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Dit verslag is louter een verkorte weergave van de belangrijkste zaken die tijdens de
vergadering werden besproken.
Het is evenwel niet de bedoeling om alle opmerkingen, tussenkomsten, discussies, enz…,
woordelijk in het verslag op te nemen.

BELANGRIJK - AANWEZIGHEID VERGADERINGEN
Wie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een vergadering van de milieuraad, wordt
uitdrukkelijk gevraagd om dit tijdig (telefonisch of e-mail) te melden aan de secretaris.

Artikel 8 van de statuten bepaald dat wie 3x na elkaar zonder verontschuldiging afwezig
blijft, als ontslagnemend wordt beschouwd.
In het kader van een vlotte werking van de milieuraad rekenen wij op de medewerking van elk
lid om altijd tijdig te verwittigen wanneer men niet aanwezig kan zijn op een vergadering.
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Bij aanvang van de vergadering wordt meegedeeld dat dhr. Pieter Van Den Broeck ambtshalve werd
geschrapt als lid van de gemeentelijke milieuraad, omwille van het feit dat deze persoon niet langer
afgevaardigde is van NVA Opwijk-Mazenzele.
In vervanging van de heer Pieter Van Den Broeck werd dhr. Rudy De Maesschalck aangeduid als
afgevaardigde van NVA Opwijk-Mazenzele in de gemeentelijke milieuraad.
1. Voor akkoord:
verslag van de vorige vergadering
Er worden geen opmerkingen geformuleerd mbt. het verslag van de vorige vergadering van
26.02.2018.
Het verslag wordt voor goedkeuring door de aanwezige leden ondertekend.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting over de volgende door het college van
burgemeester en schepenen besproken milieuthema’s:
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
20.02.2018 in Zemst van vzw. RLGC
Goedkeuring bestek en wijze van gunning voor het snoeien van
bomen op het gemeentelijk domein voor de periode 20182019 + goedkeuring van de aan te schrijven European Tree
Workers.
Goedkeuring voorstel mbt. huidige meerjarenopdracht (20172018-2019) inzake alternatieve onkruidbestrijding op de
gemeentelijke begraafplaatsen:
- Verdere uitvoering huidige opdracht door dhr. Pieter
V.D. Broeck op alle gemeentelijke begraafplaatsen.

College 6.03.2018

-

Uitvoering door dhr. Pieter V.D. Broeck van de
vergroening/ingroening van bedraafplaats Mazenzele
volgens het inrichtingsplan zonder meerkosten voor
de gemeente Opwijk.

Bij niet aanvaarding van dit voorstel door dhr. Pieter V.D.
Broeck, zal de gemeente volgende regeling onverkort
toepassen:
Uitvoering door dhr. Pieter V.D. Broeck gedurende 6 maanden
van het alternatief onkruidbeheer op de gemeentelijke
begraafplaatsen (uitdovend contract), organisatie door de
gemeente van een nieuwe aanbesteding (alternatief
onkruidbeheer op gemeentelijke begraafplaatsen) voor de
resterende periode (augustus 2018 tot en met eind oktober
2018). Voor deze laatste opdracht zal dhr. Pieter V.D. Broeck
niet aangeschreven worden om een prijsofferte in te dienen.
Akkoord deelname door gemeente Opwijk aan campagne
‘Curieuzeneuzen Vlaanderen’ – plaatsen van een meetbuisje
aan geel GAC 1, Marktstraat 55 + voeren van promotie mbt.
het gevoerde lokale (gemeentelijk) beleid inzake
luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners.
Goedkeuring ingevulde vragenlijst afvalintercommunale
Intradura, in het kader van de opmaak van een memorandum.
Toelating toepassing afwijking voor verwijdering straatboom
in Vitsgaard.
Goedkeuring bestek en aan te schrijven firma’s/aannemers
voor de uitvoering van de vergroening van de gemeentelijke
begraafplaats Mazenzele.
Kennisneming resultaten paddenoverzetactie Perreveld 2018
Evaluatie afvalbeheer Opwijk dienstjaar 2017
Goedkeuring voorstellen en maatregelen.
Goedkeuring aanvraag Oudercomité Hand in Hand
(Nijverseel) voor de organisatie op 21.04.2018 en 20.10.2018
van een inzamelactie van vodden en schroot in Opwijk.
Verbreking opdracht (alternatieve onkruidbestrijding op de
gemeentelijke begraafplaatsen) van Pieter V.D. Broeck +
goedkeuring maatregelen + goedkeuring tot aanstelling van
een nieuwe aannemer voor uitvoering van de opdracht.
Kennisneming wijziging Europese wetgeving mbt. het gebruik
door particulieren van rodenticiden + verbod tot gebruik
vanaf 1.03.2018 door particulieren van
rattenbestrijdingsmiddelen met een gehalte actieve stof van
0,005%.
Geen bedeling meer van rattenvergif aan burgers door de
gemeente als gevolg van de gewijzigde Europese wetgeving.
Goedkeuring van de intentieverklaring voor deelname door de
gemeente Opwijk aan de LICHT-werking van regio Noordkant
Vlaamse Rand Brussel.
Voorlegging aan de gemeenteraad.

