KORTENBERG
Verslag
MAR van 20-01-2020
MILIEUADVIESRAAD

Aanwezigheidslijst:
MAR-lid
Steven Mertens
Christine Vicari
Daniël Janssens
Hendrik Trappeniers
Ann Everaert
Bart Aubroeck
Hans Roskams
Aurora De Marrez
Sabrina De Donder
Ruth De Munnynck
Xavier Hion
Sofie Lapière
Theo Moysons
Willem Van Craenenbroeck
Inge Hauspie
Kristien Goeminne
René De Becker
Jan Aerts
Henk Cuypers

aanwezig
x
x
x

verontschuldigd

afwezig

copy

x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AGENDAPUNTEN :







Nieuwjaarsreceptie
Goedkeuring verslag vorige MAR
Vastleggen vergaderdata 2020
Functie van secretaris
Standpunt college m.b.t. uitkijkplatform Den Tomme
Varia

1. Goedkeuring verslag vorige MAR
De aanvulling op de eerste versie van het verslag werd aan de leden doorgestuurd (alinea in gele
markering). Er zijn geen andere opmerkingen dus wordt dit verslag goedgekeurd.
2. Vergaderdata 2020
Rekening houdend met data gemeenteraden, feestdagen en vakantieperiodes (in de paas- en de
zomervakantie is er geen MAR-vergadering) worden volgende data geprikt. De vergaderdag blijft
maandag en de vergadering start zoals steeds om 20 uur.
 17 februari
 16 maart
 11 mei
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15 juni
14 september
12 oktober
7 december (vergadering voor november én december samen, indien toch dringende punten
kan er alsnog in november een bijkomende vergadering worden gepland)

