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1. ADVIES VERLENING BETREFFENDE HET ACTIEPLAN TRAGE WEGEN INZAKE
HET BEKOMEN VAN EEN PROVINCIALE SUBSIDIE
Toelichting: door Dhr. Gert Vermeiren
Over zicht van de ondernomen stappen:
 mei 2011 tot juli 2011 – opmaak werkkaarten
 augustus 2011 – mei 2012 = inventarisatie trage wegen – dankzij 18 vrijwilligers
(+/-169 km)
 mei 2012 – juli 2012 = verwerking inventarisatiefiches
(1435 fiches)augustus 2012 = uitzuivering kaart
(van 1435 naar 930 of naar 118km)
 december 2012 – februari 2013 = publieksbevraging
 maart 2013 – juni 2013 = verwerking resultaten publieksbevraging
 vanaf juni 2013 – opmaak actieplan + uitwerkingsnota
 opmaak actieplan tot bekomen van provinciale subsidie najaar 2014
 Begin 2015 voorgesteld aan college van burgemeester en schepen
 Maart 2015 bevraging bij de adviesraden en gemeenteraadscommissie
Het actieplan is tot stand gekomen door volgende handelingen:
 inventarisatie van alle trage wegen (private en atlaswegen)
 publieksbevraging bij de verenigingen
 codering per wegsegment (synthese)
 bepalen prioritering aan de hand van codering
 bepalen van acties aan de hand van publieksbevraging, prioritering en codering
Code 1
Code 2

Code 3

Code 4
Code 5

Functioneel
Recreatief
Resultaat publieksbevraging
(afhankelijk van het aantal
keren aangeduid door
verenigingen)
Verbinding met centrum,
school of station
Verbinding met andere
aantrekkingspool (sport,
bezienswaardigheid)
Afweging gemeente
Opgenomen in de Atlas van
de buurtwegen

4 punten
2 punten
Van 0 tot 7

10 punten
8 punten

nvt
5 punten

Mogelijke acties
1. Openen
2. Geen Actie – voor bepaalde wegen kan geopteerd worden om deze af te schaffen.
3. Verplaatsen
4. Aanpassen
5. Aanleggen
6. Behouden / onderhouden
7. Onderzoeken
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1. Wegjes te open
Bevat alle wegjes waarvoor de actie openen werd toegekend.
Hier zijn enkel buurt- en voetwegen in opgenomen.
Men heeft de atlas der buurtwegen gebruikt als leidraad
Als een wegje staat in atlas der buurt wegen, staat men ook juridisch sterk om weg je te
open. Men is namelijk verplicht om atlas weg terug te open.
De lijst te open is opgesteld op basis van de bevraging
Het is zeker niet de bedoeling van alle trage wegen terug te open
het is ook niet de bedoeling om aan trage wegen verlichting, banken vuilbakjes te
voorzien.
2. Wegjes waar niets wordt voor ondernomen ( geen actie)
Bevat zowel wegjes die nu toegankelijk zijn, maar in privaat eigendom zijn, als wegjes die
niet toegankelijk zijn (voornamelijk buurt- en voetwegen), waarvoor geen actie wordt
ondernomen.
3. Wegjes verplaatsen
Bevat kleine stukjes weg die verplaatst moeten worden naar de huidige ligging van de weg
of wegjes die door verplaatsing naar een bestaande (private) weg kunnen geofficialiseerd
worden. Vb nr 3354 aan de Cattemansdreef kan verplaats worden naar de 1323, 1365A en
1365B.
4. Aan te passen wegjes
Wegjes waarbij de breedte onvoldoende breed is of waarbij de ondergrond moet
aangepast worden (slechte staat of andere ondergrond gewenst).
Vb. dat al is uitgevoerd ondertussen is het schommelwegje
5. Wegjes die aangelegd dienen te worden
Dit gaat over nieuwe wegjes (vb tussen Schuurveld en Hoogveld of het fietspad langs het
spoor richting Kapelle-op-den-Bos). Het wegje tussen Holstraat en Handelsstraat is
ondertussen (2014) aangelegd (ondergrond misschien nog aan te passen).
6. Wegjes die behouden en onderhouden dienen te worden
Bestaande trage wegen (zowel privaat als buurtwegen) die nu openbaar gebruikt worden.
7. Wegjes waar nog onderzoek dient te gebeuren
Dit gaat over mogelijk nieuw te openen wegen. Bijvoorbeeld daar waar er nog een
ontbrekende verbinding is. De juiste locatie van deze nieuwe wegjes is nog niet bepaald
en moet onderzocht worden.
Dit actieplan wordt gebruikt om een provinciale subsidie te bekomen van 6000 euro.
Het actieplan zal ook gebruikt worden als leidraad naar beleidsplan voor de trage wegen
Voor de trage wegen wordt ook jaarlijks 30 000 euro voorzien in begroting.
Het totaalbudget bedraagt dan jaarlijks 36 000 euro
Advies Mina-raad: De Mina-raad gaat akkoord met het indienen van subsidiedossier tot
het bekomen van een provinciale subsidie voor het actieplan trage wegen
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2. ADVIES VERLENING BETREFFENDE DE WIJZIGING POLITIEREGLEMENT
INZAKE VUURKE STOOK, OVERHANGENDE TAKKEN OP OPENBARE WEG,
BLAFFENDE HONDEN EN TEXTIELCONTAINERS
Inzamelen textiel
Om er zeker van te zijn dat enkel de firma Curitas nog containers kan plaatsen om
gemeentegrond, omdat deze firma een contract heeft met de intercommunale
Incovo, dienen we het politiereglement duidelijker te maken. Als dit duidelijk
vermeld staat in het politiereglement dan heeft een ander inzamelbedrijf geen
enkel recht om nog een textielcontainer te plaatsen in Londerzeel.
Voor Londerzeel is er wel een uitzondering gemaakt voor Wereldmissiehulp op
vraag van het college.
Voor het plaatsen van een textiel container dient men een erkenningsnummer te
hebben en een overeenkomst met het gemeente bestuur.
Momenteel is er nog 1 firma die een probleem maakt om hun containers weg te
nemen maar dit zit momenteel bij de juridische dienst van OVAM
De Kring winkel is momenteel de BEST-zak aan het bedelen in de Gemeente
Londerzeel.
De BEST-zak dient om inzamelen van herbruikbare boeken (B), elektronica (E),
speelgoed (S) en/of textiel (T).
De kringwinkel komt deze zak ophalen
Vuurke stook
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is
voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van
papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van
biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in
hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen.
Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:
-

