Verslag vergadering Milieuraad
Datum: dinsdag 19 november 2019

Aanwezig: stemgerechtigd










Sven Claeys – vzw. Natuurpunt Ijsvogel Opwijk
Jozef Heremans- Bedrijfsgilde Opwijk
Bart Van Der Straeten – Landelijke Gilde Opwijk-Mazenzele
Elli De Mot – GBS De Boot
Katrien De Nil – De Duizendpootrakkers
Rose Sablon – VAR-Verkeersadviesraad Opwijk - AMIGO
Wim Van Caelenberg – ACV Opwijk
Carina De Proft - onafhankelijke
Willy Van Mol - onafhankelijke

Aanwezig: niet-stemgerechtigd





Bart Peeters - Groen Opwijk
Liese Maes - N–VA Opwijk
Inez De Coninck – schepen van leefmilieu
Eric Roelands – milieuambtenaar – secretaris gemeentelijke milieuraad

Verontschuldigd






Jasper Van Weverberg – vzw. Natuurpunt Ijsvogel Opwijk
Jozef De Coninck – Gemeentelijke Land-en Tuinbouwraad
Magdalena Wauters - onafhankelijke
Jurgen Van Nijverseel – Open VLD Opwijk-Mazenzele
Bart Van Biesen – CD&V Opwijk

Afwezig


Pol Verhaevert - Inzet
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Agenda


Goedkeuring verslag vorige vergadering



Overzicht van de door het schepencollege besproken punten



Bespreking meerjarenplan – advies milieuraad



Toelichting mbt. de invoering van een uniforme restafvalzak en GFT-zak in de 19 gemeenten van
Intradura - advies milieuraad



Promotie thuiscompostering van keuken-en tuinafval. Voorstel van aanpassing van de verkoopprijs
van het door de gemeente te koop aangeboden compostvat en compostbak – advies milieuraad



Kandidatuur afgevaardigde en plaatsvervanger gemeentelijke milieuraad in de GECORO

Agendapunt: goedkeuring verslag vorige vergadering
Er worden geen opmerkingen geformuleerd, het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Conform de bepalingen van het reglement mbt. de gemeentelijke adviesraden, wordt het goedgekeurde
verslag op de vergadering ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Agendapunt: overzicht van de door het schepencollege besproken punten
De secretaris geeft een korte toelichting over de op de zittingen van het college van burgemeester en
schepenen besproken milieuthema’s:
Goedkeuring bijzonder bestek voor uitvoering van het natuur-en
landschapsbeheer in Opwijk voor de dienstjaren 2020 t/m 2022,
met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

College 9.09.2019

Opstart aanbestedingsprocedure.
Goedkeuring subsidieaanvraag in het kader van de
projectoproep vanuit ANB ‘Natuur in je buurt 2019’ – in te dienen
bij ANB tegen uiterlijk 15.09.2019:
-omvorming/herinrichting gemeentelijk hoekperceel tussen
station Opwijk/Leirekensroute en lokalen Heiveldblommekes
-omvorming/herinrichting gemeentelijk speelplein Bunders
Kennisneming verslag vergadering werkgroep zwerfvuil –
9.09.2019

College 16.09.2019

Kennisneming verslag vergadering gemeentelijke milieuraad van
3.09.2019
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Voorleggen aan gemeenteraad voor goedkeuring van het
bijzonder bestek voor de aankoop van een nieuwe
veegmachine.

College 24.09.2019

Goedkeuring samenwerking met OVAM mbt. project ‘De Grote
Grondvraag’ – communicatiecampagne naar burger toe voor het
in kaart brengen van risicogronden + ondersteuning door OVAM
van burgers voor grondonderzoeken en grondsanering indien
nodig.
Goedkeuring communicatiestrategie voor de presentatie van de
resultaten van de voor Opwijk uitgevoerde Bouwmeesterscan.
Kennisneming inhoud verslag van de vergadering dd. 6.09.2019
van de stuurgroep klimaatactieplan Opwijk + kennisneming
keuze van bij de provincie Vlaams-Brabant in te dienen
projectaanvragen voor gratis ondersteuning en begeleiding door
de provincie van klimaatacties:
-project 6 = duurzame lokale evenementen
-project 9= carbon footprintberekening van je organisatie
Goedkeuring opmaak infofolder over het wachtbekken
Heistergem (grondgebied Opwijk, Lebbeke, Buggenhout):

