeten burgers ook de mogelijkheid hebben om bomen aan te brengen. In
eerste instantie bomen in hun eigendom maar evengoed hen bekende bomen in de gemeente die volgen hen dergelijke bescherming zouden moeten genieten.
Om een en ander verder uit te werken komen we met de geïnteresseerd leden samen in een werkgroep op dinsdag 24 januari om 20 uur in de collegezaal van het gemeentehuis.
Concreet willen we dan:
- een criterialijst samenstellen
- de lijst aftoetsen aan een aantal bomen

4. Project akkerranden.

Wordt opgestart met Regionaal Landschap Rivierenland. Werving gebeurd in de winter, inzaaien maart/april 2017.

5. Activiteiten 2017.

BhL - hagen en houtkanten - kasten? Insectenhotels? … inspiratie gezocht.
Aanleg kerkhof centrum - offertevraag voor groenaanleg loopt
Kerkhof Heikant - verwaarloosde graven zullen verwijderd worden en nadien wordt er verder vergroend.
Infomoment fruit snoeien - nog af te spreken met Tuinhier en E. Vets
Artikel publiceren ivm jacht en contactgegevens Agentschap Natuur en Bos

6. Opmerkingen.

Jacht: bij vermoeden van onterechte jacht of andere problemen met jagers best de politie contacteren en agentschap Natuur en Bos op de hoogte brengen. (Provincie Antwerpen, Gebouw Anna Bijns,
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 te 2018 Antwerpen, Tel: 03 224 62 62 of jacht.oost.anb@vlaanderen.be).
Document vrijwilligers: wat met gebruik van de eigen wagen (bv. compostmeesters op hakseldag)? - vraag werd doorgegeven en een antwoordt wordt zo spoedig mogelijk bezorgd.
In verband met alternatieve bestrijdingsmiddelen kan contact worden genomen met de gemeente Boechout, meer specifiek met Jean-Marie Kroeger.

7. Volgende vergadering.

Vastleggen vergaderingen 2017.
De volgende vergadering gaat door op dinsdag 7 februari 2017 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1).
Wim Azijn – Milieuambtenaar, secretaris milieuraad, interim-voorzitter
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