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

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

Artikel 8 van de statuten bepaald dat wie 3x na elkaar zonder verontschuldiging afwezig
blijft, als ontslagnemend wordt beschouwd.
In het kader van een vlotte werking van de milieuraad rekenen wij op de medewerking van elk
lid om altijd tijdig te verwittigen wanneer men niet aanwezig kan zijn op een vergadering.
DAGORDE:
1) Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering.
2) Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s.
3) Toelichting stand van zaken uitvoering klimaatacties klimaatactieplan Opwijk.
4) Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
5) Inspiratienota – aandachtspunten vanuit milieuraad voor het toekomstig beleid
6) Jachtplannen – informatie
7) Ontwerpbudget 2018 – advies milieuraad
8) Variapunten
1) Voor akkoord: verslag van de vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag van de vorige vergadering wordt door de aanwezige leden voor
goedkeuring ondertekend.
2) Woord vanuit het schepencollege: besproken milieuthema’s.
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting.
Toekenning provinciale subsidie € 12.603,20 voor uitvoering
van fase 2 van het landschapsproject ‘witte dorp, Mazenzele’.
Kennisneming verslag van de interne stuurgroep
klimaatactieplan Opwijk – 8.05.2017
Kennisneming verslag van het overleg over afvalpreventie &
duurzaamheid – intercommunale Haviland – 9.05.2017
Goedkeuring verslag over de gemeentelijke
energieboekhouding 2016
Goedkeuring voorstel organisatie Erembald-Kravaalhappening
in Mazenzele op zondag 22.10.2017
Goedkeuring prioriteitenschema evaluatie gemeentelijk
milieubeleid. Dit punt wordt voor goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad van juni 2017
Gunning opdracht aan Niels Hubo, Oude Pastoriedreef 63BOpwijk – voor uitvoering in juni van achterstallig
groenonderhoud in het gemeentelijk groenbeheer in Opwijk.
Aktename verslag milieuraad van 22.05.2017

College 30.05.2017

Gunstig advies mbt. klasse 1-milieuvergunningsaanvraag
Brouwerij Alken-Maes/Brouwerij Affligem:
- Verwijdering bestaande opslagtanks voor 120 ton
hout + vervanging door 5 verticale silo’s van elk 75
ton + 1 silo van 50 ton – totale opslagcapaciteit mout:
425 ton.
- Vermindering vermogen koelinstallaties van 378,3 kw
naar 367,5 kw (= verlaging vermogen van koelers van
256,8 kw naar 246 kw)
- Verhogen vermogen stookinstallaties van 3.970 kw
naar 3.988 kw (= bijplaatsen boiler van 18 kw voor het
verwarmen van suiker)
- Actualisatie vermogen brouwcapaciteit: verhoging van
336 kw naar 594 kw
- Afwijking voor de waarden voor Kobalt en Mangaan in
het geloosde effluentwater van de
zuiveringsinstallatie.
Meldig klasse 3-ingedeelde inrichting: standaargarage –
Olivier Kiesegoms – Steenweg op Dendermond 210 –
Aktename.
Akkoord deelname aan project thermografische luchtfoto van
Interleuven - € 6.195,20 (inclusief btw) – inclusief
gebouwuitsnijding, digitale toepassing op de gemeentelijke
website, opleiding voor adviesverleners.
Gunning opdracht ‘herinrichting groenzones aan GAC 2,
Ringlaan 20) aan bvba. Van den Broeck Tuinarchitectuur,
Luikerweg 12 – Opwijk:
€ 10.612,91 (inclusief btw).
Goedkeuring bestek ‘uitvoeren van milieu gerelateerde taken
door doelgroepwerknemers voor de dienstjaren 2018-2019.
Geluidsoverlast bewoners Schuttershof – verhuur refter
gemeentelijke BUSO-school.
Enkel verhuur refter voor vergaderingen, privé-feestjes met
uitsluitend achtergrondmuziek beperkt tot maximum 85
dB(A)LAeq, 15 minuten, met respect voor de
geluidsomgevingsnormen (Vlarem) en beperking van de
duurtijd van de activiteit.
Kennisneming resultaten EPC-onderzoek voor het Sociaal Huis
en IBO.
Kennisneming verslag overleg op 4.07.2017 mbt. de planning
voor de organisatie van de 2de cyclus van het project Kyoto in
de wijk.
Kennisneming verslag overleg Milieuplatform AMOW van
26.06.2017
Goedkeuring affiche en aankondiging voor de ErembaldKravaalhappening op 22.10.2017.
Voorleggen aan gemeenteraad september: keuze voor
scenario 3: een uitbreiding van de P-fractie van de PMD-zak
met alle restplastics van huishoudelijke verpakkingen , zoals
goedgekeurd door Intradura in vergadering (raad van
bestuur) van 22.06.2017.
Ingebrekestelling van dhr. P. Van den Broeck, Kapelleweg,
mbt. uitvoering alternatief onkruidbeheer op de