3. Functie van secretaris
Aangezien Sabrina op het gemeentebestuur gaat werken als duurzaamheidsambtenaar en Bart
officieel de functie van penningmeester opgenomen heeft, moet er een nieuwe secretaris worden
verkozen. De kandidaturen zullen worden gestemd op de MAR van februari, MAR-leden die zich
kandidaat willen stellen doen dit per mail naar Steven en dit ten laatste op 10 februari.
4. Standpunt college m.b.t uitkijkplatform Den Tomme
Schepen Kristien Goeminne licht toe dat de locatie ondertussen niet meer ideaal is aangezien het
gemeentebestuur vernam dat de Watergroep op die plaats een gebouw voorziet als soort van
onthardingscentrale. Bovendien is het op vlak van parkeermogelijkheid en toegankelijkheid geen
ideale plaats.
MAR heeft een potje met centen (zie ook onder Varia: financieel verslag). Voorstel gemeente: er is
ondertussen een locatie als hondenlosloopweide gekend, ziet de MAR het zitten om hier een
financiële bijdrage te leveren voor bijvoorbeeld de aankoop van speelelementen voor honden.
Bedoeling is dat het project wordt begeleid door RLD (gemeente heeft vraag gesteld, momenteel nog
geen reactie. Indien zij interesse hebben, worden besprekingen opgestart). Locatie bevindt zich aan
het bezoekerscentrum De Groene Vallei in Erps-Kwerps op een stuk grond van ANB waarop de
gemeente een hondenlosloopweide mag inrichten. Perceelsoppervlakte is 57 are + optie op een
groter perceel van in totaal een hectare.
Vraag Ann: komt er meer parking?
Kristien geeft aan dat gemeente bijkomende parkeerplaatsen wil creëren aangezien niet alle baasjes
te voet zullen komen.
Aurora geeft aan geen voorstander van dit voorstel te zijn aangezien de locatie zich dichtbij of zelfs in
natuurgebied bevindt. Wie gaat vechtende honden uit mekaar halen? Komen er hondentoiletten?
Wie staat in voor het onderhoud? Gemeente zal het gebied onderhouden want bestuur is vragende
partij. Bestaande regels blijven nl. honden mogen niet loslopen in natuurgebied. Hondeneigenaars
blijven verantwoordelijk voor hun dier. De weide zal ook worden afgesloten.
De vraag aan de MAR is niet of de hondenlosloopweide er komt maar wel of de MAR bereid is om
financieel bij te dragen. Het project komt er sowieso aangezien ANB er achter staat en dit ook een
item is uit het meerjarenplan van het gemeentebestuur.
Bart vindt dat het geen centrale plaats is aangezien het net op de grens met een andere gemeente
ligt nl. Nederokkerzeel (Kampenhout). Zal deze locatie mensen van de deelgemeenten Everberg en
Meerbeek aantrekken?
Antwoord Kristien: Het is de bedoeling om meerdere zones (verspreid over het grondgebied) aan te
leggen en we starten met deze aan de Groene Vallei.
Xavier: Over welke financiële impact spreken we en wat is de timing?
Inge antwoordt dat dit momenteel nog niet geweten is, RLD kreeg de vraag om een raming op te
maken. Hondenlosloopweide staat in het goedgekeurd meerjarenplan dus er worden nu heel wat
zaken opgestart.
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Ann: We hadden een tijdje geleden een prioriteitenlijstje opgemaakt (waar het uitkijkplatform Den
Tomme op plaats 1 stond).
Conclusie:
Te hernemen op volgende vergadering, ook voorzitter dient hier bij te worden betrokken.
Prioriteitenlijstje wordt met het verslag van de vergadering mee gestuurd en tijdens de volgende
MAR wordt dit herbekeken (samen met de vraag om bij te dragen tot hondenlosloopweide).
5. Varia
a) Ann: financieel verslag 2019
 6900,17 euro op spaarrekening
 3844,81 euro op zichtrekening
 In januari storting van 950 euro werkingstoelage (+)
 Rekeningkosten (-)
 Intrest op de spaarrekening (+)
 Toelage 2018 is nog niet gestort. Inge meldt dat dit bedrag nog moet worden gestort en dat
er vertraging is vanwege de opmaak van het meerjarenplan waar de diensten aan mee
werkten en bovendien wordt er sinds kort gewerkt met een nieuw softwarepakket.
 Nieuw reglement: bedrag zal vanaf nu nog maximaal 500 euro bedragen.
Inge: Bij financieel verslag moet begroting worden gestoken voor jaar nadien. Bijvoorbeeld: Indien er
een begroting wordt gemaakt voor 300 euro, zal gemeente 300 euro uitbetalen en dat budget moet
dan ook in het werkingsjaar opgebruikt zijn. Indien er een overschot is, wordt dit het volgende
werkjaar afgetrokken van het bedrag dat wordt aangevraagd.
De bedoeling is dat budget wordt gebruikt om goede projecten uit te werken en dit hoeft niet persé
de hondenlosloopweide te zijn. Om hierin een beslissing te nemen, wordt prioriteitenlijstje van
enkele jaren geleden opnieuw bekeken (wordt meegestuurd met verslag) en kan deze oefening
opnieuw worden gemaakt.
Dit punt wordt ook op agenda volgende vergadering gezet en de leden nemen op voorhand het
subsidiereglement door. https://www.kortenberg.be/subsidie-voor-de-ondersteuning-van-deadviesraden
b) Ann: Komen er gezamenlijke boomgaarden voor inwoners om fruit te plukken?
Neen: gemeente heeft plannen om een pluktuin voor snijbloemen in te richten en hier zou ook
kleinfruit aan worden toegevoegd. Gemeente zal ook bij infrastructuurwerken bekijken om bomen
(zijn geen fruitbomen) aan te planten maar we hebben als gemeente weinig (geschikte) gronden in
eigendom. Gemeente doet wel altijd mee aan de haagplantactie en in die pakketten zitten wel
fruitbomen.
c) Hans: melding sluikstort
Hans heeft al vier sluikstorten op twee maanden vastgesteld. De eerste drie waren al gemeld. Laatste
zijn matrassen net achter de Konijnenpijp aan de kant van Vrebos (net achter de brug, waar vroeger
kapelleke was), in bos richting E40.
Met (nacht)camera’s overtreders proberen te pakken? Inge: Bedoeling is om als gemeente mobiele
camera aan te kopen om op hotspots overtreders te pakken.
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d) Jan: In de Doode bemde (grondgebied Oud-heverlee, Neerijse) zijn er verleden week 13
everzwijnen gedood bij een stille drijfjacht. Vandaag (20/1) en ook op vrijdag worden er in
Meerdaalwoud ook stille drijfjachten op everzwijnen georganiseerd.
Xavier: in Frankrijk zijn provincies verantwoordelijk voor de schade die everzwijnen aanbrengen.
Inge: ANB neemt de beslissingen en heeft dit in handen samen met de Wildbeheerseenheden,
gemeente is niet bevoegd.
e) Willem: deze week nog een wandelaar met hond aangesproken vanwege het niet opruimen
hondenpoep. Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat. Persoon deed alsof neus bloedt en het
niet van haar hond was.
f) Theo: gemeenschapswachten: aantal verdubbelen want 2 lijkt weinig voor heel de gemeente
Kortenberg die meer dan 20.000 inwoners telt.
Inge bekijkt op basis waarvan aantal gemeenschapswachten wordt bepaald.
g) Xavier: vaststelling dat mensen brood gooien in de vijvers Abdij van t Park (voor de eenden).
Antwoord Inge: mag inderdaad niet, RLD heeft ontwerp gemaakt voor sensibilisering want is niet
goed voor de dieren.
Heeft de gemeente een bermbeheerplan? Ja loopt tot eind 2020 en moet dan worden
geactualiseerd.
h) Christine: Terugkoppeling variapunt uit vorige MAR nl. BBL studiedag over klimaat. Was heel
interessant. Info over klimaat op school (MOS = Milieuzorg op School), BBL initiatief ‘Gemeente voor
de toekomst’: rond mobiliteit, voeding, …
Klimaatnegationisten aanspreken door concrete voorbeelden (bijvoorbeeld hevige regens in België,
bosbranden in Australië) aan te halen. Niet negatief benaderen maar aanmoedigen (empathie).
Meer info: https://www.gemeentevoordetoekomst.be/
Suggestie: Misschien kunnen we met de MAR eens een klimaatwandeling organiseren.
i) Op woensdag 29 januari van 19 tot 21 uur is er een participatiemoment over de verkeerssituatie in
Erps-Kwerps in het administratief centrum. Vooraf inschrijven verplicht.
6. Volgende vergadering op maandag 17 februari, start om 20 uur.
Voorlopige agenda
 Goedkeuring verslag 20-01-2020
 Nieuwe secretaris
 Bespreking prioriteitenlijstje MAR en al dan niet financiële bijdrage MAR aan
hondenlosloopweide
 Financieel verslag 2019 en budget 2020
 Varia
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