College 13.03.2018

College 20.03.2018
College 3.04.2018

College 10.04.2018

College 18.04.2018

Goedkeuring verslag van het overleg P & D (afvalpreventie en
duurzaamheid) afvalintercommunale Intradura van
22.03.2018.
Toewijzing opdracht voor uitvoering bomenbeheer Opwijk –
perceel 1: begeleidingssnoei van achterstallig en/of
verwaarloosde bomen op het gemeentelijk domein aan nv.
Krinkels.
Toewijzing opdracht voor uitvoering bomenbeheer Opwijk –
perceel 2 + 3: onderhoudssnoei + nader onderzoek van bomen
op het gemeentelijk domein aan bvba. Arbol Bomenservice.

College 2.05.2018

Een lid van de gemeentelijke milieuraad stelt voor dat de resultaten van de paddenoverzetactie 2018
bekend gemaakt worden aan de bevolking.
In de eerstvolgende editie van het Infoblad Opwijk zullen deze resultaten worden opgenomen:
214 gewone padden werden overgezet langs het Perreveld en 5 bruine kikkers.
Slachtoffers: 29 gewone padden en 1 bruine kikker.
In vergelijking met 2017 werden dit jaar 100 meer amfibieën veilig overgezet.

3. Afvalbeheer Opwijk 2017 – evaluatie: toelichting
De milieuambtenaar geeft een korte toelichting. Eerder werden alle documenten mbt. het
afvalbeheer 2017 (cijfergegevens, grafieken, evaluatie,enz…) bezorgd aan elk lid van de milieuraad.

BELANGRIJKE VASTSTELLINGEN
HUIS-AAN-HUISINZAMELING
Stijging restafval met 26 ton tov. 2016.
Stijging grofvuil aan huis met 0,168 ton tov. 2016
Sterke daling papierophaling aan huis: - 71 ton tov. 2016
Daling GFT-ophaling aan huis: + 34 ton tov. 2016
Quasi status quo gemeentevuil (1.100 l din-containers): + 0,2 ton tov. 2016

RECYCLAGEPARK
Sterke stijging grofvuilinzameling recyclagepark: + 72 ton tov. 2016
Stijging asbestcementinzameling recyclagepark: + 17 ton tov. 2016
Daling holglasinzameling recyclagepark: -3,14 ton tov. 2016
Stijging inzameling AEEA recyclagepark: + 3,67 ton tov. 2016

BEDRIJFSAFVAL GEMEENTE
Daling groenafval: -20,8 tov. 2016
Stijging klasse 2-afval: + 28 ton tov. 2016
Daling kolkenslib: -39 ton tov.2016
Daling totale hoeveelheid bedrijfsafval: - 67 ton tov. 2016
(2016: 541,28 ton – 2017: 474,58 ton)
In 2017: vooral klasse 2-afval