College 21.06.2017

College 28.06.2017

College 4.07.2017
College 12.07.2017

College 25.07.2017
College 8.08.2017

gemeentelijke begraafplaatsen.
Goedkeuring verslag werkgroep studie fietssnelwg F27
Leirekensroute van 5.09.2017.
Prioriteit moet gegeven worden aan OMA-route en het bieden
van oplossingen aan de bestaande knelpunten voor de
realisatie van de OMA-route.
Schepencollege dringt aan op een financiering voor alle
gemeenten op een gelijke basis.
Gunning opdracht voor uitvoering van milieu gerelateerde
taken door doelgroepwerknemers voor de dienstjaren 2018 +
2019 aan vzw. 3WPlus

College 19.09.2017

Standpunt college van burgemeester en schepenen ivm. ‘fietssnelweg Leirekensroute’:

In zitting van 19.09.2017 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen
van het verslag van de werkgroep van 5.09.2017. Schepen Johan Deleu en schepen Inez De
Coninck zullen als politieke vertegenwoordigers aan de iGBC van 13.10.2017 deelnemen. Mia
Van der Straeten wordt als ambtelijke vertegenwoordiger afgevaardigd.
Het college van burgemeester en schepenen wenst prioriteit te geven aan de OMA-route. De
scenario’s die hier op tafel liggen zijn veel te verregaand en zijn ondergeschikt aan de
functionele verbinding tussen Brussel en Opwijk. Prioriteit moet gegeven worden aan het
bieden van oplossingen aan de bestaande knelpunten voor de realisatie van de OMA-route.
Het college van burgemeester en schepenen dringt aan op een financiering voor alle
gemeenten op een gelijke basis.”
Vanuit de milieuraad is er vraag om duidelijke en gerichte informatie naar de burger
toe met betrekking tot de recente oprichting van de afvalintercommunale INTRADURA,
evenals over afvalthema’s.
Een lid van de milieuraad stelt voor dat de gemeente burgers ondersteunt die zwerfvuil
opruimen door bijvoorbeeld het uitbetalen van ‘statiegeld’ bij het inleveren van lege blikjes,
lege drankverpakkingen.
Op de vraag van een lid van de milieuraad inzake het antwoord vanuit de gemeente Opwijk
op de brief van Vlaams Minister voor Leefmilieu Joke Schauvlieghe met betrekking tot
woonuitbreidingsgebieden, verwijst de schepen van leefmilieu naar de bepalingen van het
bestaande goedgekeurd structuurplan voor Opwijk. Het woonuitbreidingsproject Korruit
werd geschrapt (bestemd als compensatie voor ingenomen herbevestigd agrarisch gebied),
terwijl de projecten Meerweg en Rubensveld momenteel als reserve worden gehouden.
Resultaten project Save@work – deelname gemeente Opwijk met gebouw GAC 1,
Marktstraat 55:
Binnen de periode februari 2016 tot en met februari 2017 werd in GAC 1 een globale
energiebesparing (elektriciteit en verwarming) gerealiseerd van 13,24% ten opzichte van de
referentieperiode. Deze energiebesparing werd gerealiseerd door gedragswijzigingen bij het
personeel van GAC 1 + betere afstelling van de verwarmingsinstallatie + gebruik van een timer
voor de koeleenheid van de waterverdeelinstallatie + het doven van lichten in lokalen bij
afwezigheid van personeel + energietips aan personeel + richtlijnen en instructies voor het
afsluiten van computers en computerschermen + volledig afzetten van de
verwarmingsinstallatie vanaf mei tot september + maximaal gebruik van het natuurlijk licht in
de burelen.