-

-

het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur
(een kampvuur). Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke
overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan
100 meter van bewoning plaatsvindt
het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het
kader van folkloristische evenementen. Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als
de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de
activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt
het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in
een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel
de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking
ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair
oogpunt noodzakelijk is
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In al die omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en
barbecuetoestellen) in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet
een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heiden,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd,
en een afstand van 25 meter tot bossen
Wat dient er dan te gebeuren met snoeihout of wilgen takken?
Dit mag niet meer opgestookt worden maar dient verhakselt of afgevoerd te
worden.
Geluidsoverlast dieren
Het gaat om een bijkomende paragraaf, naar analogie van het politiereglement van
Lebbeke
Onverminderd de toepassing van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet en artikel
36,1° van de wet op de bescherming en het welzijn der dieren, kan de
burgemeester de politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname van het
dier en het laten plaatsen in een dierenasiel, zo de eigenaar of de houder van het
dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben
en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Overhangende takken op de openbare weg, die het verkeer belemmeren.
Staat nog niet vermeld in ons politiereglement. Artikel opnemen naar analogie van
stad Beringen “
Hoofdstuk 4: Sluikstorten en sluiklozen – reinheid van de omgeving
Artikel 4.11.
Overhangende takken van bomen en struiken op openbaar domein afkomstig van
Privé- eigendom dienen gesnoeid te worden door de eigenaar, huurder of
gebruiker van dit perceel, conform de onderstaande regels.
Indien de gemeente een vaststelling doet van overhangende takken op openbaar
domein, die een gevaar betekenen voor fietser, voetganger en auto, zal de
eigenaar een brief ontvangen waarin vriendelijk wordt verzocht om de nodige
snoeiwerken uit te voeren binnen een bepaalde termijn. Hierbij dient men rekening
te houden met de onderstaande regels.
Bij in gebreke blijven kan dit door de gemeentelijke diensten uitgevoerd worden
op kosten van de verantwoordelijke overtreder.
Regels:
Bomen
• Takvrije stamlengte voor voetgangers en fietsers bedraagt 3m
• Takvrije stamlengte voor auto's en vrachtwagens bedraagt 5m
• Verwijder stamschot tijding. (uitgeschoten scheuten op de stam)
Struiken en hagen
• Dienen 2 tot 3 maal per jaar geschoren te worden
• Dienen volledig teruggezet te worden tot op de grens van openbaar- en
privédomein
• Ideale snoeitijdstippen zijn eind juni en begin september.
Advies Mina-raad : De Mina-raad geeft een gunstig advies voor het wijzigen van
Politiereglement betreffende , inzameling van textiel, geluidsoverlast van dieren,
overhangende takken. De Mina-raad gaat niet akkoord met gedeelte van vuurke stook.
Vuurke stook is melding van Vlaamse wetgeving
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3. OPROEP TOT DEELNAME AAN LET’S DO IT-BELGIUM – ZWERFVUILACTIE
In 2014 heeft de gemeente Londerzeel voor de eerste maal deelgenomen aan de “Let’s do
it ! Belgium-campagne”. Deze nationale campagne roept alle vrijwilligers op om de strijd
aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikafval. Ook dit jaar wenst de milieudienst de
zwerfvuilactie te koppelen aan de Let’s do it ! Belgium-campagne.
Het is de bedoeling dat iedereen kan meewerken aan de actie : elke inwoner, vereniging,
buurtcomité, school, die zich ergert aan een bepaald plein, voetwegje, straat,
ruilverkavelingsbaan waar er steeds weer zwerfvuil te vinden is, krijgt nu de kans om dit
aan te kaarten en zelf onder handen te nemen. Nà de opruimactie zal op het plein of in de
berm een bord wordt geplaatst met “dit deel van Londerzeel werd opgeruimd door
vrijwilligers”.
De zwerfvuilactie loopt van maandag 16 maart 2015 tot en met zondag 22 maart 2015
Wat dient u te doen wanneer u beslist om deel te nemen aan deze actie ?
U contacteert de milieudienst en geeft volgende gegevens door : Naam, adres,
telefoonnummer, plaats die u wenst op te ruimen en datum van opruiming.
In de week van 16 maart 2015 kan u bij de milieudienst terecht voor witte vuilniszakken.
Indien gewenst kan u per aanvrager ook een grijper, veiligheidsvestje en handschoenen
verkrijgen. U ontvangt tevens een raamaffiche om uw deelname duidelijk te maken en op
te roepen tot actie.
Wat doet u tijdens uw opruimactie ?
U verzamelt het zwerfvuil in uw buurt of tijdens uw wandelingen in de witte vuilniszakken.
In de zakken mag alle zwerfvuil; afgedankte elektrische en elektronische apparaten en
autobanden mogen niet in de zak en legt u naast de witte zak. U geeft aan de milieudienst
door, waar u de witte zakken geplaatst heeft zodanig dat deze zakken of groter afval kan
opgehaald worden door de dienst openbare werken in de daaropvolgende week.
Wat doet u nà de opruimactie ?
U brengt het geleende materiaal terug binnen bij de milieudienst.
De campagne wordt afgesloten op zondag 22 maart 2015 bij Kringwinkel Wrak, Meerstraat
270, 1840 Londerzeel. Alle deelnemers aan de zwerfvuilactie krijgen tussen 14.00 uur en
17.00 uur een kop koffie en een pannenkoek aangeboden. Het is voor de deelnemers een
ideale gelegenheid om kennis te maken met de Kringwinkel én met de initiatieven van
kringwinkel WRAK zelf.
Dit milieuhandhavingsprogramma dient opgesteld te worden conform artikel 16.2.4 van
het Decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake Milieubeleid, dat
bepaalt dat alle handhavingsinstanties een individueel vijfjaarlijks handhavingsprogramma
dienen op te stellen en dit op eenvoudig verzoek dienen te bezorgen aan de Vlaamse Hoge
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (= VHRM).
Kennisname door Mina-raad
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4. KENNISNAME VAN HET MILIEUHANDHAVINGSPROGRAMMA
In het verleden dienden de handhavingsinstanties jaarlijks een milieuhandhavingsrapport
over te maken aan het VHRM. In dit rapport werd vermeld hoeveel klasse1, klasse 2 en
klasse 3-vergunningen we hadden behandeld in dat jaar, hoeveel handhavingscontroles
we hadden uitgevoerd en hoeveel bestuurlijke maatregelen/PV’s, hieruit voortgevloeid
waren.
In het handhavingsprogramma dienen we mee te delen hoe het beleid/toezichthouder de
handhaving ziet in de komende 5 jaar. Blijft alles bij het oude en wordt er enkel
reactief opgetreden (= als er een klacht of melding binnenkomt) of wordt er pro-actief
opgetreden, bv. het ene jaar worden alle garages gecontroleerd, het andere jaar
alle schrijnwerkerijen, ….
Het ontwerp-milieuhandhavingsprogramma werd, besproken met de politie en de
burgemeester op 06.03.2015.
Tijdens deze vergadering is afgesproken om ontwerp-milieuhandhavingsprogramma
uniform te maken voor de ganse Politiezone KLM
Het dossier dient overgemaakt te worden aan de VHRM tegen 31.03.2015.
Kennisname door Mina-raad