AFVALBEHEER OPWIJK
VERGELIJKING 2017 en VOORGAANDE JAREN (in TON)
OPHALING
2017
2016
2015
Vergelijking
AAN HUIS
2017 tov 2016
Restafval
1.595,114
1.569,091
+ 26,023
1.536,806
Grof vuil (HAH)

4,072

3,904

1,74

+ 0,168

Totaal restafval +
grof vuil (HAH)
KG/inwoner
(totaal terminal te
verwijderen afval)
(*)
(*)terminaal te

1.599,186

1.572,99

1.538,55

+ 26,196

147,71
kg/inwoner

141,43
kg/inwoner

137,64
kg/inwoner

+ 6,28
kg/inwoner

verwijderen
huishoudelijk afval =
restafval + grof vuil
(huis-aan-huis +
containerpark) +
PMD-residu (huisaan-huis +
containerpark) +
gemeentevuil (afval
van gemeentelijke
gebouwen).
AEEA
Vzw. Televil
(gebracht/opgehaald)
Herbruikbare
materialen
Vzw. Televil
(gebracht/opgehaald)
Papier (HAH)
Hol glas
(glasbollen)

30

33,10

126

87,85

737,64

808,58

855,98

-70,94

359,791

362,99

384,30

-3,199

GFT (HAH)

403,01

436,83

389,38

-33,82

PMD (HAH)

207,47

207,24

206,82

+ 0,23

TEXTIEL
(Curitas)
TEXTIEL
(VICT bvba)
TEXTIEL
(De Kindervriend
vzw)
TEXTIEL
(AMTEX)
TEXTIEL
(TELEVIL vzw)
opgehaald +
gebracht
TEXTIEL
(vzw. V.S.O.ROpwijk)

12,56

13,3755

10,312

-0,815

5,82

5,527

12,556

+ 0,293

2,77

1,55

3,5

+ 1,22

18,5

16

12

+ 2,5

20,34

18,15

15,963

----------

Stopgezet

2,56

AFVALBEHEER OPWIJK
VERGELIJKING 2017 en VOORGAANDE JAREN (in TON)
TEXTIEL
Stopgezet
------------29,89
(VHS Europ)

+ 2,19

RECYCLAGEPARK

2017

2016

2015

KGA
(inclusief
frituurvet en
batterijen Bebat)

37,67

39,49

34,474

Vergelijking
2017 tov 2016
- 1,82

Bezoekers

20.170

18.008

12.853

+ 2.162

Grof vuil

282,30

210,3

187,17

+ 72

Papier

180,63

181,74

137,92

-1,11

PMD

11,20

9,3

5,69

+ 1,9

Bouw-en
sloopafval
asbestcement

104,19

95,9

101,40

+ 8,29

57,93

40,33

23,22

+ 17,6

houtafval

213,62

207,8

178,34

+ 5,82

Gemengd
groenafval
Wortels en
stronken
Bermmaaisel

144,14

143,84

115,94

+ 0,3

0

0

0

0

0

0

Plastiekfolies

9,52

8,74

7,68

+ 0,78

Harde plastics

40,12

38,62

35,9

+ 1,5

banden

5,949

4,558

5,231

+ 1,391

Vlak glas

10,66

8,6

9,02

+ 2,06

Hol glas

52,90

49,76

32,32

-3,14

metalen

53,47

51,51

37,55

+ 1,96

textiel

12,896
(vzw. Televil)
1,939

8,45
(Televil)
2,52

+ 1,034

EPS piepschuim

13,93
(vzw. Televil)
2,584

AEEA

85,96

82,296

70,324

+ 3,664

Kurken

0.056

0,042

0,01

+ 0,014

Plastieken doppen
Herbruikbare
materialen

0,165
9,75

0,308
1,11096

0
11,84

-0,143
+ 8,64

+ 0,645

BEDRIJFSAFVAL

2017

2016

2015

Bermmaaisel

75,20

68,60

45,56

Hout

6,9

5,9

0

0

8,24

115,10

63,04

Grond
Tuin/groenafval

94,3

Ytong
cellenbeton
Gewapende palen

1,4
0

0

20,26

Ongewapend beton
(+70)
Ongewapend beton
(-70)
Gewapend beton (+70)
Gemengd puin
(50/50)
Beton – stabilisé
Metselpuin – klein
beton
Klasse II-afval