De gemeenten Zemst, Diest en Liedekerke kwamen als winnaars uit de bus voor deze
Save@workwedstrijd.
De milieuambtenaar deelt mee dat de begeleiding en coördinatie mbt. het project
Save@work niet altijd optimaal was.

VOORSTEL MILIEURAAD
Vanuit de milieuraad is er vraag om duidelijke en gerichte informatie naar de
burger toe met betrekking tot de recente oprichting van de
afvalintercommunale INTRADURA, evenals over afvalthema’s.

3) Toelichting stand van zaken uitvoering klimaatacties klimaatactieplan Opwijk.
De schepen van leefmilieu geeft een korte toelichting van de stand van zaken van acties uit het
klimaatactieplan Opwijk, op basis van de bespreking tijdens de interne stuurgroep van
11.09.2017.
(zie bijlage achteraan verslag).

INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST

Het Burgemeestersconvenant
Gemeente Opwijk – 11 september 2017

1

Project volkstuinen: verdere mogelijkheden zullen onderzocht worden. Mocht achteraf
blijken dat er geen of veel te weinig interesse is voor volkstuinieren, wordt vanuit de
gemeentelijke milieuraad voorgesteld om het bestaande braakliggende perceel grond
tussen spoorweg en de lokalen van de Heiveldblommekes (Kouterlaan) in te richten als
publieke speelzone.
De milieuambtenaar zal contact opnemen met de tuinbouwschool Peizegem met het oog op
deelname door deze school aan de wekelijkse markt in Opwijk.

VOORSTEL MILIEURAAD
Project volkstuinen:
Mocht na verder onderzoek blijken dat er geen of veel te weinig interesse is
voor volkstuinieren, wordt vanuit de gemeentelijke milieuraad voorgesteld om
het bestaande braakliggende perceel grond tussen spoorweg en de lokalen van
de Heiveldblommekes (Kouterlaan) in te richten als publieke speelzone.

4) Stand van zaken waterzuiveringsproblematiek Opwijk.
Dit punt stond op vraag van een lid van de milieuraad op de agenda van de vorige vergadering, maar
kon wegens afwezigheid van dit lid toen niet behandeld worden.
De aanleiding van dit punt zijn de slechte resultaten van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater
in Opwijk welke recent door Opwijk2040 werd onderzocht.
Een vervuiling van het oppervlaktewater werd vastgesteld in de Brabantse beek, vermoedelijk
afkomstig van de lozing van afvalwater door een aardappelverwerkingsbedrijf (Family Frites) op het
grondgebied van de gemeente Merchtem.
Vanuit de milieuraad wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een brief te
sturen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem, met verwijzing
naar de aanhoudende lozing van afvalwater door een of meerdere bedrijven op het grondgebied van
Merchtem, en vraag tot verder onderzoek en maatregelen.
De schepen van leefmilieu geeft ook korte informatie over de uiteindelijke oplossing van de vervuilde
Asbeek in het park Hof ten Hemelrijk, als gevolg van de instroom van huishoudelijk afvalwater vanuit
wijk Den Boogaard door foute aansluitingen. Gedurende ruim 2 jaar werd vervuiling van de Asbeek in
het park Hof t/Hemelrijk vastgesteld door de gemeentelijke diensten, waarbij de
verantwoordelijkheid werd gelegd bij Providentia cv. Na het opstellen door de
milieuambtenaar/gemeentelijke toezichthouder van meerdere processen-verbaal wegens inbreuken
op de milieureglementering en het opleggen van een bestuurlijke maatregel, werden door
cv. Providentia uiteindelijk concrete stappen ondernomen om de vervuiling stop te zetten en de
verkeerde aansluitingen te corrigeren.

