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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.
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1. Voor akkoord:
verslag vorige vergadering
Er worden geen opmerkingen geformuleerd mbt. het verslag van de vorige vergadering van 7.11.2016.
Het verslag van de vorige vergadering wordt door de aanwezige leden voor goedkeuring ondertekend.
2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting over de in de zittingen van het schepencollege
besproken milieuthema’s:
Goedkeuring van het bestek voor uitvoering van het
alternatief onkruidbeheer op de gemeentelijke
begraafplaatsen voor de dienstjaren 2017, 2018, 2019.
Kennisneming conformiteitsattest voor de 6 antennes van
Telenet op brouwerij Affligem.
Goedkeuring van het bestek voor uitvoering van de
alternatieve onkruidbestrijding op gemeentelijke wegen voor
de dienstjaren 2017, 2018, 2019.
Kennisneming van de problematiek mbt. het groenonderhoud
van de hopplanten op het Europlein.
Goedkeuring voor uitvoering door Colruyt Group van verder
onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van het
windenergieproject in Opwijk.
Goedkeuring plan opgemaakt door bvba. Tuinarchitectuur Van
Den Broeck, Luikerweg 12 – Opwijk, voor de herinrichting van
de groenzones rond GAC 2, Ringlaan 20.
Goedkeuring voorstel om beschermingsmaatregelen voor
straat/laan,/parkbomen op het gemeentelijk domein integraal
op te nemen in de bestekken van de gemeente Opwijk.
Gunning opdracht voor uitvoering van een bomeninventaris
met GPS-locaties met nauwkeurigheid 0-2m voor maximum
1.000 bomen + uitvoeren van een visuele
boomveiligheidscontrole met aandacht voor beheersmatige
problematiek + advies per boom (beheerplan) aan Arbol
Bomenservice, Kasteelstraat 148 – 9255 Buggenhout.
Kennisneming scholencampagne ‘samen tegen zwerfvuil’ –
Netheidsnetwerk.

College 7.11.2016

College 15.11.2016

Goedkeuring bestek uitvoering natuur-en landschapsbeheer –
2017-2018-2019
Open aanbesteding.
Kennisneming goedkeuring door EU-commissie van het
klimaatactieplan Opwijk.
Kennisneming evaluatie tussentijdse resultaten Kyotomobiel in
Opwijk.
Goedkeuring voorstellen.
Goedkeuring opname maatregelen geluid in
evenementencharter.
Kennisneming overzicht van de belangrijkste info,
doelstellingen, thema’s, actiepunten uit het nieuwe
uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval voor de planperiode 2016 t/m 2022.
Goedkeuring van een aantal voorstellen.
Deelname door gemeente aan de actie ‘zaai een bloemenakker
2017’ + aankoop van 350 zakjes (20 gram)
bloemenzaadmengsel via de samenaankoopactie van de
provincie Vlaams-Brabant.
Goedkeuring wijziging openingsuren recyclagepark Opwijk
Goedkeuring oprichting opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer
Kennisneming verslag vergadering milieuraad 7.11.2016
Kennisneming resultaten taxusinzameling op het
recyclagepark – 2016:
35,83m3 = vergoeding aan gemeente van € 1.075. Dit bedrag
zal integraal overgeschreven worden op de rekening van Kom
op tegen Kanker Opwijk.
Kennisneming conformiteitsattest zendantennes nv. InfrabelEeksken.
Evaluatie onkruidbeheer Opwijk – dienstjaar 2016 – intern
overleg:
- Nog betere coördinatie door ploegbaas groendienst
inzake het gebruik/aanwending van gasbranders op
het openbaar domein.
- Afwisselen en combineren van verschillende
technieken voor alternatief onkruidbeheer is een
must.
- Verdere continuïteit verzekeren.
- Mogelijke aanpak van onkruidgroei tussen straat en
boordsteen langs s/o Lebbeke (onkruid verwijderen +
voeg opvullen).

College 21.11.2016

Gemeenteraad 22.11.2016

College 29.11.2016
College 6.12.2016

College 12.12.2016
Goedkeuring verslag van het eerste overleg op 6.12.2016 over
het coachingtraject ‘zwerfvuil Opwijk’.
Goedkeuring subsidieaanvraagdossier deel 2 van het natuuren landschapsproject ‘Mazenzele, witte dorp’.
Indienen project bij provincie Vlaams-Brabant.
Goedkeuring voorstel voor de locatie van laadpalen voor
elektrische voertuigen in Opwijk.

