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Stand van zaken goedkeuring statuten en bijlagen
Zwerfvuilactie in landbouwgebied (agendapunt Xavier Hion)
Bedoeling van bestuur met de bevraging “Geef u kijk op Kortenberg”?
Werkplan voor project “uitkijkplatform”
Varia

Leden
Jan Aerts (Natuurgids + bestuurslid Vrienden Heverlee Bos en Meerdaal Woud) en Henk Cuypers
hebben zich kandidaat gesteld om lid te worden van de MAR. Henk Cuypers kon niet aanwezig zijn en
wordt uitgenodigd voor de MAR van oktober. Beide worden toegevoegd aan de mailinglijst.
Tamara Haentjes heeft laten weten geen deel meer te zullen uitmaken van de MAR.
Rondje van de tafel zodat ook de nieuwe geïnteresseerde de groep leert kennen.
Goedkeuring vorig verslag
Er waren geen opmerkingen dus is het verslag goedgekeurd.
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Stand van zaken goedkeuring statuten en bijlagen
Input Inge Hauspie: “De statuten werden op de gemeenteraad (GR) van 2 september goedgekeurd.
Naar analogie met het uniformiseren van de afsprakennota, is het de bedoeling om ook de statuten
te uniformiseren. Dit betekent concreet dat de gemeentelijke administratie een standaarddocument
zal opstellen dat dan ter advies zal voorgelegd worden aan de adviesraden. Er was onvoldoende tijd
om een standaarddocument op te maken vóór de GR van 2 september. De statuten moesten op die
datum worden geagendeerd opdat de adviesraden een rechtsgeldig advies zouden kunnen
uitbrengen op de meerjarenplanning, die dit najaar zal klaar zijn. De MAR heeft zeer goede statuten
dus in het standaarddocument zullen jullie heel veel herkennen. Er is nog geen timing vooropgesteld
voor de opmaak van zo een standaardstatuten.”
Bespreking
Wat is nu precies goedgekeurd? De statuten of de afsprakennota? De statuten, de afsprakennota
was eerder al in orde.
Hoe zit het dan met het bestuur van de MAR? Oude of nieuwe? Nog het oude. De voorzitter dringt er
toch op aan, aangezien wij ons huiswerk tijdig hebben gemaakt, dat het nieuwe bestuur toch van
start kan gaan. René De Becker zal dit opnemen met Inge. Want dit heeft ook consequenties voor de
leden, er zijn in de nieuwe MAR heel wat nieuwe leden.
Zwerfvuilactie in landbouwgebied (agendapunt Xavier Hion)
Toelichting Xavier: Wandeling langs Wijnegemhofstraat in een grote wei met veel flesjes en blikjes.
Doorgegeven aan schepenen David Haelterman en René De Becker. Zo is het idee ontstaan om een
voorjaarsactie vooral in weiden en akkerland te organiseren. Het kan worden opgezet als een actie
van de MAR waarbij leden landbouwgebied opruimen. Of out-of-the-box denken en samenwerken
met verenigingen, want is probleem van iedereen.
Bespreking
Ann: Er bestaat al sensibiliseringsmateriaal van de Boerenbond met bordjes en draagtassen. Eind
december organiseert de landbouwraad een Kerstlichtjesparade in Kortenberg. De boeren zijn
akkoord dat er iets wordt rond gedaan rond zwerfvuil en de parade kan misschien worden
aangegrepen om iets te organiseren.
Voorzitter: er is een verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil. De jaarlijkse zwerfvuilactie vindt plaats
op openbaar domein en landbouwgebied is per definitie privéterrein. Handhaven kost veel geld en is
niet makkelijk. Statiegeld invoeren zou veel oplossen. Het probleem situeert zich ook niet bij
inwoners Kortenberg alleen. Vanuit de MAR zullen we er bij de gemeente blijven op aandringen dat
er druk op hoger niveau wordt gelegd voor de invoer van statiegeld.
Ann: nieuwe oproep zwerfvuilmeters- en peters in Zoeklicht publiceren. Herhaling kan zeker geen
kwaad want er zijn nog veel inwoners die dit niet kennen (bijvoorbeeld waar vuilzak zetten).
Steven: Wat sluikstorten betreft: er is een gemeentelijk meldpunt dus belangrijk dat dit ook wordt
gebruikt.
