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1. ADVIESVERLENING: KLIMAATPLAN
Toelichting door mevr. Liselotte Vandoorne
Op 27 mei 2014 keurde de gemeenteraad de intekening op het burgemeestersconvenant
goed. De ondertekening van dit Europees initiatief houdt in dat de gemeente zich
engageert om tegen 2020 de uitstoot van CO2 op het grondgebied met 20% te doen
dalen. Hiervoor dient er een klimaatactieplan te worden opgesteld dat tweejaarlijks door
Europa wordt geëvalueerd.
Omdat het klimaatverhaal iets is waar iedereen zijn verantwoordelijkheid in dient te
nemen is er gekozen om een participatief traject te bewandelen voor de opstelling van het
klimaatactieplan. Het klimaatactieplan bestaat uit twee documenten. Het eerste document
bevat de uitgeschreven tekst met 3 à 4 uitgeschreven kernacties met een link naar de
verschillende acties uit het tweede document. Het twee document bevat een samenvatting
van de acties die uit het participatiemoment komen met een link naar de opgenomen
doelstellingen, een termijn en een link naar een Excel- documenten dat gebruikt zal
worden als basis voor de uitvoering en opvolging van het klimaatactieplan.
Doelstellingen en acties per sector:
Eigen gebouwen
Doelstelling
25% reductie in CO2- uitstoot van het bestaande gemeentelijk patrimonium.
100% van de nieuwbouw wordt Bijna Energie Neutraal (BEN).
Acties


Energie Prestatie Contract



Relighting



regenwaterrecuperatie

Huishoudens
Doelstellingen
20% reductie in CO2- uitstoot van de huishoudens.
Acties


Wijkgerichte renovatieprojecten



Kernversterking



Visualiseren en laagdrempelig maken initiatieven rond energiereductie in de
woning, in de wijk, in het dorp, op het grondgebied.

Tertiaire sector:
Doelstelling
10% reductie in CO2- uitstoot van het bestaande gebouwen en nieuwbouw.
Acties


Schoolgerichte initiatieven (MOS)
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Sensibiliseren en informeren van mogelijkheden aangeboden door de sector en
overheden

Mobiliteit:
Doelstelling
20% reductie in CO2- uitstoot voor mobiliteit.
Acties


Uitvoeren mobiliteitsplan met extra aandacht voor functionele fietsverbindingen en
goede fietsinfrastructuur



Lokale producten promoten



Sensibilisatie acties zowel intern als extern



Woon- en wegenisprojecten bekijken vanuit de fietser (kernversterking)

Hernieuwbare energie:
Doelstelling
20% van het energieverbruik halen uit hernieuwbare energie.
Acties


Visienota hernieuwbare energie



Promoten van burgerparticipatie en deeleconomie



Plan opstellen voor het ontplooien van een slim net

Mobiliteit:
Doelstelling
Om de doelstelling van de sector ‘industrie’ te behalen moet er 195 km hakhout worden
aangeplant in de gemeente
Acties


Omvormen van het openbaar groen



Beter opvolgen van bestaande regelementen



Vergroenen van de kernen (kernversterking)

Landbouw
Doelstelling
5% reductie in CO2- uitstoot voor de landbouwsector.
Acties


Landbouwcoöperaties



Pluktuin op grond van de gemeente/ OCMW

Industrie
Doelstelling
5% reductie in CO2- uitstoot voor de industrie.
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Actie


Verduurzamen van het bestaande en nieuwe bedrijventerrein.



Opzetten van informatie momenten voor bedrijfsleiders

Besluit:
De Mina-raad kan een gunstig advies geven voor het klimaatplan
2. ADVIESVERLENING: VISIENOTA HERNIEUWBARE ENERGIE
Toelichting door mevr. Liselotte Vandoorne
Doelstelling:
Met de visienota zet de gemeente Londerzeel in op rationeel energiegebruik en
hernieuwbare energie
Opgemaakt op basis van de Quadras Energetica:
1. Rationeel energieverbruik
2. Hernieuwbare energie
3. Van de inwoners mogelijkheid tot participeren en te investeren.
4. Voor de inwoners
5.

