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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie
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Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.
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Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.
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Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).
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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie

College 22.02.2017

Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.
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Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.

College 18.04.2017

College 9.05.2017

Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).
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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie

College 22.02.2017

Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.
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Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.

College 18.04.2017

College 9.05.2017

Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).
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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie

College 22.02.2017

Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.

College 7.03.2017

College 21.03.2017

College 4.04.2017

College 11.04.2017

Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.

College 18.04.2017

College 9.05.2017

Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).
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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie

College 22.02.2017

Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.
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Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.
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Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).
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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.

DAGORDE:
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.
1.
2.
3.

Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor inzameling van
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
4. Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
5. Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
6. Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader
van het Infrabelplan.
7. (klimaat)initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
8. Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
10. Variapunten.
1. Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen mbt. het verslag van de vorige vergadering van 20.02.2017.
Het verslag wordt voor akkoord ondertekend door de aanwezige leden.

2. Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting over de milieupunten die door het college van
burgemeester en schepenen werden behandeld:
Kennisneming verslag over quick scan zwerfvuilproject
Opwijk.
Aandachtspunten/werkpunten:
- Monitoring en evaluatie
- Bijsturing en optimalisatie
Gunning opdracht voor de dienstjaren 2017-2018-2019 –
uitvoeren ecologisch maaibeheer aan bvba. M. Beys.
Kennisneming van de problematiek mbt. de inzameling van
papier en karton door een voetbalclub in Opwijk (Klaarstraat)
in tegenstrijd met de wettelijke bepalingen van het
Materialendecreet.
Goedkeuring voorstel:
- Inlichten voetbalclub bij een volgend overlegmoment.
- Verbod tot het inzamelen van een huishoudelijke
afvalfractie

College 22.02.2017

Kennisneming jaarverslag 2016 – gemeentelijke milieuraad
Kennisneming verslag vergadering 20.02.2017 gemeentelijke
milieuraad
Kennisneming verslag interne stuurgroep Klimaatactieplan
Opwijk 13.02.2017
Kennisneming verslag van de algemene vergadering op
23.02.2017 van vzw. RLGC
Goedkeuring van de voorstellen en planning voor de
organisatie van een bijenweek in 2017- ondersteuning door
gemeente.
Kennisneming van de afvalgegevens/cijfers 2016 voor de
gemeente Opwijk
Goedkeuring aanplanting nieuwe straat/parkbomen – najaar
2017:
Parkje Processiestraat, Steenweg op Merchtem, plein
Bunders, Konkelgoed, Ringlaan, GAC 2, Kluisbeekstraat,
Hoppeveld, park HTH, Kalkestraat.
Goedkeuring uitvoering inboet op bestaande jonge
bospercelen Dokkene, Broevink + prijsbevraging
plantmateriaal via vzw. RLGC
Goedkeuring gemeentelijke financiële tussenkomst € 1.000
voor 1 jaar – Erembald-Kravaal – realisatie doelstellingen van
de projectvereniging Hoperfgoed.
Goedkeuring medewerking gemeente aan brainstormavond
woensdag 26.04.2017 over korte voedingsketen – bakhui sHof t/Hemelrijk.
Gunning uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) –
site Processiestraat – aan AB Soil Remediation Experts.
Goedkeuring voorstel voor afsluiten van een
regieovereenkomst met bvba. Space-LAB (Mechelen) in het
kader van de uitvoering van fase 1 (voorbereidende fase) voor
de opmaak van een toegankelijkheids- en ingroeningstoets.
Goedkeuring statutenwijziging vzw. RLGC + aanduiding
schepen Inez De Coninck als 1ste effectieve
vertegenwoordiger en E. Roelands als plaatsvervanger, voor
de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als 2de
effectieve vertegenwoordiger en schepen Jan Couck als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen.
Aanduiding van Els Van Buggenhout (raadslid) als kandidaat
voor de raad van bestuur.
Goedkeuring bestek voor de uitvoering van
groenherinrichtingswerken aan groenvakken aan GAC 2 –
Ringlaan 20.
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Goedkeuring voorstellen besproken tijdens overleg over
geluidsproblematiek fuiven:
- Najaar 2017: organisatie van infosessie voor
jongeren, jeugdbewegingen, over geluid en
geluidsoverlast.
- Organisatie van een overleg tussen gemeente, vzw.
Nijdrop en vzw. Flight 90: bekijken voorwaarden en
aanbod naar jongeren toe mbt. gebruik fuifzalen.
- Brief aan organisatoren die fuif organiseren in Opwijk
en geen gebruik maken van de gemeentelijke
geluidsmeetkit met info over Vlaremwetgeving,
verplichtingen.
- Strenge controle op het respecteren van de
opgelegde geluidsvoorwaarden – evaluatie – en het
mogelijks niet toekennen van een toelating voor een
activiteit met elektronisch versterkte muziek bij niet
naleving door de organisator van de opgelegde
voorwaarden.
Promotie duurzame mobiliteit: goedkeuring voorstel voor de
organisatie van een event op woensdag 20.09.2017 samen met
DATS24 en andere partners.
Locatieplaats: Schuur + koer + luifel Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7.
Goedkeuring nieuwe overeenkomst landschapsproject
Erembald-Kravaalbos (2017-2020) + vacature aanwerving
projectmedewerker.

