Vergadering Milieuraad 25 april 2017
Aanwezig

Verontschuldigd

Hubert Siebens

•

Johan
Cauwenberghs

•

Elfriede Gysen
Magda Van Den
Bosch
Brice Labiche

Chris Triau

•

Thomas Wellens

Guy Tielemans

•

Hubert Vercammen

Bart Ceulemans

•

Peter Mathieu

•

Christiane
Waumann

•

Wouter Stevens

•

•

•
•

Ronald Van
Thienen
Hugo Durieux

•

Ingeborg Van Hoof
(sch)

•

Wim Azijn (ma)

•

De vergadering werd geopend om 20u15, einde 21u10
De voorlopige agenda:
1. Kapreglement en flankerende maatregelen
2. Behaag het landschap (hagen en houtkanten)
3. Herinrichting Vinkenhof
4. Activiteiten en opvolging 2017:
o Aanleg kerkhof centrum
o Nieuwe infomomenten (bv. snoeien fruit, )
5. Opmerkingen
6. Volgende vergadering
o

Nieuw lid:
Thomas Wellens is de nieuwe vertegenwoordiger van de NVA en vervangt Tilly Lembrechts. Is
geïnteresseerd in groen en bossen. Heeft studies ingenieur biotechnologie. Wilt via de MR
onder andere dossiers zoals het Sigmaplan opvolgen en zich lokaal inzetten voor groen in de
leefomgeving.
Er wordt gevraagd een oproep te lanceren voor bijkomende en nieuwe leden.

o

Kapreglement en flankerende maatregelen.

Er is nog steeds geen uitsluitsel is m.b.t. de te volgen procedure (politiereglement of
stedenbouwkundige verordening). De provinciale diensten zijn al enige tijd bezig met dit uit te zoeken,
voorlopig zonder definitief resultaat.
Vanuit de MR wordt gewerkt aan een inhoudelijke tekst met de voorwaarden en omstandigheden die
we geregeld willen zien en aan het gemeentebestuur kunnen worden voorgesteld. Er kan dan nog
steeds worden aangepast aan de vorm waarin dit dan aan de gemeenteraad moet worden
aangeboden.

Er wordt voorgesteld om opnieuw met een werkgroepje samen te komen om de inhoud verder
te bespreken.
3. Behaag het Landschap.

Concrete invulling: Nestkastjes aanbieden en bloembollen herhalen en extra aandacht kan worden
gegeven aan bijvriendelijke struiken en onderhoudswijze.
Er wordt voorgesteld om in vergelijking met de voorgaande editie meidoorn weg te laten en te
vervangen door een andere struik.
Gele kornoelje wordt toegevoegd als inheemse vroegbloeier voor bijen. De bloembolpakketten blijven
zoals vorig jaar, met uitzonderingen van pakketten A, B en G die wegvallen (lage interesse of
gelijkwaardig aanbod). Ter info hieronder de bestelde aantallen in 2016.
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4. Herinrichting Vinkenhof.

Op 11 mei geeft de eindwerkstudent van de PXL Hasselt toelichting over zijn studie van het Vinkenhof
en is er een inspraakmoment voor de bewoners. Aan de hand van enkele gerichte meerkeuzevragen
wordt gepolst naar hun voorkeuren. Zo kan hiermee rekening worden gehouden bij de concrete
herinrichting.
Deze voorstellen worden in de eerstvolgende vergadering toegelicht aan de MR.

5. Activiteiten en opvolging 2017:

a. Aanleg kerkhof centrum
Afgerond. Opening met dag van het park (weekend 20-21 mei). Paden werden ingezaaid.
Vooral op het centrale hoofdpad is het succes eerder beperkt. Er werden afspraken
gemaakt met een imker voor het plaatsen van een bijenkast. Hiervoor moet eerst nog een
halletje (schutting) worden geplaatst. De gemeente wenst met dit project deel te nemen
aan de actie Groene Lente van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).
2. Nieuwe infomomenten? (bv. snoeien fruit, )
De werklieden kregen een toelichtingssessie m.b.t. het onderhoud van het kleinfruit en
pitfruit (appelen, peren e.d.). In de zomer volgt nog een tweede sessie m.b.t. steenfruit
(kersen, perziken, pruimen, …).
c. Er wordt gevraagd of er voor de leden van de MR een bezoek aan de serres van Bart
Ceulemans kan worden geregeld.

6. Opmerkingen.

IVAREM: actieplan en projecten zwerfvuil/sluikstort e.a. te bespreken op de MR en keuzes te maken.
Voorleggen en voorkeuren geven.

7. Volgende vergadering.

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 6 juni 2017 om 20 uur in de collegezaal van het
gemeentehuis (Markt 2).
Wim Azijn – Milieuambtenaar, secretaris milieuraad, interim-voorzitter