Binnen de normen en wettelijke verplichtingen

6. Communicatie
Hernieuwbare energiebronnen in Londerzeel
-

Windenergie
Het industriepark dient mee opgenomen te worden als zoekzone voor windenergie

-

Zonne-energie

-

Waterkracht

-

Warmtekrachtkoppeling

-

Energie uit Biomassa

-

Diepe geothermie
Is wel mogelijk in de gemeente

-

Ondiepe geothermie
Hier staat ook warmte boiler bij

-

Rest warmte
Bij Lantmannen Unibake is mogelijk om rest warmte te recupereren

-

Riotermie
Is gekoppeld aan rioleringswerken

-

Warmtenetten en Smart Grids

De Visienota dient er voor te zorgen dat ieder project het zelfde wordt beoordeelt en dat
het zorgt voor gelijk gemeentelijk advies.
De gemeente dient advies te geven naar de provincie of naar Vlaanderen
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Burgerparticipatie is een belangrijk punt om project te ontwikkelen in de gemeente.
Het is quasi verplicht.
Besluit:
De Mina-raad geeft een gunstig advies voor visienota hernieuwbare energie
3. ADVIESVERLENING: SAMENWERKING PRO NATURA
Toelichting door mevr. Iris Bauwens
Voorstel tot het verlengen van het contract met Pro Natura met 1 jaar
Momenteel worden de volgende werken uit gevoerd door Pro Natura:
- onderhoud boske Neeravert
- onderhoud boske Kruisheide
- onderhoud van het doolhof van de groene long,
- onderhoud van pastorijtuin Malderen
- plaatsen van schermen en emmers voor de paddenoverzetactie.
De gemeente Londerzeel heeft 0,5 VTE (Voltijdsequivalent)
Dit kost in 2016 14872 euro (excl. btw)
Voor 2017 is er lichte prijs stijging
0,5 VTE kost in 2017 15467 euro (excl. btw)
De Samenwerking met Pro Natura verloopt momenteel goed.
De ploegbaas volgt alles goed op.
Er wordt voorgesteld om het contract met Pro Natura met een jaar te verlengen voor 0.5
VTE
Besluit:
De Mina-raad geeft een gunstig advies voor de verlenging van het contract met Pro Natura
en steunt de sociale te werkstelling.
4. ADVIESVERLENING: BEGROTING 2017
Toelichting door mevr. Iris Bauwens
De begroting 2017 is hetzelfde gebleven als 2016 met verschil dat er 5 % bespaart is.
De 5 % is bespaart door acties te schrappen.
De enkele acties die worden gepland voor 2017:
De actie Keep it clean
Met deze actie wordt er een vuilnisbakkenplan op gemaakt, waarbij iedere vuilnisbak een
identiteitskaart krijgt. Men ontvangt van Ovam hiervoor de nodige begeleiding
De Kippenactie
Boerenmarkten
Plattelandsdoedag(en)
Geboorteboomactie
Actie join de pipe om drinkwater te promoten
Vast aftappunt voor drinkwater op Schaselberg en 1 mobiel aftappunt voor evenementen.
Besluit :
De Mina-raad geeft een gunstig advies voor de begroting 2017
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5. VARIA
-

Afval rond snackbars
Volgens het Politiereglement dient iedere snackbar een vuilnisbak te voorzien.
Is hier nog controle op gebeurd?
Staat nog op de planning.

-

Onderhoud gracht in Kruisveld
Hoe gaat men de nieuw aangelegde grachten reinigen op Kruisveld.
Hier liggen allemaal grove stenen op de bodem?
Deze stenen dien om de waterafvoer te vertragen. Men gaat het onkruid en gras
maaien.

-

Draaiende motoren op containerpark
Op het containerpark staan veel wagens nog te draaien tijdens het lossen.
Is het niet mogelijk om bordje te hangen zoals bij de spoorweg, motor stil leggen
tijdens het lossen. Dit wordt doorgegeven aan INCOVO

-

Is het nodig dat de mensen van de technische dienst steeds naar Malderen hun
middagmaaltijd gaan nuttigen. Dit zorgt toch veer veel verplaatsingskosten en
tijdverlies.
Dit heeft te maken met de hygiëne wetgeving dat de arbeiders die handarbeid
uitvoeren. Arbeiders die handarbeid uitvoeren dienen hun te kunnen wassen voor
dat men de maaltijd nuttigt. Het is niet voldoende om vatje water en zeep mee te
geven zodat ze hun handen kunnen wassen.
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