3.

College 18.04.2017

College 9.05.2017

Afvalbeheer Opwijk 2016 – evolutie – mogelijkheden voor
plastiekfracties uit het huishoudelijk afval.
De milieuambtenaar en de schepen van leefmilieu geven een korte toelichting.

inzameling

van

In vergelijking met de afvalcijfers voor 2015 is er voor wat betreft de huis-aan-huisophalingen een
stijging van de hoeveelheid afval voor volgende afvalstoffen: restafval, grof vuil (op afroep
opgehaald aan huis), GFT en PMD. Een daling wordt vastgesteld voor de hoeveelheden huis-aan-huis
opgehaalde afvalfracties: papier & karton + hol glas (brengmethode via de glasbollen).
Voor het recyclagepark wordt ten opzichte van 2015 een stijging vastgesteld voor alle afvalfracties
– zowel betalende als gratis fracties, op uitzondering voor: bouw-en sloopafval (daling met 5,5 ton),
autobanden (daling met 0,67 ton), vlak glas (daling met 0,42 ton) en EPS piepschuim (daling met 0,58
ton).
De hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per kg/inwoner is gestegen van
137,64 kg/inwoner in 2015 tot 141,43 kg/inwoner in 2016 (= + 3,79 kg/inwoner) of een stijging met
2,75% ten opzichte van 2015.

(Het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval= het totaal gewicht aan restafval per inwoner
per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden).
Het terminal te verwijderen huishoudelijk afval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:
-De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark.
-Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt.
-Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens.
-Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en
veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval,
kerkhofafval, ...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van
sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeenteafval ingezameld in containers.
Het omvat NIET:
riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen en plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, slib van septische putten
en reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
De totale hoeveelheid selectief ingezameld afval is in 2016 gestegen met 4,56% ten opzichte van
2015.
Positieve elementen: stijging van de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval, wat er op
wijst dat burgers beter afval sorteren + stijging van betalende en gratis afvalfracties op het
recyclagepark.
Negatieve punten: de stijging van de hoeveelheid restafval zou er kunnen op wijzen dat kleine
fracties van het grof vuil nog terechtkomen in de restafvalzak.
Aandachtspunten:
Het streefcijfer voor de maximale hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk
afval tegen 2020 bedraagt 116 kg/inwoner (= doelstelling opgenomen in het uitvoeringsplan
huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) – cfr. Opwijk = Belfius-cluster V1=
stadsrand.
Sensibilisatie van de burgers voor nog betere afvalsortering en afvalpreventie is een
blijvend aandachtspunt.
Streven naar een 100% Diftartoepassing in het kader van de nieuwe opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer Intradura.
Wat de mogelijkheden betreffen voor de aparte inzameling van een aantal zachte en half harde
plastiekverpakkingen die momenteel niet toegelaten zijn in de PMD-zak lopen er een aantal
proefprojecten in Vlaanderen waarbij via een paarse of roze zak harde plastiek apart wordt
ingezameld, zoals folies, zakjes, botervlootjes, blisters, plastieken potjes, klein speelgoed,…
Een aantal gemeenten/steden zoals Leuven en Mechelen hebben deze roze zak al ingevoerd.
Het proefproject wordt geëvalueerd en het zou de bedoeling zijn dat Fost Plus tegen eind 2019 een
algemeen systeem in de drie gewesten invoert. De manier waarop dit zal gebeuren ligt nog niet vast.

