Milieu adviesraad

Datum: 11 maart 2013
Plaats: refter afdeling grondgebiedzaken

Aanwezig :

dhr. Paul Van denbempt
dhr. Louis Lamberts
dhr. Georges Daes
mevr. Ria De Donder,
mevr. Jackie Coeckelberghs
dhr. Stefaan De Schouwer
dhr. André Meysmans
dhr. Christiaan Pauwels
dhr. Guido Robberechts
dhr. Eddy Vranckaert
mevr. Iris Bauwens
dhr. Ronny De Coster

Voorzitter
Ondervoorzitter
MINA-raadsleden

Schepen van leefmilieu en
natuurbehoud
Deskundige
Secretaris

Verontschuldigd:
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

Dirk Pauwels
Eddy Tierens
Eric Daelemans
Siegfried Van Ingelgem
Luc Mertens

MINA-raadsleden

Afwezig;
mevr. Anne Van Ingelgem
dhr. Wilfried Verdoodt

MINA-raadsleden

Op
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de agenda staat het volgende:
Goedkeuring van het verslag van 10 september 2012
Evaluatie van de open Mina-raad
Kennisname van nieuwe reglement betreffende het rattenvergif
Rapportering van de samenwerkingsovereenkomst
Kennisname van de acties georganiseerd door de milieudienst voorjaar 2013
Inpak van de nieuwe geluidsnormen op het verenigingsleven en de Milieudienst
Stand van zaken van Natuurprojecten
Voorstelling project van GTIL ‘ Boerderij van de Toekomst’
Varia
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Goedkeuring van het verslag van 10 september 2012
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Geen verdere opmerking op het verslag van 10 september 2012
Besluit : Het verslag wordt goedgekeurd
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Evaluatie van de open Mina-raad

Spijtig dat er weinig opkomst was.
Er werd meer volk verwacht, gezien de toeloop voor de berekening van de
energiefactuur.
Volgende keer wordt er gehoopt op meer succes.
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Kennisname van nieuwe reglement betreffende het rattenvergif
Het Rattenvergif is vanaf 1 maart 2013 betalend.
Kostprijs is 3 euro voor 10 zakjes rattenvergif van 50 g
Î De zakjes rattenvergif worden nu verkocht aan aankoopprijs.
De naam en adres van de persoon moet genoteerd worden
Vorig jaar werd er 600 kg graantjes en 200 kg blokjes vergif.
Is rattenvergif verplicht gratis mee te geven?
Î De gemeente moet er voor zorgen dat zijn eigen terrein (
straten, openbare gebouwen,..) vrij wordt gehouden van
ongedierte.
Î Dit geld ook voor de burger. De burger moet zijn eigendom zelf
ook proberen vrij te houden van ongedierte.
Het is niet dat men eenmaal per jaar rattenvergif mag komen kopen, maar
als een persoon regelmatig om rattenvergif komt gaan we de rattenvanger
langs sturen.
Vroeger werd er vooral rattenvergif gehaald met piek momenten bv zoals
wanneer de maïs werd afgereden, eerste vries kou, afbraak van oud
gebouw,… Nu is het praktisch alle dagen dat men om rattenvergif komt.
Ook weet men niet of het burgers zijn van de gemeente Londerzeel of van
de buurgemeenten. Door de registratie worden de rattenplagen ook meer
in kaart gebracht.
De rattenvanger gaat ook registeren waar hij rattenvergif plaatst.
Zo gaat men proberen om een duidelijk beeld te krijgen van rattenplagen
in Londerzeel.

De Mina-raad neemt kennis van het nieuwe reglement
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Rapportering van de samenwerkingsovereenkomst
Voor de rapportering van de samenwerkingsovereenkomst zitten we
ruimschoots boven de 35 punt.
Vorig jaar zijn er voldoende acties georganiseerd die voor voldoende
punten zorgde voor de samenwerkingsovereenkomst.
Men is vrijwel zeker dat het onderscheidingsniveau van de
samenwerkingsovereenkomst binnen haalt.
Wat zijn Autochtone Plant?
Î Dit zijn planten van onze streek. Het zaad van de planten werd
geoogst door Pro Natura. Het regionaal landschap heeft dan door
planten kweker de zaden laten opkweken. Deze planten kon men
aankopen met de Haagplantactie. De autochtone planten die
aangekocht werden door de gemeente werden aangeplant
voor het groenscherm van de Verma sporthal te malderen en
Achter de Oude Pastorij van Malderen die nu verbouwd wordt tot
buitenschoolse kinderopvang.