College 27.12.2016

Goedkeuring voor deelname door gemeente aan het project
‘Tankslag’ van Interleuven.
Goedkeuring voorstel tot gratis bedeling van de resterende
stock van hondenpoepzakjes via GAC 1.
Kennisneming overzicht klachtenbeheer – handhavingsdecreet
– dienstjaar 2016.
Goedkeuring van het voorstel van verdere planning en
organisatie voor de herinrichting van de groenvoorziening aan
GAC 2 – Ringlaan.
Gunning opdracht uitvoering alternatief onkruidbeheer op de
gemeentelijke begraafplaatsen – 2017,2018,2019.
Kennisneming van de goedkeuring van de subsidieaanvraag
voor het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot
Kravaalbos’.
Kennisneming conformiteitsattest zendantenne Radio Trod op
het recyclagepark Opwijk.
Kennisneming van het overzicht van de gepresteerde uren
door doelgroepwerknemers (vzw. 3WPlus) in 2016 voor het
pakket: pesticidenvrij beheer en het pakket: openbare
reinheid.
Gunning opdracht aan nv. Krinkels tot het maaien van de
berm/talud aan Heirbaan- Eeksken voor het dienstjaar 2017.
Goedkeuring voorstel tot deelname door gemeente en OCMW
aan de Dikke Truiendag op vrijdag 17.02.2017.
Goedkeuring planning Bruisende Tuin-en Boerenmarkt in
Opwijk op zaterdag 6.05.2017.
Gunning opdracht aan nv. Krinkels voor uitvoering van
alternatieve onkruidbestrijding op gemeentelijke wegen –
dienstjaren 2017,2018,2019.
Goedkeuring definitief voorstel van het overlegorgaan van
Haviland tot de oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer (Intradura).
Kennisneming van het arrest van de Raad van State mbt. de
bodemverontreiniging op het gemeentelijk perceel langs de
Processiestraat + goedkeuring van de verdere planning in het
kader van de uitvoering van een BBO.
Toekenning van een gemeentelijke subsidie aan vzw.
Natuurpunt in het kader van de aankoop van waardevolle
percelen natuurgebied in Opwijk.
Gunning opdracht aan nv. Krinkels voor uitvoering van het
natuur-en landschapsbeheer in Opwijk voor de dienstjaren
2017,2018,2019.
Goedkeuring van de planning voor de omvorming in het
voorjaar 2017 van gemeentelijke groenperken.

College 3.01.2017
College 17.01.2017

College 31.01.2017

College 7.02.2017

College 14.02.2017

De schepen van leefmilieu geeft kort uitleg over de verderzetting van het strategisch project
‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ waarvoor het subsidiedossier recent werd goedgekeurd
door de Vlaamse minister van leefmilieu. Hierdoor is het mogelijk om het bestaande beperkte
personeelsbestand uit te breiden zodat de projectcoördinator voldoende ondersteuning krijgt.
Tevens kunnen nieuwe (landschaps)projecten opgestart worden.