College 30.09.2019

A3 formaat – recto/verso (quadri) – geplooid
10.000 exemplaren te drukken bij drukkerij ABC
(kostprijs: € 1.376 – inclusief btw) + verdeling van de totale kost
over de 3 gemeenten.
-aankondiging + promotie : 1ste helft voorjaar 2020.
-gratis verdeling infofolder via milieudienst
-koppelen uitgave infofolder aan een opendeurdag in het
wachtbekken
-gezamenlijk persmoment met gemeenten Lebbeke en
Buggenhout bij de lancering van de infofolder.
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Gunning uitvoering ecologisch maaibeheer van publieke bermen
op het gemeentelijk domein in Opwijk voor dienstjaren 2020 t/m
2024 aan bvba. M. Beys uyit Steenokkerzeel.
€ 35.090 (incl. btw) per jaar.
Goedkeuring uitvoering door Intradura van een sorteeranalyse
van het restafval – najaar 2019

College 14.10.2019

Kennisneming erkenning van kattenpension Cosycats – s/o
Vilvoorde 129 – Opwijk – als dierenpension.

College 21.10.2019

Kennisneming projectoproep ‘onderhandelen bij private
projecten, samen naar een klimaatneutrale provincie’ + indienen
kandidatuur voor het project ’t Walleke en het project
Vanbreuze.
Akkoord met aangepast ontwerp van brief vanuit Intradura aan
cafés te Opwijk in het kader van de organisatie van een
stoeponderzoek.

College 28.10.2019

Gunning uitvoering alternatieve onkruidbestrijding langs wegen
op het openbaar domein in Opwijk – dienstjaren 2020 t/m 2024
– aan nv. Krinkels (Londerzeel)

College 4.11.2019

€ 22.279,49 (incl. btw) per jaar
Toekenning gemeentelijke subsidie € 1.665,85 aan
vzw. Natuurpunt in het kader van de aankoop van een
waardevol perceel natuurgebied in Opwijk.

College 12.11.2019

Toepassing gemeentelijk subsidiereglement 27.02.1997 +
29.04.1999
Goedkeuring definitief beplantingsplan voor de verplicht uit te
voeren compenserende bebossing op de terreinen van de
Vetweyde (Droeshoutstraat/Diepenbroek) + goedkeuring
kostprijsraming vzw. RLBK voor plantgoed en aanplantingen.
Bevestiging van het engagement en medewerking door
gemeente Opwijk aan het project 6- duurzame lokale
evenementen van de provincie Vlaams-Brabant.
Goedkeuring wijziging – aanvulling ledenlijst – gemeentelijke
milieuraad + voorlegging voor goedkeuring aan gemeenteraad
van december 2019.