0

0

0

0

0

0

0
0

0
53,14

9,12
143,24

0
0

0
0

18,38
35,56

62,66

34,48

84,2

Asbest

0

0

2,18

Boomstronken

0

0

0

Kolkenslib
(kolkenruiming)
Rioolslib
(natte rioolspoelingen)
Gemengd veegslib

145

184,2

144,34

0

0

3,0

72,84

79,86

118,96

Septisch materiaal

10

zandvangersmateriaal

6,28

Vergelijking
2017 tov
2016
+ 6,6
+ 1

-20,8

+ 28,18

-39,2

-7,02

Restafval
(gemeente)
1.100l
(DIN-contianer)
PMD-residu

205,856

205,635

191,758

32,888

32,936

32,45

+ 0,221

-0,048

ADVIES/AANBEVELINGEN MILIEURAAD
-Beter sorteren van afval op eetfestijnen is noodzakelijk.
-Betere afvalsortering in de scholen blijft een belangrijk aandachtspunt.
-Er is nood aan nog meer sensibilisatie van burgers rond afvalsortering en afvalpreventie.
-Voorstel om vanuit de gemeente een duidelijk signaal te geven aan marktkramers
(wekelijkse markt, bruisende tuinmarkt,…) om niet langer plastieken zakjes te bedelen,
maar over te schakelen naar een beter alternatief (papier,…).

4. Resultaten verslag over de gemeentelijke energieboekhouding: toelichting
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting. Eerder werd aan elk lid van de milieuraad een
exemplaar van het verslag over de gemeentelijke energieboekhouding 2017 overgemaakt.
Er zijn geen echte ‘uitschieters’ inzake energieverbruiken in 2017, maar voor volgende gebouwen
werd een stijging van het elektriciteitsverbruik vastgesteld ten opzichte van 2016:
-De Loods
-GAC 3
-Sint-Pauluszaal
-De Wegwijzer
-De Oase
-Begraafplaatsen (Opwijk, Mazenzele, Droeshout)
Omwille van een technisch mankement aan de PV-installatie van het gemeenschapscentrum
Hof t/Hemelrijk (cfr. defecte noodstroombatterij UPS) werd sinds april 2017 tot begin maart 2018
geen groene stroom geproduceerd. Het technisch mankement kon door de milieuambtenaar pas
vastgesteld worden na de ontvangst van de productiegegevens voor groene stroom van Eandis
(Comeettoepassing).
Om dergelijke euvels in de toekomst te vermijden werd recent beslist om per gemeentelijk gebouw
een gebouwverantwoordelijke aan te duiden die ook het rationeel energiegebruik in het gebouw mee
zal opvolgen.

In 2017 werden heel wat energiebesparende maatregelen uitgevoerd in een aantal gemeentelijke
gebouwen:

JAAR
2017

GEBOUW
SPORTHAL

SOCIAAL HUIS

MAATREGELEN
Plaatsen van LED-verlichting in de
grote en kleine sportzaal,
kleedkamers, toiletten, gang.
Studie/onderzoek mbt.
regenwaterrecuperatie
(regenwatertanks + hergebruik).

UITVOERING
Uitgevoerd: september 2017

Herstellen isolatiebuizen
verwarmingsinstallatie.
Plaatsen tochtstrip voordeur.

Uitgevoerd.

Plaatsen van thermostatische kranen
op de radiatoren.