Er wordt een gunstig advies van de Mina-raad verleend voor de
rapportering van de samenwerkingsovereenkomst.
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Kennisname van de acties georganiseerd door de milieudienst
voorjaar 2013

Januari
Paddenoverzet : afhankelijk van het weer
Februari
- 20 februari 2013: dikke truiendag
- Paddenoverzet : afhankelijk van het weer
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Maart
- 23 maart 2013: Earth hour
Aankondiging in informatieblad
- Actie akkervogels :
- Oproep aan de leden van landelijke gilden, bedrijfsgilde en
wildbeheerseenheid met de vraag om een perceel ter beschikking te
stellen om een akkermengsel in te zaaien
- 24 maart 2013 : zwerfvuilactie in samenwerking met de
jeugdverenigingen
- Openstellen perceel boske Kruisheide met onthulling van bord ?
April
- 18 april 2013 : voorstel project technische school op MINA-raad
- 29 of 30 april 2013 : workshop Earth Hour
Mei
-

Juni
-

start Belgerinkel naar de winkel
expo wordt schandalig duurzaam ?
Natuurweek : van 26.05.2013 t.e.m. 01.06.2013
Zondag : Dag van het park en dag van de gezondheid
Maandag : Wandeling/fietstocht
Dinsdag : Gezonde voeding op de markt
Woensdag : Bezoek Londerzeelse Imkers aan woon- en zorgcentrum en
kleuters
Donderdag Begeleide wandeling comité Jean Pain Centrumschool
Vrijdag : Infoavond rond invasieve planten
Opvolging aannemers voor maaien bermen en grasperken
Opmaak groenaanplant omgeving Vermahal
02 juni 2013 : Rondje Kouters
Standje rond promotie koestersoort “Steenuil”
Doven verlichting voor de glimwormen
Hooilandbeheer in uitbreiding bosje Kruisheide
25 en 27 juni 2013 : plattelandsdoedagen

Juli
/
Augustus
/
September
Actie akkervogels :
Nieuwe oproep lanceren om een perceel grond ter beschikking te stellen
15 september 2013 : autoloze zondag i.s.m. jeugddienst, sportdienst en
dienst mobiliteit
Oktober
- Nacht van de duisternis:
a. eventueel Halloweenwandeling in samenwerking met de Londerzeelse
middenstand en de bib.
b. Actie i.s.m. vogelasiel/Natuurpunt
- Projectweek : energiezuinig en ecologisch bouwen : iets voor u ?
a. Bingoavond over energiezuinig ventileren/natuurlijke ventilatie in
bestaande woningen i.s.m. vzw Dialoog
b. Energiejacht
c. Project energiemarkt
- infoavond compostmeesters: vierkante meter en verticale tuinen
November
- Geboorteboomactie en hangplantactie
- Dag van de Natuur
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-

open MINA-raad

December
- open MINA-raad
actie rond afval :
Zwerfvuil in grachten en bermen – gerichte actie met verenigingen
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Inpak van de nieuwe geluidsnormen op het verenigingsleven en de
Milieudienst

•
•

Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe geluidswetgeving van toepassing.
Er zijn 3 categorieën:
Î < 85 geen melding nodig
vb: café met acht grond muziek
Î 85-95 melding nodig en geluidsmeter
vb: als de muziek iets harder staat in danscafé
Î 95-100 melding nodig en geluidsmeter en oordopjes voorzien
vb : fuif met elektronisch versterkte muziek

•

Als een vereniging iets organiseert en men wil afwijken van de
geluidsnormen dient dit aangevraagd te worden bij het College van
burgemeester en schepenen. (minder dan 24 keer per jaar)
Voor jeugdhuizen of feestzalen die ieder weekend boven de 85 dba gaan
dienen een milieuvergunning hier voor aan te vragen. Zij dien ook
geluidsmeter te plaatsen. Feestzalen zoal De Flandria hebben al aan klasse
2 vergunning en hebben al een geluidsmeter aan gekocht.
Het jeugdhuis Onder Den toren heeft ook al een geluidsmeter aan gekocht
en een melding gemaakt.
De gemeente gaat ook 1 geluidsmeter aankopen. Deze dient voor de
gemeentelijke evenement met versterkte muziek en om uit te lenen aan de
verenigingen.
Momenteel is er al 1 controle uit gevoerd door de Commissaris en de
Milieuambtenaar. Bij deze fuif in het centrum was alles in orde. In de loop
van het jaar gaan er meer controles uitgevoerd worden. Bij overtreding
krijgt men dit jaar enkel een waarschuwing vanaf volgend jaar wordt er PV
opgemaakt.
Er wordt nu door de milieudienst regelmatig in de uit agenda gekeken om
zo de verenigingen in te lichten over de nieuwe wetgeving.