Met betrekking tot het door afvalintercommunale Intradura uitgevoerde stoeponderzoek aan cafés in
Opwijk, wordt voorgesteld om informatie hieromtrent door te geven aan de gemeentelijke
middenstandsraad.
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Agendapunt: bespreking meerjarenplan – advies milieuraad
De voorzitter geeft een toelichting over dit punt, waarbij verwezen wordt naar de infoavond op 5.11.2019
in de schuur van het Hof t/Hemelrijk voor alle gemeentelijke adviesraden, waarop een aantal leden van de
gemeentelijke milieuraad aanwezig waren.
De algemene indruk is dat het voorgelegde meerjarenplan 2020-2025 (strategische nota) een veel te
complex document is met door mekaar lopende actieplannen en beleidsdomeinen. De complexiteit van
het meerjarenplan maakt het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de opgenomen acties voor de
periode 2020-2025 voor wat betreft de thema’s die betrekking hebben op milieu, klimaat, afval, …
Het feit dat de nummering van de verschillende acties niet numeriek (1-….) verloopt bevordert de
leesbaarheid van het document zeker niet !
Daarnaast wordt ook vastgesteld dat er in het document van ruim 96 bladzijden acties zijn opgenomen
met een blanco (0-budgettering) tabel, waardoor de indruk wordt gegeven dat de gemeente geen
maatregelen of acties voorziet voor het desbetreffende actiepunt. Dit schept verwarring en nog meer
onduidelijkheid !
De milieuraad stelt dat het voor een goede beoordeling en adviesvorming van een meerjarenplan
door gemeentelijke adviesraden beter is om te beschikken over een overzichtelijke tabel waarin
enkel de items en acties worden opgenomen die echt betrekking hebben op de thema’s waarover
de desbetreffende gemeentelijke adviesraad een advies moet uitbrengen. Het huidige voorgelegde
veel te omvangrijke meerjarenplan ontbreekt duidelijkheid !
Door de voorzitter werd een schematische tabel opgemaakt van de verschillende acties uit het
meerjarenplan die betrekking hebben op milieuthema’s, waardoor het voor de leden van de milieuraad
duidelijker wordt een inzicht te krijgen in de opgenomen acties en daaraan gekoppelde acties voor de
periode 2020-2025.
Naast kopie van de presentatie over het meerjarenplan tijdens de infoavond op 5.11.2019, zal tevens
kopie van de handige tabel samen met het verslag verstuurd worden aan de leden van de milieuraad.
De schepen van leefmilieu wijst er op dat de voorziene budgetten voor uitvoering van acties rond milieuklimaat, weliswaar verspreid zijn over verschillende budgetposten, maar dat er zeker niet minder budget is
voorzien als vorig jaar.
De milieuraad is van oordeel dat acties inzake milieu/klimaat veel ‘zichtbaarder’ en ‘tastbaarder’
moeten zijn in het meerjarenplan. Het thema milieu-klimaat-duurzaamheid moet overlappend zijn
voor alle beleidsdomeinen binnen de werking van de gemeentelijke diensten. Milieu-en
klimaatdoelstellingen zijn beleidsoverschrijdende thema’s en dit dient als dusdanig ook duidelijk
herkenbaar te zijn binnen het meerjarenplan en ‘geactiveerd’ te worden binnen alle gemeentelijke
diensten. In die zin is de gemeentelijke milieuraad van oordeel dat het uitermate belangrijk is dat
voor alle actieplannen, acties, enz…, binnen alle beleidsdomeinen van de gemeentelijke diensten
vooraf een ‘DUURZAAMHEIDSTOETS’ wordt toegepast om na te gaan of de vooropgestelde actie,
maatregel, concept,…, voldoet aan duurzaamheidscriteria.
Daarnaast is het belangrijk om toe te zien op een goede wisselwerking tussen de verschillende
beleidsdomeinen.
De milieuraad vraagt eveneens een duidelijke terugkoppeling – met goede motivatie – naar de
gemeentelijke milieuraad toe over voorstellen en/of adviezen die uitgebracht worden door de
gemeentelijke milieuraad. De schepen van leefmilieu en de secretaris bevestigen dat deze werkwijze
zeker zal gevolgd worden, net zoals dit tot op heden het geval is geweest. Dergelijke terugkoppeling is
trouwens opgenomen in de bepalingen van het reglement mbt. de gemeentelijke adviesraden.
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Een thema dat voor de gemeentelijke milieuraad zeker veel aandacht vereist is de vergroening
(zowel kwantitatief als kwalitatief) van de openbare ruimten, waarbij moet toegezien worden op de
maximale aanplanting van straat/laanbomen en duurzame beplanting (=maximale groeninvulling)
in gemeentelijke straten/lanen.
Meer bomen en duurzaam groen op het openbaar domein past volledig binnen het engagement van de
gemeente in het kader van het Burgemeestersconvenant, de doelstellingen van het klimaatactieplan (2020
+ 2030), klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, het engagement (gemeentelijk beleidsnota) van de gemeente
voor duurzaam (groen)beheer, enz…
Wat voor de leden van de milieuraad duidelijk is gebleken uit het overleg, is dat duurzaam en leefbaar
beheer van de open ruimte, met behoud van de toegankelijkheid, vooral voor de zwakkere gebruiker
(fietspaden, voetpaden, natuur- verweving en verbinding) hoog op de agenda staat. Afgelopen jaren zijn