Vervangen van de
verwarmingsinstallatie (24 jaar oud).

Vervangen van
gloeilampen/spaarlampen door
LED-lampen.
Timer plaatsen voor warmwaterboiler.

HOF TEN HEMELRIJK

In voorbereiding – uitvoering
door dienst infrastructuur.
Vervanging printplaat
thermostaat
verwarmingsinstallatie:
december 2017.
Opstart projectadvies
stookplaatsrenovatie via
Eandis.
Opmaak prijsofferte door
Eandis voor vervanging
verwarmingsinstallatie:
Voorjaar 2018.
Geen actie ondernomen.

Geen actie ondernomen.

Toiletspoeling voorzien van dubbele
(spaar) spoelknoppen.

Geen actie ondernomen.

Verlichting binnenkoer vervangen
door LED-verlichting.

Helft is uitgevoerd.
Verdere uitvoering is
ingepland voor 2018.
Renovatiewerken (fase 1)
werden half maart 2018
opgestart.

Plaatsen van LED-verlichting in
burelen en conciërge
(uitvoering fase 1).
DE OASE

Uitgevoerd: juni 2017

Vernieuwen van de sturing van de
stookinstallatie van het
woonzorgcentrum.
Plaatsen van zonneluifels aan 6 flats
van De Vlindertuin (vermijden van
oververhitting).
Isoleren van buizen (koud + warm
water) in de stookplaats van De Oase
en De Vlindertuin.
Ingebruikname van nieuwe
wasmachines (A+++) in het
woonzorgcentrum.
Plaatsen van energiezuinige
verlichting in het woonzorgcentrum.

Uitgevoerd: april 2017

Uitgevoerd: eind juni 2017

Uitgevoerd.

In werking sinds april 2017.

Prijsoffertes opgevraagd.

DE BOOT

Start bouw nieuw schoolcomplex:
BEN (bijna energieneutraal) – gespreid
over 2 jaar.

In uitvoering.

DE LOODS

Plaatsen timer voor afzuigsysteem van
de uitlaatgassen (bedrijfsvoertuigen).

Nog niet uitgevoerd.
Uitvoering is normaliter
voorzien door technisch
personeel Hof t/Hemelrijk.

NIEUWE FEESTZAAL
MAZENZELE

Studie/onderzoek naar de plaatsing
van PV-panelen.

nog niet uitgevoerd.

Voor 2018 zijn volgende uit te voeren energiebesparende maatregelen vooropgesteld:
JAAR
2018

GEBOUW
SPORTHAL

MAATREGELEN
Plaatsen van dubbele beglazing in de
ramen in kleedkamers, toiletten,
inkom. Opstart dossier.

SOCIAAL HUIS

Plaatsen tochtstrip voordeur.
Vervangen van de
verwarmingsinstallatie (24 jaar oud).
Vervangen van
gloeilampen/spaarlampen door
LED-lampen.
Timer plaatsen voor warmwaterboiler.
Toiletspoeling voorzien van dubbele
(spaar) spoelknoppen.

HOF TEN HEMELRIJK

Verlichting binnenkoer vervangen
door LED-verlichting.
Plaatsen van LED-verlichting in
burelen en conciërge
(uitvoering fase 1).

UITVOERING

GAC 2

Plaatsen van nieuwe PV-panelen op
het zadeldak langs de achterkant (kant
tuin).
Project in samenwerking met Eandis.
CV-leidingen in niet verwarmde
ruimtes beter isoleren om het
distributieverlies te beperken –
onderzoek.
Vervangen halogeenverlichting
(lampen) door LED-verlichting.
Onderzoek naar efficiënter
ruimtegebruik.
Onderzoek + opstart dossier voor het
injecteren van spouwmuurisolatie.

BUSO-SCHOOL

Plaatsen van nieuwe PV-panelen op
het plat dak van het
nieuwbouwgedeelte.
Project in samenwerking met Eandis.
Dossier opstarten voor de vervanging
van het dak van het bestaande
gebouw (kant Schuttershof) +
voorzien van dakisolatie.

