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01 GROENE LONG
Toelichting: door Ronny De Coster
PowerPoint in bijlage
Uitvoeringsdata werden nog toegevoegd aan PowerPoint
Hoe de zaadactie van de provincie in de kijker zetten?
De milieudienst heeft nog een voorraad van bloemenmengsel van 2014, wegens ziekte
van Iris is er geen actie gedaan in voorjaar van 2014.
Men zou graag deze actie koppelen aan de groen long.
De bloemenweide van groene long kan ingezaaid worden door jeugdvereniging of
leerlingen van 6de leerjaar.
Hieraan kan ook het zelfbouwen van een bijenhotel gekoppeld worden samen met de
kinderen.
De provincie organiseert geen samen aankoop meer van zaadmengsel in 2015.
De gemeente dient nu zelf in te staan voor de aankoop, de provincie levert wel nog de
nodige adressen om een prijsvraag te doen.
02

ACTIE BIODIVERSITEIT

De actie rond biodiversiteit zou samen georganiseerd worden met de opening van het
nieuwe perceel dat aangekocht werd bij het bosje van Kruisheide.
Er staan nog populieren die dit jaar nog gerooid zouden worden.
Op dit perceel is poel en een houtkant aangelegd
Het doel is om de inhuldiging van het perceel te koppel aan onze koesterburen (vb
vleermuis, steenuil of glimworm) door het organiseren van een wandeling.
Het speelbos van Natuurpunt bestaat ook dit jaar 15 jaar.
Dit zou men kunnen combineren.
03

ACTIE PROPERE BUURT

De gemeentelijke opruimdienst meldt dat de borden helpen om sluikstrot tegen te gaan.
In Berreweide aan eilandje voor de Reigerstraat werkt het wel niet!
De blikvangers zullen vervangen worden door een straatvuilbakje.
Er wordt gevraagd of er cijfers zijn van sluikstort? Niet per plaats, maar wel het totale
tonnage per jaar.
De plaatsen waar sluikstort gebeurt zijn dikwijls de zelfde : Robbroekstraat, vuilbakje aan
monument in Neeravert, De ruilverkavelingsbanen,…
In sporthallen gaat het afval gescheiden ingezameld worden. Hier voor zijn nieuwe
vuilbakken aangekocht met duidelijke pictogrammen. Dit is ook te zien in tv-spotje van
Fost+.
Er zal ook nog gesensibiliseerd worden in scholen en jeugdbewegingen.
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De actie van in de vuilbak, waar je zakken kan voor afhalen op de milieudienst om je
eigen buurt op te ruimen hebben veel succes.
Er zijn al verschillende burgers de zakken komen halen om tijdens het uitlaten van hun
hond of wandeling het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen.
De gemeente heeft ook ingetekend bij Incovo om mobilecamera te plaatsen bij glasbollen
om zo sluikstort tegen te gaan. Incovo heeft enkele mobile camera’s aangekocht die
verplaatst zullen worden op het grondgebied van de verschillende vennoten van Incovo.
De beelden van deze camera kunnen dan gebruikt worden voor gezicht of nummerplaat
herkenning om zo de sluikstorter te vatten
De camera kan ook gebruikt worden voor vandalisme.
04

SAMENWERKING PLATTELAND EN OXFAM

Iets doen rond voedselverspilling
Als de markt gedaan is navraag doen bij de marktkramers naar hun restjes, en met deze
restjes een workshop koken geven. Dit is ook gedaan door 11.11.11 actie.
Het zou ook de bedoeling zijn om de lokale landbouw hier bij te betrekken.
Dit zodat ook minder kwalitatieve producten ook verkocht worden (kleine aardappel,
kromme wortel,…).
Zo zou men een boerenmarkt kunnen organiseren.
In Gooik is ieder dinsdagavond ( vanaf 18u) een boerenmarkt waar een zestal
landbouwers hun producten komen verkopen.
De boeren spreken onderling af welke producten ze mee brengen. Om zo gevarieerd
aanbod te kunnen bieden en om ervoor te zorgen dat niet iedereen met hetzelfde product
op de markt staat.
Deze boerenmarkt zou gekoppeld kunnen worden aan autoloze zondag.
Autoloze zondag is dit jaar niet doorgegaan omdat september altijd zo vol zit van de
activiteiten.
Voor de boerenmarkt is er samenwerking nodig met bedrijfsgilde en landelijke gildes van
de verschillende deelgemeente.
Als in september is ook de fietstocht van landelijke gilde Londerzeel waar rekening mee
gehouden moet worden.
Er kan ook contact worden opgenomen met de KWB voor eventueel workshop koken
05