5. KENNISNAME VAN DE ORGANISATIE BOERENMARKT
Om aan te tonen dat de gemeente Londerzeel nog steeds een plattelandsgemeente is waar
het niet alleen heerlijk vertoeven is om te wandelen en te fietsen, maar waar de
landbouwer nog steeds zijn hart en ziel legt in het kweken van ons voedsel, wenst de
gemeente Londerzeel in samenwerking met de Bedrijfsgilde, Landelijke Gilde Londerzeel
en Landelijke Gilde Malderen een Boerenmarkt te organiseren.
Wij zijn van mening dat we fier mogen zijn dat we in onze gemeente nog landbouwers
hebben waar men op de boerderij terecht kan om groenten of fruit te kopen. Maar we
wensen dit nog meer in de kijker te zetten. Daarom het idee van deze Boerenmarkt.
Om iedere landbouwer de kans te geven zijn specifieke groente of fruit aan te bieden
zouden we deze Boerenmarkt willen organiseren in het voor- en het najaar, nl. op
zaterdag 06 juni 2015 en zaterdag 03 oktober 2015, telkens in de voormiddag.
Als plaats voor de Boerenmarkt dachten we aan het Heldenplein en het plein vóór de
afdeling Grondgebiedszaken.
Er is nu een brief vertrokken naar alle land- en tuinbouwers met de vraag tot deelname
aan deze boerenmarkt. Men heeft tijd tot eind maart om zijn deelname kenbaar te maken.
Momenteel zijn er 6 deelnemers hebben.
Kennisname door Mina-raad
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6. KENNISNAME VAN DE ACTIES GEORGANISEERD DOOR DE MILIEUDIENST
IN 2015 : DATA WORDEN DOORGEGEVEN TER ZITTING
Zondag 22.03.2015 : afsluitmoment zwerfvuilactie bij Kringwinkel Wrak te Londerzeel –
tussen 14.00 uur en 17.00 uur
Week van 23 maart : Recupelcampagne
Vrijdag 8 mei : viering 10 jaar RLGC
Eerste week van juni 2015 : inzaaien bloemenweide – opvullen insectenhotel i.s.m. Virgo
Sapiens in de Groene Long (afhankelijk van het weer)
Zaterdag 06.06.2015 in de voormiddag – Boerenmarkt (onder voorbehoud)
Zondag 21.06.2015 : koesterburenwandeling Boske Kruisheide i.s.m. Natuurpunt – moet
nog concreet uitgewerkt worden met natuurpunt – komt nog naar college
Dinsdag 23.06.2015 en donderdag 25.06: plattelandsdoedag
Zaterdag 26.09.2015 of zondag 27.09.2015 : inhuldiging Groene Long – moet ook nog
verder uitgewerkt worden
Zaterdag 03.10.2015 : in de voormiddag – Boerenmarkt (onder voorbehoud)
Vrijdag 30.10.2015 : Halloweenactie in de Groene Long – milieuthema : nachtdieren
Vrijdag 18.11.2015 : infoavond gehoorschade in jeugdhuis Onder de Toren
Kennisname door Mina-raad
7. VARIA
-

Kwaliteit van de blauwe zak is slecht, scheuren regelmatig juist onder de
trekband.
Er wordt aan Incovo door gegeven dat de kwaliteit van de zakken beter moet.

-

Hoe zit Met heraanplant van hagen in Meerstraat en Lakeman
De Hagen werden terug ingeplant eind februari

-

Hoe zit met het kappen van bos?
Het kapen van een bos is bij Agentschap Natuur en Bos van De Provincie
Zij doen ook de controle voor heraanplant of compensatie
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