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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.
Op vorige MAR werd een vraag gesteld omtrent de Gemeenschapswachten nl. waarom zijn er maar 2
in Kortenberg? Kristien: er is binnen huidige werking gekeken (zowel bij de administratie als het
bestuur) en er blijkt niet direct behoefte aan bijkomende gemeenschapswachten. Deze
gemeenschapswachten zijn ooit aangeworven als zogenaamde “landingsbanen” en zijn nu
contractueel tewerkgesteld bij de gemeente. Bijkomende aanwerving zou dus ook maar kunnen als
gemeente daarvoor budget voorziet.
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2. 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 MAR-leden konden zich via een mailtje naar Steven kandidaat stellen en dit ten laatste
op 10 februari.
Er zijn geen officiële kandidaturen ingediend behalve door Henk. Henk is echter niet aanwezig van mei
tot en met september. In geval Henk wordt verkozen, moet de verslaggeving voor de vergaderingen
van mei, juni en september door de andere leden worden opgenomen.
Verkiezing: 9 stemgerechtigde leden van de 14 zijn aanwezig. De stemming is schriftelijk en geheim. Er
zijn 9 stemmen voor. Bij deze is Henk verkozen tot nieuwe secretaris van de MAR.

3. Hondenlosloopzone en projectideeën
De MAR heeft een potje met centen (zie ook financieel verslag 2019). Voorstel gemeente: er is
ondertussen een locatie als hondenlosloopweide gekend en vraag of de MAR het ziet zitten om hier
een financiële bijdrage te leveren, 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 (ANB grond).
De gemeente geeft aan dat het wenselijk is dat er aan de andere kant van de Leuvensesteenweg ook
een hondenlosloopzone komt.
Xavier heeft wat onderzoek gedaan naar hondenlosloopzones:
 Op te vatten als een snuffelweide
 Aparte in- en uitgang is essentieel
 Bij voorkeur hebben honden vooraf hun energie reeds wat kwijt (wandeling aan de leiband).
Dit vermindert namelijk het risico op conflicten tussen honden binnen de losloopzone.
 Risico: uitwerpselen kunnen ziekten verspreiden
 …
Discussie:
Henk: Natuurpunt is niet zo gelukkig met de locatie. Dit is ook niet besproken met NP ook al zijn ze
actief in de zone (Groene Vallei – Silsombos).
Aurora: wie gaat dit onderhouden? Kristien: dat zal een gemeentelijke hondenlosloopzone en dus staat
gemeente in voor het beheer.
Xavier: er bestaat momenteel geen regelgeving omtrent hondenlosloopzones in Vlaanderen, waardoor
gemeente zelf een reglement zal moeten opstellen.
Henk: zijn er goede voorbeelden in de omgeving? Daniël: St-Joris-Weert.
Bart: ligging is niet centraal en mensen gaan allemaal met de auto daar naartoe komen. Theo: met de
drukte zal het nog wel meevallen.
Ann: vraag van de gemeente is in eerste instantie of de MAR hiervoor geld wil spenderen. Dat de
hondenlosloopzone er komt, is reeds beslist, ongeacht of de MAR financieel bijdraagt.
Steven: dit staat reeds lang op de agenda van de MAR nl. belang van een hondenlosloopzone mag niet
worden onderschat. Er zijn te veel loslopende honden, ook in Kortenberg, zodat er wel degelijk
behoefte aan is.
Bart: als de MAR geld geeft, hebben we dan ook inspraak in het ontwerp en reglement?
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Ann: hoe gaat dit gebied worden ingevuld? Is dat iets waar de MAR geld wil aan geven? Hoe ziet men
de aankleding van het gebied, vb. de inplanting in de omgeving? Kan dit door middel van een haag?
Kristien: de vraag is gesteld aan het RLD om één of meerdere ontwerpen te maken voor het gebied.
Steven: Kan de suggestie worden gedaan naar RLD om inkleding te voorzien?
Kristien: als we een ontwerp hebben, zullen we dit aan de MAR zeker voorleggen.
Bart: zijn er geen andere projecten, die we als MAR kunnen ondersteunen, vb. de vergroening van de
dorpskernen? Projecten die meer aansluiten bij de MAR dan speelelementen voor honden.
In 2016 is er vanuit de MAR al eens nagedacht over mogelijke projecten en daar is toen een
voorkeurslijst uit gemaakt. Intussen zijn we 4 jaar verder en sommige ideeën zijn ofwel gerealiseerd
door anderen ofwel niet meer realiseerbaar. De ideeën, die wel nog actueel zijn, zijn in onderstaande
tabel opgelijst met de score die ze in 2016 kregen.
projectidee
score
Openbaar groen in Weesbeekdal
8
Speelweide Mérodestraat
6
Compostbakken voor basisschool De Regenboog
Huiszwaluwenkolonie De Boemerang
Houtkant Tervuursesteenweg
Bloemen- en bijenweide