HALOWEENACTIE

Nacht van de duisternis was gekoppeld haloweenkermis
De samenwerking met de burcht was niet optimaal, lichten doofden al om 19u
En verlichting was nodig voor sommige kraampjes.
Daarom gaat de volgende actie rond de nacht van de duisternis door in de Groen Long
06

AUTOLOZE ZONDAG

Is reeds besproken samen met boerenmarkt.
Is moeilijke periode om in september iets te organiseren
07

SENSIBILISTIE ROND NULGEBRUIK

Vanaf 1 januari 2015 mag men op openbaar domein geen pesticide meer gebruiken.
Er dient aan de burger gecommuniceerd te worden dat de gemeente gaat vergroenen.
Artikel in informatie blad, en andere sensibilisatiekanalen.
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De gemeente heeft nog een vrijstelling bekomen om te mogen sproeien op het kerkhof
van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel.
Voor St-Jozef kon men geen vrijstelling meer bekomen omdat dit gelegen is in
beschermingszone rond waterwingebied.
De kerkhoven zitten momenteel al in omvormingsfase.
Moeilijk bereikbare plaatsen bv tussen de ruggen (6-12 tussenruimte ) van zerken worden
beplant met een Sedum mix.
De gemeente opteert om het onkruid te gaan bestrijden met heet water (stoom). Door
deze temperatuurschok barst de celstructuur van de plant kapot, zodat deze uiteindelijk
dood gaat.
Tevens wordt er rekening gehouden met de aanleg van wegenis dat de voegen zo smal
mogelijk moeten zijn zodat hier geen onkruid kan tussen groeien.
Er zal ook meer geborsteld worden om voedingsbodem voor de onkruiden te verwijderen.
De gemeente weegt nog af om de werken uit te besteden of zelf deze machine aan te
kopen.
08

SAMENWERKING MET VERENIGINGEN ROND MILIEUTHEMA

Indien je als vereniging al milieuactie hebt staan in het jaar programma en jullie wensen
samen werking met de milieudienst Mag u deze indien.
Voorbeelden van milieuacties van verenigingen: Repair Cafe van Vzw Curieus, inzameling
van oude GSM’s door KWB,…
Het college heeft wel gevraagd om de acties te bundelen en dit samen op college te
brengen.
09

VARIA


Geen kippen actie in 2015
De milieudienst krijgt geenbudget voor een kippenactie te organiseren in 2015



Zwerfkatten sterilisatie
In zitting van 25 november 2015 heeft de gemeenteraad de sterilisatiecampagne
van zwerfkatten goed gekeurd.
De procedure voor zwerfkatten sterilisatiecampagne is de volgende:
o

Melding bij de milieudienst

o

door gegeven aan de politie voor controle (aantal en of geen burenruzie is)

o

na gunstig beoordeling van politie worden de gegevens van melder door
gegeven aan Van Emlo om kooien te plaatsen.

o

Van Emlo dient de gevangen katten naar de dierenarts te doen, die
aangesteld is voor deze regio (Er is een dierenarts aangesteld per
deelgemeente)

o

Prijzen incl. BTW voor:
castratie : 42 euro
sterilisatie : 85 euro
drachtige katten : 95 euro
euthanasie: 48 euro
de dierenarts beslist of de kar gesteriliseerd/castreert/geëuthanaseerd
wordt
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o

Van Emlo dient de kat terug op te halen na castratie of sterilisaties terug
los te laten.

o

Van Emlo krijgt 0.2 euro/inwoner van Londerzeel dus in totaal 3600 euro
( Van Emlo staat in voor vangen van alle loslopende dieren)

o

Deze overeenkomst is 1 jaar geldig en wordt nadien geëvalueerd

Honden poepprobleem in wegje van blokstraat naar de Kouterbaan.
De politie dient dit op te volgen en op te lossen.
De bordjes van anti hondenpoep zijn ook van de politie.
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