Vanuit Opwijk werd alvast het voorstel gedaan om een project voor te bereiden voor de herinrichting
van Dorp Mazenzele, aansluitend bij het bestaande project ‘Mazenzele, witte dorp’
3. Kastoestand
De secretaris geeft een overzicht van de financiële toestand (kas):
December 2015: + € 2.513,86
Aankoop materiaal voor nieuwjaarsreceptie 2016
Toelage gemeente € 500
Onkosten voor nieuwjaaretentje januari 2017: - € 456,40
Kosten voor het houden van de zichtrekening
Verzendingskosten van de bankverrichtingen
Forfaitaire tarifering van de betalingsverrichtingen
Kastoestand op 3.02.2017: + € 2.364,94
De secretaris stelt aan de aanwezige leden voor om na te denken over mogelijke interessante acties
die in 2017 kunnen georganiseerd worden waaraan de leden van de milieuraad kunnen aan deelnemen.
Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een bezoek door de leden aan een interessante
tentoonstelling of beurs mbt. milieu/natuur/klimaat, of een geleid bezoek aan het Koninklijk museum
voor natuurwetenschappen.
Een lid van de milieuraad stelt voor om binnen de milieuraad na te denken over de realisatie of
medewerking door de milieuraad aan projecten in Opwijk in het kader van de verfraaiing van de
gemeente, verhoging van de natuurwaarde, enz…
4. Nieuwe afgevaardigde voor Open VLD Opwijk-Mazenzele
De vroegere afgevaardigde (dhr. Jonathan Mertens) van Open VLD Opwijk-Mazenzele werd wegens
het niet deelnemen aan de vergaderingen van de gemeentelijke milieuraad en toepassing van de
statuten van de milieuraad eind 2016 geschrapt.
Met een brief vanwege dhr. A. Beerens, voorzitter van Open VLD Opwijk-Mazenzele, deelt de
voorzitter mee dat mevr. Laura Cherrete, Konkelgoed 18 te Opwijk, vanaf nu de nieuwe
afgevaardigde van Open VLD Opwijk-Mazenzele zal zijn in de gemeentelijke milieuraad.
Mevrouw Laura Cherrete zal vanaf nu telkens uitgenodigd worden voor deelname aan de
vergaderingen van de gemeentelijke milieuraad. De secretaris zal alvast kopie van het verslag van de
vergadering van de milieuraad van 7.11.2016 en 20.02.2017 overmaken aan mevr. Laura Cherrete,
evenals kopie van de statuten, huishoudelijk reglement, en ledenlijst.
5. Goedkeuring jaarverslag 2016 gemeentelijke milieuraad
Het jaarverslag 2016 werd vooraf aan elk lid van de gemeentelijke milieuraad overgemaakt.
De voorzitter overloopt het jaarverslag.
Aan te passen:
Overzicht van de uitgebrachte adviezen (punt 5) – advies 8.02.2016 – respons van het
gemeentebestuur- als volgt te wijzigen: niet gevolgd.
Globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad – knelpunten in de werking – als volgt
te wijzigen: er is beperkte aanwezigheid van leden tijdens de vergaderingen.
Na aanpassing van het jaarverslag 2016, zal het verslag voor kennisneming voorgelegd worden aan het
college van burgemeester en schepenen.

6. Prioriteitenschema milieubeleid
Het voorgelegde ontwerp van prioriteitenschema dat het resultaat is van eerdere besprekingen
tijdens een aantal vergaderingen van de milieuraad op basis van het overzicht van acties uit het
gemeentelijk milieubeleidsplan en het voorstel van acties per cluster, wordt door de voorzitter per
cluster overlopen.
Opmerkingen

Cluster vaste stoffen: bij het gebruik van zalen in het gemeenschapscentrum Hof t/Hemelrijk wordt
afvalstoffen door de huurder/gebruikers gemengd gedeponeerd in de 1.100 l(DIN)-containers van
het gemeenschapscentrum. Er vindt op geen enkele wijze een afvalsortering plaats door huurders van
zalen in het gemeenschapscentrum.
De milieuraad is van oordeel dat er dringend nood is aan duidelijke informatie en richtlijnen naar de
huurders/gebruikers van zalen van het gemeenschapscentrum toe om enerzijds afval uit te sorteren
en anderzijds afvalstoffen te beperken bij de organisatie van activiteiten/evenementen in het
gemeenschapscentrum.
Onlosmakelijk is het uitsorteren van afval verbonden met een geschikt aanbod op/aan het
gemeenschapscentrum van afvalrecipiënten per afvalstroom (restafval, papier & karton, glas).
Een mogelijke oplossing hiertoe zou bestaan uit het inrichten van een ‘sorteerstraat’ aan het
gemeenschapscentrum of de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers voor het gesorteerd
deponeren van restafval, papier & karton, glas.
Gezien de plannen inzake de uitbreiding van het bestaande gemeenschapscentrum met een
nieuwbouwcomplex, is de milieuraad van oordeel dat het inrichten van een sorteerstraat of de
installatie van ondergrondse afvalcontainers logischerwijs moet opgenomen worden in de plannen
van de voorziene uitbreiding. Er mag immers verwacht worden dat de uitbreiding van het
gemeenschapscentrum gepaard zal gaan met een hoger aanbod van activiteiten/evenementen en
verhoging van het aantal bezoekers. Bij de organisatie van sommige activiteiten/evenementen op
het gemeenschapscentrum, zal dit gepaard gaan met de productie van afval (o.a. feesten,
eetfestijnen,…) en zeker met de beschikbaarheid van een keukencomplex, is het logisch dat het
de intentie moet zijn om in eerste instantie de afvalstroom te beperken, maar anderzijds
ervoor te zorgen dat de afvalstromen ter plaatse maximaal gesorteerd worden en dat deze ter
plaatse op een veilige manier in aparte afvalrecipiënten kunnen gedeponeerd worden, zonder
overlast voor de huurder/gebruiker en voor de omgeving.
De milieuraad is van oordeel dat de realisatie van de uitbreiding van het gemeenschapscentrum
en de realisatie in 2017 van de Borchtsite aan de rand van het gemeenschapscentrum, de ideale
uitgangspositie is om een noodzakelijke afvalsorteerstraat/inrichting te integreren in beide
uitbreidingsprojecten.
Er worden verder geen opmerkingen geformuleerd mbt. de inhoud van het prioriteitenschema.
De voorzitter stelt voor om het prioriteitenschema over te maken aan de leden van de gemeentelijke
milieuraad, om de leden alsnog finaal de mogelijkheid te geven eventuele (eind)opmerkingen te
formuleren.
In een volgende fase zal het prioriteitenschema voor goedkeuring voorgelegd worden aan college van
burgemeester en schepenen en gemeenteraad.