Laatste berichtgeving hieromtrent vanuit intercommunale Haviland:

“Begin mei hebben de 3 gewesten de erkenning van Fost Plus gewijzigd. Daarmee drukken ze hun vast
voornemen uit om Fost Plus te verplichten te komen tot een inzameling van alle plastic verpakkingen.
Tegen 1.01.2018 moet Fost Plus een plan voorleggen om te komen tot de inzameling van alle plastic
verpakkingen. Dat moet in heel België het geval zijn tegen 31.12.2019.
Fost Plus moet daarbij rekening houden met de gemotiveerde keuzes van de gemeenten en
intercommunales, die zullen kunnen beslissen over het inzamelscenario. Het plan van Fost Plus moet
volgende 3 scenario’s bevatten, door Fost Plus te vergoeden aan reële en volledige kost:
Een geharmoniseerde inzameling van restplastics van verpakkingen huis aan huis en/of op de
recyclageparken, bovenop de PMD-inzameling – roze zak (?).
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak tot de harde plastics van verpakkingen,
aangevuld met een aparte inzameling van folies huis aan huis en/of op de recyclageparken.
Uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak met alle restplastics van huishoudelijke
verpakkingen.
Met betrekking tot bovenvermelde problematiek worden binnen de milieuraad toch enkele
kanttekeningen gemaakt en aandachtspunten naar voor geschoven:
•

Er moet vermeden worden dat burgers opgezadeld worden met een extra afvalrecipiënt
(zak) voor de bijkomende inzameling van ander plasticfracties.
Het zou beter zijn dat bijkomende plastic fracties tezamen met de bestaande PMD-fractie
(blauwe zak) worden ingezameld, wat betekent dat burgers niet opgezadeld worden met een
extra inzamelzak. Technisch moet het mogelijk zijn voor de sorteercentra om een goede
sortering van bijkomende plastic fracties uit te voeren samen met de fracties uit de
bestaande PMD-zak.

•

Uitbreiding van het huidige aanbod van afvalrecipiënten voor de burger ontsiert ook het
straatbeeld. Een bijkomend nieuw apart afvalrecipiënt voor andere plasticfracties betekent
dan een verhoging van het aantal afvalrecipiënten in het straatbeeld: restafvalzak, GFT-zak,
PMD-zak, roze zak (bijkomende plastics), papier & karton !

•

Er zou moeten gestreefd worden naar het ophalen aan huis van zoveel mogelijk
afvalfracties op eenzelfde ophaalmoment; een verschuiving van de ophaaltijdstippen voor
afvalfracties buiten de spitsuren; en een betere spreiding van de ophaalfrequentie over de
dag. Dit zou in principe een positief effect moeten hebben op het straatbeeld, maar ook op
de verkeersstroom (minder verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren, daling van het aantal
ritten voor de ophaaldienst) en daling van de uitstoot van uitlaatgassen van de ophaalwagens
voor afval door de toepassing van een gecombineerd rittensysteem (waardoor ook
verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving).
De milieuambtenaar heeft eerder al aan de dienst afval van intercommunale Haviland
gesuggereerd om vanaf 2018 meer afvalfracties van het huishoudelijk afval op eenzelfde
dag op te halen (= bundelen) in Opwijk, zodat het straatbeeld in onze gemeente minder
wordt ontsierd door de aanwezigheid van afvalrecipiënten.
In de rand van de afvalproblematiek wordt ook nog even verwezen naar het coachingtraject
zwerfvuil waarvoor de gemeente Opwijk samen met nog een aantal andere gemeenten door
OVAM werd geselecteerd en dat dit jaar werd opgestart. Gedurende 2 jaar zal de
gemeente door een coach begeleid worden om de gemeente Opwijk properder te maken.
De gemeente kan hiervoor een beroep doen op een budget van € 30.000 om gedurende de 2
jaar een aantal concrete acties uit te werken.

In eerste instantie zal de toestand in Opwijk mbt. zwerfvuil opgemeten worden via de
‘zwerfvuilbarometer’, inventarisatie van alle straatvuilnisbakjes, periodieke registratie van de
vuldichtheid van de straatvuilnisbakjes, gevolgd door de opmaak van een straatvuilnisbakkenplan.
Daarna zullen verdere acties uitgewerkt worden aangaande:
o Ondersteuning van scholen bij zwerfvuilacties
o Ondersteuning van verenigingen, organisaties bij zwerfvuilacties
o Sensibilisatie van de burger en doelgroepen
o Enz…
Bij een volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad zal meer informatie worden gegeven
over het coachingtraject zwerfvuil Opwijk.

4.