•

•
•
•

•

Meer uitleg is ook terug te vinden op de volgende site
http://www.lne.be/themas/hinder-enrisicos/geluidshinder/beleid/muziek/BrochureGeluidsnormen.pdf
Besluit: De Mina-raad neemt kennis van nieuwe geluidswetgeving
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Stand van zaken van Natuurprojecten

Boske Kruisheide
•
Op het recent bij aangekocht perceel werd een poel gegraven
•
Pro-Natura heeft een houtkant rond het perceel aangeplant.
•
Tevens werd de vijver ook beplant door Pro-Natura.
•
De bomen die gekapt dienen te worden op het perceel werden opgenomen
in de houtcatalogus van de Bosgroep.
Groene Long
Milieu adviesraad

p. 4 van 6

Versie 9-12-2013

•
•
•
•

•

Tijdens de Dag van het Park wordt er een wandeling georganiseerd door de
Groene Long van Londerzeel.
Er worden 2 padjes vrij gemaakt
Î één langs de Molenbeek en één langs de vijvers
In het gebied van de Groene Long hebben we ook veel zwerfvuil
aangetroffen dit zou mee opgeruimd kunnen worden met de zwerfvuilactie,
die wordt georganiseerd wordt op 24/03/2013
In de Groene Long staan ook nog een deel verkommerde afsluitingen van
de vroegere tuinen Deze zullen ook verwijderd worden door groendienst.
Dit wordt wel gepland voor later in het jaar. Het vrijmaken van de wegjes
heeft prioriteit door de geplande wandeling.
Voor de verdere aanpak van Groene Long gaat er eerst een opmeting
gebeuren van Groene Long.
Bij de dienst Ruimtelijke Ordening is momenteel en stagiaire aan het werk,
zij studeert voor landmeter. Er werd gevraagd of zij eventueel het gebied
kan opmeten zodanig dat er een deftig situatieplan kan opgemaakt worden.
Dit plan kan dan gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het
gebied

De mina raad neemt kennis van delopende natuurprojecten

8

Voorstelling project van GTIL ‘ Boerderij van de Toekomst’

Project betreft het onderzoek een landbouwbedrijf een ganse wijk kan voorzien
van voedsel en energie.
Gtil zou hier rond dan een landbouwhappening willen organiseren, maar de
punten kommen overeen met deze van rondje kouters. Daarom werd deze
happening uit gesteld naar najaar in september 2014.
Gtil gaat dit project nog bepreken met de landelijke gilden van Londerzeel en
Malderen,VZW heidemolen/
Gtil wil dit project ook komen voordragen voor de Mina-raad op donderdag 14
april.2013.
Omdat hier in alle geleding reeds vertegenwoordigd zijn en dan kan de Minaraad zijn bemerking reeds geven over dit project;
Er wordt voorgesteld om de Gecoro ook uit te nodigen, zij kunnen ook hun
bijdrage leveren.
9 Varia
•
Paaltjes Watermolenstraat.
De paaltjes aan de bomen in de watermolenstraat werden omver gereden door
Krinkels tijdens het maaien van de bermen. De paaltjes die er nog lagen
werden terug in de grondgeslagen door de groendienst. Maar er staan wel nu
wat minder paaltjes als voordien. De paaltjes die er stonden waren groen
paaltjes gemaakt van afsluitingsbuis.
Deze groene paaltjes gaan bovenaan rood gespoten worden zodat ze door de
landbouwer en de bermenmaaier beter zichtbaar zijn.
•

Het groenscherm van sommige bedrijven in het industriepark is
verdwenen.
Î Na vraag gedaan bij de dienst ruimtelijke ordening
De dienst ruimtelijke ordening heeft volgende meegedeeld:
Het is in het industriepark niet meer verplicht om hoog groenscherm aan te
brengen zodat er een visuele barrière is tussen de verschillende bedrijven.
Er wordt nog wel een verplichte groene zone opgelegd in BPA maar dit mag ook
in gekleed worden met gras, hagen of struiken.
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Bij sommige bedrijven is er ook een deel groenscherm verdwenen om dat de
terreinen samengevoegd zijn. ( 1 bedrijf geworden waar er vroeger
verschillende bedrijven gevestigd waren).
Het BPA van het industriepark is in te kijken bij de dienst Ruimtelijke
ordening voor de juiste beschrijveing van de verschillende zones
•

Hagen in de Meerstraat, Lakeman, Maldersesteenweg zijn in erbarmelijke
staat.
Het bedrag voor nieuwe haagplanten voor Lakeman, Meerstraat,
Maldersesteenweg zijn opgenomen in het voorstel van de begroting van de
groendienst.

•

Zijn de essen ziek in het geboortebos.
De 14 grote essen die vorig jaar geplant zijn en de zone die geplant is in
2007 vertoont nog geen symptomen van de essenziekte.

•

De populieren die aan geplant zijn rond de vijver op Ursene dien eens in
gesnoeid te worden.

Ronny De Coster
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