5) Inspiratienota – aandachtspunten vanuit milieuraad voor het toekomstig beleid.
Met een brief dd. 7.07.2017 gericht aan de voorzitter van de gemeentelijke milieuraad, werd het
ontwerpbudget 2018 overgemaakt en werd tevens aan de adviesraad de mogelijkheid gegeven om een
visie te formuleren in verband met de toekomst van Opwijk (2020-2026).
De voorzitter verwijst naar volgende aandachtspunten:
Grondwater: op grote bouwwerven wordt veel grondwater opgepompt (droog zuigen) in het
kader van de uitvoering van bouwkundige werken. In het gros van de gevallen wordt het
opgepompte grondwater niet terug gepompt in de grondwatertafel, maar komt dit
opgepompte grondwater terecht in de openbare riolering om uiteindelijk terecht te komen in
het oppervlaktewater richting Dender- en Scheldebekken.
Het oppompen van grote hoeveelheden grondwater, evenals de grote aanwezigheid van
verharde oppervlakken in Vlaanderen, zijn de oorzaken van een nog dalende grondwatertafel.
Water ter plaatse houden zal in de toekomst nodig zijn.
Dit is een belangrijk aandachtspunt voor projectontwikkelaars. In de praktijk blijkt ook dat
slechts weinig aannemers en/of bouwheren bij het oppompen van grondwater voor de
uitvoering van bouwtechnische werken vooraf een melding of vergunning aanvragen in het
kader van de Vlarem (milieu) reglementering, ondanks het feit dat dit een wettelijke
verplichting is.
Nood aan open ruimte: Pleidooi om niet alles vol te bouwen in Opwijk en te kiezen voor
inbreiding en behoud van de open ruimte. Groene zones zouden ook beter moeten ingevuld
worden in bouwprojecten zodat het niet verdrongen wordt naar de rand. Sommige dieren
(invertebraten en kleine knaagdieren) evenals planten gebruiken de ‘groene eilandjes’ en
natuurpercelen om hun populaties in stand te houden. Voldoende vrijhouden van open ruimte
in het landschap is dus zowel belangrijk voor dier en plant als voor de mens.
Klimaat: Verder implementeren van acties in het kader van het klimaatactieplan Opwijk.
Stimuleren van het uitvoeren door burgers van energiezuinige maatregelen in de woning, met
ondersteuning van de gemeente (cfr. isoleren woning).
De schepen van leefmilieu verwijst ook naar de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen voor de opmaak van een ‘ingroeningstoets’ voor Opwijk. Momenteel werd door
bvba. Space-LAB (dhr. Tim Lagast) fase 1 van deze ingroeningstoets opgemaakt. Fase 1 is een
voorbereidende fase waarbij via verdergaand onderzoek de problematiek correct wordt ingeschat.
Volgens bvba. Space-LAB is er een duidelijke behoefte aan een meer stimulerend instrument dat de
ontwikkelaar goesting moet geven om het groen als een meerwaarde voor de eigen site te
beschouwen en daar positief op in te zetten. Tijdens fase 2 zou een gemeentelijke verordening en
een praktijkboek (stimulerend en inspirerend instrument) worden uitgewerkt.
Dhr. Tom Lagast zal nu het project ‘ingroeningstoets’ voor Opwijk eerst terugkoppelen met het Team
Vlaams Bouwmeester, en samen met hen de mogelijkheden bekijken om de ingroeningstoets voor
Opwijk via de bouwmeesterscan te onderzoeken.