Advies milieuraad mbt. de evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid –
prioriteitenschema.
Tijdens een aantal vorige vergaderingen werd dit thema al besproken. Het voorgelegde
prioriteitenschema wordt nog even toegelicht.
Gezien de recente aandacht in de actualiteit omtrent de asbestproblematiek wordt door de
milieuraad voorgesteld om volgende wijzigingen aan het voorgelegde prioriteitenschema aan te
brengen:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij de
verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
Daarnaast wordt voorgesteld om onder cluster mobiliteit, de uitbouw van de nieuwe parking
Borchtsite een hoge prioriteit te geven.
ADVIES MILIEURAAD
Positief advies mbt. het voorgelegde prioriteitenschema voor het gemeentelijk milieubeleid, op
voorwaarde van wijziging van de prioriteitenquotering voor volgende items:
-Cluster bodem: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop asbestverwijdering:
prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: onderzoek tot opstart van een groepsaankoop
asbestverwijdering: prioriteit HOOG
-Cluster hinder en milieuhandhaving: opvolging van asbesthuizen en aannemers die zich bij
de verwijdering van asbestmateriaal niet aan de wettelijke regels houden:
Prioriteit HOOG
-Cluster mobiliteit: uitbouw nieuwe parking Borchtsite: prioriteit HOOG

5-6 Visie van Infrabel op het sluiten van overwegen – toelichting.
Mobiliteitsstudie Timenco mbt. het verschuiven van verkeersintensiteiten in het kader van
het Infrabelplan.
Beide punten worden kort toegelicht door de voorzitter. Deze thema’s werden ondertussen al
besproken in de VAR (verkeersadviesraad).
Gezien de blijvende verkeersongevallen en persoonsongevallen die zich voordoen aan spooroverwegen,
is het de bedoeling van Infrabel om op termijn spooroverwegen af te schaffen.
Dergelijke ingrepen vereisen uiteraard – afhankelijk van de situatie ter plaatse – ingrijpende
infrastructuele aanpassingen.
Voor Opwijk zou het gaan om de spooroverwegen langs s/o Lebbeke, Bolstraat, Broekstraat,
Fabriekstraat, Klei.
Voor een aantal spooroverwegen die in Opwijk zouden afgeschaft worden zou dit toch inzake
mobiliteit voor voetgangers/fietsers en buurtbewoners ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Voor de spooroverweg langs de Klei voorziet het plan in een ondertunneling onder de bestaande
gewestweg, terwijl ook een tunnel zou ingericht worden ter hoogte van de Fabriekstraat.
Met betrekking tot de mobiliteitsstudie van Timenco waarbij op basis van tellingen van voertuigen en
fietsers een effectenanalyse wordt opgemaakt, wordt opgemerkt dat er evenwel geen rekening
wordt gehouden met de goede mobiliteit voor fietsers.
Beide thema’s zullen uiteraard op de voet opgevolgd worden door de VAR.

7-8 (klimaat)Initiatieven Opwijk 2040 – toelichting.
Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Wegens de afwezigheid van Bert De Wel die het punt over de waterzuiveringsproblematiek Opwijk
op de agenda heeft geschoven, en de afwezigheid van Luc De Ridder, worden beide punten nu niet
behandeld en verschoven naar de volgende vergadering van de gemeentelijke milieuraad.

9. Stand van zaken Intradura – toelichting.
Schepen Inez De Coninck geeft een korte toelichting.
Recent werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een aparte intercommunale voor afvalbeheer
Intradura.
19 gemeenten participeren in Intradura, uitgezonderd de gemeente Sint-Genesius-Rode die voor
haar afvalbeheer een beroep doet op een externe afvalophaler Van Gansenwinkel.
Randinformatie
De oprichting van de opdrachthoudende vereniging genaamd Intradura vormt de eerste stap in
de herstructurering van Haviland Intracommunale.
De herstructurering houdt in dat de activiteit afvalbeheer wordt gescheiden van de activiteit
streekontwikkeling en in de toekomst wordt uitgeoefend door Intradura. Dit moet tot volgende
voordelen leiden:
•

optimale aansluiting bij de doelsteling van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking in
die zin dat de activiteiten worden uitgeoefend binnen de rechtsvorm die het meest bij hun aard
past: een dienstverlenende vereniging voor streekontwikkeling en een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer.

•

zekerheid omtrent de btw behandeling van de afvalactiviteiten: de beheersoverdracht eigen
aan de opdrachthoudende vereniging is immers een vereiste van de btw-administratie om btw op
de dienstverlening te vermijden.

•

optimalisatie van de processen en de daarmee verbonden kosten, evenals realisatie van
efficiëntiewinsten.

•

mogelijkheid om te investeren in de infrastructuur nodig voor een milieubewust afvalbeleid
om zo de gemeenschappelijke beleidsprioriteiten te realiseren (preventie en duurzaamheid,
efficiëntie en kostenaanekening aan de vervuiler, enz.).