6
5
3
3

Sensibiliseringsactie voor gebruik van feestvuurwerk

0

4. Financieel verslag 2019
 6900,17 euro op spaarrekening;
 3844,81 euro op zichtrekening;
 In januari 2020 storting van 950 euro werkingstoelage (2018);
 Rekeningkosten (-);
 Intrest op de spaarrekening (+).
Nieuw reglement inzake werkingstoelage voor adviesraden: bedrag zal vanaf nu nog maximaal 500
euro bedragen. Indien er een overschot is, wordt dit het volgende werkjaar afgetrokken van het bedrag
dat wordt aangevraagd. Het heeft dus geen zin om voor dit jaar werkingstoelage aan te vragen, want
er staat meer dan € 500 op de rekening.

5. Varia





Christine: aanvullingen op variapunt uit vorige MAR nl. BBL studiedag over klimaat. Belangrijk
van niet enkel negatief, maar ook positief te benaderen, zodat mensen gestimuleerd worden
om duurzamer te handelen.
Xavier: bij de GAMV wil men zich ook kenbaarder maken d.m.v. een folder. Is dat iets voor de
MAR? Bart: voor 2020 zou er misschien terug een open-MAR moeten komen. Gekoppeld aan
de taakstelling van de MAR is een open-MAR relevant om budget aan te besteden, vb voor een
spreker. Volgende MAR nadenken over mogelijke onderwerpen zodat eventueel dit najaar een
open-MAR kan doorgaan.
Steven: 1) wat is er met de houtkap op domein van prins De Mérode? Kristien: het betreft
bosbeheer conform het goedgekeurde beheerplan; 2) paddenstoelen kweken op koffiegruis?
Kristien: dit maakt deel uit van Lab2020 (Vorming+).
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Volgende MAR: maandag 16/03/2020 om 20u.
Voorlopige agenda:
 Goedkeuring verslag 17/02/2020
 Luchthaven: openbaar onderzoek milieuvergunning. Toelichting door Henk.
 Bespreking projectideeën
 Onderwerpen en mogelijke spreker voor een Open-MAR
 Beleidsdag op zondag 29/03/2020. Toelichting door Inge.
 Varia
Bijlagen:
 Financieel verslag 2019
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Financieel verslag MAR Kortenberg 2019
Spaarrekening BE11 0352 2959 0048
Zichtrekening BE40 0012 6723 3763

Situatie op 31/12/2018
€ 6,893.42
€ 2,934.01

Spaarrekening BE11 0352 2959 0048
Datum
1/01/2019
2/04/2019
2/10/2017

31/12/2019

Uittreksel nr.
1
2
3

+
€ 1.08
€ 2.29
€ 3.38

-

Totaal

€ 6.75

€ 0.00

Omschrijving
Interest
Interest
Interest

€ 6,900.17

Zichtrekening BE40 0012 6723 3763
Datum
18/01/2019
18/01/2019
5/04/2019
9/07/2019
5/10/2019

Uittreksel nr.
+
1
1
€ 950.00
2
3
4

Totaal

31/12/2019

€ 9.80
€ 9.80
€ 9.80
€ 9.80

€ 950.00

€ 39.20

€ 3,844.81

Spaarrekening BE11 0352 2959 0048
Zichtrekening BE40 0012 6723 3763

Situatie op 31/12/2019
€ 6,900.17
€ 3,844.81

5

Omschrijving
Trimestriële bijdrage
Toelage werkingsjaar 2017
Trimestriële bijdrage
Trimestriële bijdrage
Trimestriële bijdrage