NIEUWE FEESTZAAL
MAZENZELE

Onderzoek mogelijkheden tot
plaatsing van PV-panelen.

ALGEMEEN

Sensibilisatie-en bewustmaking van
alle gebruikers mbt. de toepassing
van rationeel energiegebruik.

(van toepassing op alle
gemeentelijke gebouwen)

Regelmatige verspreiding van
energietips (seizoensgebonden).

Vanuit de milieuraad wordt de bedenking gemaakt of het niet mogelijk is bij de huidige nieuwbouw
van de BEN-school De Boot, de voorziene en/of eventueel bijkomende (surplus) ondergrondse
opvangtanks voor regenwater zowel te benutten voor De Boot als voor de sporthal – passend in het
rationeel watergebruik.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd deze piste verder te laten
nakijken/onderzoeken door de gemeentelijke diensten/studiebureau/aannemer.
De milieuraad stelt ook voor om het elektriciteitsverbruik van de verlichting van de sportterreinen
(kunstgrasvelden) langs Tesseskouter en Molenkouter beter op te volgen en de afspraken (cfr.
concessieovereenkomst) voor het gebruik van deze sportterreinen na te kijken, dit om te vermijden
dat kunstlicht voor deze sportterreinen te lang blijft branden en de toepassing van rationeel
energiebeheer op deze sportterreinen ook wordt gerespecteerd.

ADVIES/AANBEVELINGEN MILIEURAAD
-Maximaliseren van het rationeel energiegebruik in alle gemeentelijke gebouwen.
-Vraag tot nader onderzoek door gemeentelijke diensten/studiebureau/aannemer tot
(her)gebruik van hemelwater via de ondergrondse hemelwatertanks van het
nieuwbouwproject BEN-school De Boot, zowel door de school zelf als door de
gemeentelijke sporthal.
-Vraag tot nazicht van het energieverbruik (verlichting) van de sportterreinen
(kunstgrasvelden) langs Tesseskouter en Molenkouter + voorwaarden van de
concessieovereenkomst.

5.

Inrichting
nieuwe
vogelkijkwand
wachtbekken
Heistergem
–
financiële
ondersteuning/samenwerking.
De inrichting van een bijkomende nieuwe vogelkijkwand in het wachtbekken werd eerder al op vorige
vergaderingen van de gemeentelijke milieuraad besproken.
Eerder werd door de gemeentelijke milieuraad principieel beslist om mee te participeren in de
inrichting van deze nieuwe vogelkijkwand in het wachtbekken.
Het ontwerp van inrichting van de vogelkijkwand is nu definitief en zal door de eigen diensten van
vzw. Natuurpunt gemaakt worden en bestaat uit houten palen en wanden voorzien van kijkopeningen
van 4m lang en 2m hoog. De palen bestaan uit Europese eik en planken in Douglas.
De totale kostprijs voor deze nieuwe vogelkijkwand is geraamd op een bedrag van € 1.960 (exclusief
21% btw).
De Vlaamse Milieumaatschappij ( VMM), eigenaar van de percelen van het wachtbekken, heeft eerder
al goedkeuring gegeven voor de inrichting van deze nieuwe vogelkijkwand.
De gemeentelijke milieuraad beslist een financiële bijdrage van € 500 te verlenen aan
vzw. Natuurpunt voor de realisatie van dit project.

6.

Variapunten

-De leden van de milieuraad streven naar de organisatie van een jaarlijkse activiteit.
Willy Van Mol zal een gezamenlijke fietstocht voor de leden van de milieuraad verder
voorbereiden en uitwerken.
-Project drinkKraantjeswater: De milieuraad staat volledig achter het idee om vanuit de
milieuraad een actie naar de burgers toe te organiseren om het gebruik van drinkwater te
promoten. Dit zal nog verder besproken en uitgewerkt worden.