6) Jachtplannen – informatie
De milieuambtenaar geeft een korte toelichting.
Om in Vlaanderen te mogen jagen met een vuurwapen, moet de jager beschikken over een
aaneengesloten terrein van minstens 40ha.
Rekening houdende met de steeds schaarser wordende open ruimte in Vlaanderen, is dit weinig
realistisch !
Om te mogen jagen op privaat terrein (jachtrecht) is toestemming vereist van eigenaars – dit kan
zowel mondeling als schriftelijk. In de praktijk is dit evenwel problematisch en worden jachtplannen
door jagers ingekleurd als jachtgebied zonder eigenaars vooraf op de hoogte te stellen.
In de praktijk is er dus weinig transparantie en is er vooral veel geklungel bij de opmaak van
jachtplannen.
Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvlieghe heeft de ‘hete aardappel’ doorgeschoven naar
ANB( Agentschap voor Natuur en Bos) om met alle belanghebbende partijen rond de tafel te zitten,
met als doel om te komen tot “maatschappelijk aanvaardbare plannen”…
Sinds 20.07.2017 zijn de digitale jachtplannen voor gans Vlaanderen online te raadplegen via Geopunt
Vlaanderen.
Opmerkelijk is dat 60 tot 70% van Vlaanderen ingekleurd is als jachtgebied, zelfs volledige
dorpskommen (inclusief bewoning), volledige straten, begraafplaatsen, scholen, begraafplaatsen van
Commonwealth in West-Vlaanderen, enz…
De procedure om eigenaars toe te laten hun eigendom die volgens de jachtplannen momenteel is
ingekleurd als jachtgebied waarop het jachtrecht geldt uit te lichten, is bij de burger niet of
onvoldoende gekend.
Naast de reguliere procedure via de arrondissementscommissaris, kan elke eigenaar zijn als
jachtgebied ingekleurde eigendom uit de jachtplannen laten kleuren via de actie ‘schietinactie.be’ van
vzw. Vogelbescherming Vlaanderen.
Volgens de gegevens van vzw. Vogelbescherming Vlaanderen werden momenteel 719 percelen
onrechtmatig ingekleurd en zonder toestemming van de eigenaar in een jachtplan opgenomen:
58% illegaal ingekleurde percelen tov. het aantal beoordeelde percelen in West-Vlaanderen.
94% illegaal ingekleurde percelen tov. het aantal beoordeelde percelen in Oost-Vlaanderen.
72% illegaal ingekleurde percelen tov. het aantal beoordeelde percelen in Antwerpen.
78% illegaal ingekleurde percelen tov. het aantal beoordeelde percelen in Vlaams-Brabant.
83% illegaal ingekleurde percelen tov. het aantal beoordeelde percelen in Limburg.
Ook voor wat de gemeentelijke eigendommen betreft zijn volgende percelen zonder toelating van de
eigenaar (gemeente Opwijk) ingekleurd als jachtgebied:
-Gemeentelijke (jong) bospercelen.
-2 percelen langs de Kravaalvelden (natuur-en landschapsbeheer).
-Begraafplaats Droeshout + begraafplaats Mazenzele.
-De Loods, Doortstraat 2.

ADVIES MILIEURAAD
1)

-

2)

De gemeentelijke milieuraad adviseert om vanuit het gemeentebestuur
Opwijk een verzoek in te dienen bij de Arrondissementscommissaris tot
het schrappen/uitkleuren in de jachtplannen van de volgende
gemeentelijke eigendommen:
Gemeentelijke (jong) bospercelen.
2 percelen langs de Kravaalvelden (natuur-en landschapsbeheer).
Begraafplaats Droeshout + begraafplaats Mazenzele.
De Loods, Doortstraat 2.

Er wordt voorgesteld om via de gemeentelijke kanalen (Opwijks Leven,
website gemeente Opwijk) de burger te informeren over de gevolgen van
de jachtplannen; de inkleuring van privé-terreinen als jachtgebied zonder
toelating van eigenaars; en de procedures om als jachtgebied ingekleurde
percelen te schrappen/uit te kleuren uit de jachtplannen.
> + gebruikmaking van de aankondigingstekst van vzw. Vogelbescherming
Vlaanderen.

7) Ontwerpbudget 2018 – advies milieuraad.
Wegens tijdgebrek kon dit punt niet besproken worden.
Rekening houdende met de deadline van 1 oktober 2017 voor het indienen van een advies en/of
opmerkingen aangaande het ontwerpbudget 2018, wordt het volledige document (ontwerpbegroting
2018) met verwijzing van de specifieke milieuposten overgemaakt aan de leden van de milieuraad,
zodat alsnog de mogelijkheid wordt geboden om opmerkingen te formuleren.

8)
Variapunten
Er werden geen variapunten behandeld.

Volgende vergadering gemeentelijke milieuraad:
In de loop van december 2017.

BIJLAGE
Presentatie over stand van zaken uitvoering acties uit het
klimaatactieplan Opwijk