Conclusie
 Nieuwe oproep in Zoeklicht naar zwerfvuilmeters en –peters
 Agenderen op landbouwraad en met die input/feedback verder aan de slag gaan
 Inzetten op handhaving en GAS-boetes (ook voor sigarettenpeuken) – rol
gemeenschapswachten en politie
 Zwerfvuil en sluikstorten blijven een belangrijk item voor de MAR en hier zal de adviesraad
nog regelmatig op terugkomen. Hoe hier verder wordt mee omgegaan door bestuur zal
worden meegenomen in de evaluatie op het einde van de beleidsperiode.
 Er wordt voorlopig vanuit MAR geen zwerfvuilactie opgezet op een landbouwperceel omdat
dit privéterrein is.
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Bedoeling van bestuur met de bevraging “Geef u kijk op Kortenberg”?
Bart: In het Charter van Kortenberg en memorandum dat MAR voor nieuw bestuur voorbereidde
staat al heel wat input van burgers en adviesraden. De resultaten van de bevraging, die net is
afgelopen, moeten nog worden verwerkt. Deze oefening zal dus pas eind 2019 zijn afgerond wat
betekent dat er al 1 jaar van deze beleidsperiode voorbij is.
Schepen: We willen weten wat de burger bezig houdt, wat prioriteiten zijn, … Deze info is belangrijk
om mee te nemen in de opmaak van de meerjarenplanning. De resultaten zullen worden voorgesteld
op een gemeenteraad.
Voorzitter: in welke mate wijkt dit af of voegt dit iets toe aan de oefeningen die eerder al werden
gedaan want toen was er ook al een burgerbevraging (Kortenberg enquête).
Conclusie
Schepen De Becker zal de bezorgdheden van de MAR meenemen en doorgeven aan de collega’s.
Werkplan voor project “uitkijkplatform”
De MAR is al lang vragende partij voor een uitkijkplatform in Meerbeek aan de site Watergroep. Dit
kan niet worden gefinancierd binnen budget van de MAR want daarvoor zijn de middelen niet
voldoende. Bart heeft officieus vernomen dat de Watergroep werken plant op de site, dit zou ideaal
zijn om tegelijkertijd zo’n uitkijkpunt te voorzien. De Watergroep moet hiermee ook akkoord zijn,
zonder de Watergroep is er niets mogelijk.
Conclusie
Bart maakt tegen de volgende vergadering een voorbereidend document. Er zal waarschijnlijk een
project-/werkgroep worden opgestart hiervoor, die dan zowel naar MAR als naar bestuur
terugkoppelt. Ook de landbouwers, die grond hebben in de buurt, dienen hierbij te worden
betrokken evenals nog eventuele andere actoren. Zo heeft Regionaal Landschap Dijleland in het
verleden input geleverd omtrent de mogelijkheden voor een dergelijk platform. We willen het
project lanceren vanuit de MAR.
Komt terug aan bod in volgende vergadering.
Personeelsbezetting bij de dienst Milieu
Input Inge: De duurzaamheidsambtenaar, Ben De Ridder, heeft de dienst verlaten. Hij heeft een
nieuwe uitdaging gekregen bij de provincie Vlaams-Brabant. Ben wordt tot eind december
gedurende 2 dagen per week vervangen door Interleuven. Er is een vacature uitgeschreven.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 12 september.
Oproep aan de MAR-leden om Facebookbericht te delen en info door te geven aan potentieel
geïnteresseerden aangezien het voor ons ook belangrijk is dat functie wordt ingevuld.
Varia
Financiën (Ann): 3.854,61 € op zichtrekening en 6.896,79 €op spaarrekening. Komt dit jaar nog 950
euro (of mogelijk 500 euro na aanpassing en uniformisering van de werkingsmiddelen van de
adviesraden) bij. Elk trimester rekent de bank 9,80 € kosten af dus eigenlijk verliezen we geld. Daniël
heeft brief gekregen dat werkingskosten kunnen worden aangevraagd (voor andere adviesraden).
Wordt nagevraagd bij Inge.
Volgende vergadering: Maandag 14 oktober 2019 om 20.00u.
Agenda volgende vergadering
Stand van zaken ondertekening Burgemeestersconvenant
Bijlagen: Geen
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