er heel wat inspanningen gedaan (meermaals op de agenda van de Milieuraad gezet) naar
energiebesparende maatregelen, beheer van de afvalstroom,…. Dit zijn inmiddels goed uitgewerkte
thema’s waarvan de werking reeds zichtbaar is.
Naar ruimtebeheer is er echter nog behoorlijk wat werk…
De milieuraad is van oordeel dat zeker aandacht moet besteed worden en acties dienen uitgewerkt
te worden rond het beleidsoverschrijdend thema milieu en armoedebestrijding (welzijn).
Milieuthema’s moeten sociaal aanvaardbaar gemaakt worden.
Op welke manier zullen acties hieromtrent geconcretiseerd worden ?
De milieuraad vraagt een goede feed-back over de effectieve concretisering van acties opgenomen
in het meerjarenplan – cfr. planning, timing uitvoering, budgettering, opvolging,…
De secretaris deelt mee dat de gemeentelijke diensten niet alleen verplicht zijn om periodiek te
communiceren en feed-back te geven aan het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad
over de uitvoering van acties uit het meerjarenplan, maar dat het evident is dat per actie feed-back wordt
gegeven aan de gemeentelijke milieuraad.
De gemeentelijke milieuraad geeft een gunstige beoordeling/advies aangaande het voorgelegde
meerjarenprogramma, mits rekening gehouden wordt met bovenvermelde opmerkingen en/of
voorstellen.
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Agendapunt: toelichting mbt. de invoering van een uniforme restafvalzak en
GFT-zak in de 19 gemeenten van Intradura – advies milieuraad
De secretaris geeft een bondige toelichting, waarbij verwezen wordt naar het document (vademecum)van
afvalintercommunale Intradura waarin het concept duidelijk wordt uiteen gezet.
De invoering van een uniforme afvalzak voor restafval/huisvuil en GFT-afval binnen het werkingsgebied
van Intradura zou vanaf 1.01.2021 ingevoerd worden gelijktijdig met de opstart binnen de Intradura-regio
van de P+MD-zak.
De belangrijkste argumenten om de uniforme afvalzak te lanceren zijn:
-realisatie van de OVAM-doelstellingen (prijszetting afvalzakken)
-nieuwe wetgeving vanaf 2021 mbt. de samenstelling van de restafvalzak (80% recyclaat waarvan 50%
gerecycleerde postconsumer kunststoffen)
-hoge kwaliteitseisen voor de uniforme zak
-aanzienlijke verschuiving van het volume van de restafvalzak naar de P+MD-zak vanaf 2021, met de
invoering van de P+MD-zak in het werkingsgebied van Intradura
-volledige dienstverlening door Intradura bij de uitvoering van de uniforme zakken (ontzorging,
eenduidigheid, communicatie, schaalvoordeel, slagkracht, minder afvaltoerisme, minder stockage, meer
beschikbaarheid van verkooppunten).
Het vademecum van Intradura met een goede uiteenzetting van het concept over de uitvoering van de
uniforme afvalzak zal bij het verslag worden gevoegd.
De milieuraad stelt voor om nog meer communicatie te voeren over de werking en het gebruik van
de huidige ondergrondse afvalstraten (De Kersenpit, Dorp Mazenzele + De Boot/sporthal). Meer
promotie voor het gebruik van deze ondergrondse afvalstraten is wenselijk via communicatie naar
verenigingen, regelmatige herhaling van communicatie, …).
De gemeentelijke milieuraad geeft een gunstig advies mbt. het voorstel vanuit Intradura tot
invoering vanaf 2021 van de uniforme afvalzakken voor restafval (huisvuil) en GFT-afval, maar
koppelt dit aan volgende voorstellen:
1. op korte termijn acties bij afvalintercommunale Intradura ondernemen om een
‘pilootproject’ op te starten in Opwijk voor de overschakeling naar een bakkensysteem
(bijvoorbeeld in een eerste fase enkel bakkensysteem voor GFT-afval – o.a. ook kleine
bakken voor hoogbouw
2. Een App. of andere applicatie laten ontwikkelen door afvalintercommunale Intradura om de
betaling voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainer voor restafval (cfr.
ondergrondse afvalstraat) op een eenvoudiger manier te laten gebeuren.
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Agendapunt: kandidatuur afgevaardigde en plaatsvervanger in de
gemeentelijke milieuraad in de GECORO
De heer Willy Van Mol stelt zich kandidaat als afgevaardigde in de GECORO vanuit de gemeentelijke
milieuraad.
De kandidatuur van dhr. Willy Van Mol (afgevaardigde in de GECORO vanuit de gemeentelijke
milieuraad) wordt goedgekeurd.
Er wordt geen plaatsvervanger aangeduid.
Het agendapunt over de promotie mbt. thuiscompostering van keuken-en tuinafval en aanpassing van de
verkoopprijs van de compostbak en compostvat die door de gemeente Opwijk te koop wordt aangeboden,
wordt wegens tijdsgebrek verschoven naar de eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.
TER INFO:
maandag 10.02.2020 – 19.30u – schuur Hof t/Hemelrijk – Kloosterstraat 7 – toelichting over de
resultaten van de voor Opwijk uitgevoerde bouwmeesterscan.

Datum volgende vergadering: dinsdag 18 februari 2020

Voor goedkeuring (ondertekening op eerstvolgende vergadering)

De voorzitter van de milieuraad

De secretaris van de milieuraad
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