Bij het uitwerken van deze herstructurering, wordt verder prioriteit gegeven aan volgende
doelstellingen:
•
het fiscale regime: de opdrachthoudende vereniging moet buiten de werkingssfeer van de
btw blijven en moet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn.
•
de financiële gevolgen voor de gemeenten die niet deelnemen: de herstructurering mag niet
leiden tot een verlies van hun aandeel in de huidige waarde van de activiteit afvalbeheer.
•
de financiële gevolgen voor Haviland Intercommunale: de herstructurering mag de toekomst
van de activiteit streekontwikkeling niet in het gedrang brengen.
•
de vrijheid van keuze: de uitwerking moet de gemeenten vrij laten in hun keuze al dan niet
deel te nemen en mag die keuze dus niet sanctioneren of stimuleren.
•
het behoud van de rechten en het statuut van het personeel.
•
het behoud van het geheel van de middelen die vandaag aangewend worden door Haviland
Intercommunale voor de activiteit afvalbeheer: de herstructurering moet op dit geheel slaan.
•
het behoud van de contractuele rechten en de naleving van de contractuele plichten van
Haviland Intercommunale op het vlak van afvalbeheer.
•
het verder gebruik kunnen maken van de synergiën op het vlak van de ondersteunende
diensten aanwezig bij Haviland Intercommunale.
Het basispakket van de nieuwe intercommunale voor afvalbeheer Intradura zal bestaan uit de
volgende opdrachten:
• Preventie & Duurzaamheid;
• Huis-aan-huisophaling van restafval;
• Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
• Huis-aan-huisophaling van PMD;
• Inzameling van glas;
• Verwerking restafval;
• Verwerking grofvuil;
• Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
• Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …).

10.Variapunten
Een lid van de milieuraad vraagt zich af of de gemeente beschikt over hemelwatertanks.
Bij het met hoge drukreiniger recent afspuiten van de speeltoestellen in het park Hof
t/Hemelrijk, wordt volgens het lid van de milieuraad gebruik gemaakt van leidingwater
(drinkwater). Het gebruik van drinkwater voor dergelijke doeleinden is jammer, temeer daar
het Hof t/Hemelrijk beschikt over ondergrondse hemelwatertanks voor de sanitaire
voorzieningen, de hoge kostprijs voor drinkwater, en het feit dat de gemeente een
“voorbeeldfunctie” in het kader van duurzaam watergebruik.
Aansluitend aan bovenvermeld punt wordt meer aandacht gevraagd voor het verhoogde
risico op daling van de grondwatertafel door de uitvoering van grondwaterbemalingen met
het oog op het droogzuigen van de bouwput voor nieuwe (grote) bouwprojecten in Opwijk.
In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen het opgepompte grondwater rechtstreeks
wordt geloosd in de straatriolering, waardoor dit grondwater ofwel via de bestaande
collectorleiding wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation (RWZI) in Dendermonde, of via
een rioleringsstreng die niet aangesloten is op een collectorleiding alsnog terechtkomt in
oppervlaktewater.
Gezien de gevoelige daling van grondwater in Vlaanderen is het belangrijk dat op een
duurzame manier wordt omgesprongen met grondwater, aangezien een tekort aan grondwater
op verschillende domeinen een negatieve impact heeft.
Een lid van de milieuraad stelt voor om bij een kruising van een openbare weg/voetweg met
een beek (oppervlaktewater) een naamplaatje te voorzien aan de beek/oppervlaktewater met
de naam van de desbetreffende beek. Dergelijk naamplaatje met de naam van de beek zorgt
voor meer herkenbaarheid en bekendheid bij burgers.
Melding wordt gemaakt van de gedeeltelijke slechte staat van de weg in de Langeveldweg
als gevolg van uitgevoerde kapwerken (verwijdering van bomen).
Door een lid van de milieuraad wordt melding gemaakt van de slechte toestand van het
openbaar groen in verschillende speelpleinen en kapotte speeltoestellen– ondermeer het
speelplein langs de Vitsgaard. Hetzelfde lid maakt opmerkingen over het niet volledig goed
herstellen van het voetpad op het viaduct over de spoorweg. De opdrachtgever voor
uitvoering van de werken is Infrabel.

VOLGENDE VERGADERING GEMEENTELIJKE MILIEURAAD
MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 – 20u – vergaderzaal GAC 1, Marktstraat 55.
Voorlopige agenda voor de vergadering op 25.09:
- Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
- Toelichting initiatieven Opwijk2040.
- Toelichting coachingtraject zwerfvuil Opwijk.
- Toelichting nota bvba. SPACE-Lab mbt. opmaak ingroeningstoets.
- Stand van zaken Leirekensroute (studie inrichting fietssnelweg).