7. Problematiek fietssnelweg (fietsostrade) Leirekensroute
Dit punt wordt aangehaald door de voorzitter, gelet op het feit dat dit thema momenteel zeer
actueel is en ook al besproken werd op een vergadering van de VAR (1.12.2016).
Uit de informatie die door dhr. Willy Price tijdens de VAR-vergadering van 1.12.2016 werd gegeven,
blijkt dat ondertussen werd overgegaan tot het aanduiden van een studiebureau dat verder moet
onderzoeken hoe Leirekensroute kan aangepast worden voor een vlotter fietsverkeer (breder maken,
onteigeningen, oversteekplaatsen uniform maken en voorrang verlenen aan de route,…).
Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant zouden de intentie hebben om
met dit project door te gaan onder het motto ‘ meer fietsers op de baan en minder auto’s.’
De voorzitter heeft eerder al op een vorige VAR-vergadering haar bekommernis geuit over het feit
dat de “snelle’ fietsroute (Leirekensroute) een negatief effect zal hebben op het lokale wandel-en
fietsgebruik dat vooral recreatief en traag is.
De op te maken studie over de verbetering van Leirekensroute zal tegen eind 2017 moeten
resulteren in voorontwerpen voor de heraanleg van Leirensroute als fietssnelweg in de regio AalstLonderzeel, waarbij betere en veiligere kruispunten blijkbaar een must zijn.
Volgens dhr. Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen zal ervoor gezorgd
worden dat alle actoren worden meegenomen in dit project. In de studie zullen de kleine
landschapselementen en de waardevolle vegetatie langs Leirekensroute geïnventariseerd worden en
zal hiermee rekening gehouden worden in de uit te werken visie op de route.
In de rand van de opmaak van de studie werd ondertussen door de milieuambtenaar, de
projectcoördinator (Evelyne Fiers) van het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot
Kravaalbos’, en door vzw. RLGC, aan het studiebureau informatie overgemaakt over de waardevolle
landschapselementen en potenties inzake natuur en landschap langs Leirekensroute.
Zowel de gemeente als de milieuraad zullen de verder evoluties in dit dossier met argusogen blijven
opvolgen.
8. Info: dossier verkaveling ’t Walleke
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting. Het dossier werd bij de gemeente voor een
2e keer ingediend; bij de 1ste indiening was het dossier niet volledig.
Het openbaar onderzoek is afgerond en een aantal negatieve adviezen werden overgemaakt.
Het ontwerpplan moet nu verder bekeken en beoordeeld worden in het kader van de geplande
inrichtingswerken door Infrabel met betrekking tot de afschaffing van bestaande spooroverwegen in
Opwijk en de ondertunneling ter hoogte van de verkaveling ’t Walleke.
Wegens het te late uur werden een aantal punten die op de agenda stonden niet meer
besproken. Deze punten zullen op de eerstvolgende vergadering van de milieuraad besproken
worden:
-Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie
-Stand van zaken Intradura (intercommunale voor afvalbeheer)

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.

