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1. BURGEMEESTERCONVENANT-PARTICIPATIE-WORKSHOP
Toelichting: door Mevr. Liselotte Vandoorne
De leden van de mina- raad buigen zich in groepjes over twee vragen:


Hoe gaan we de lokale duurzame voedselvoorziening realiseren?



Hoe gaan we de meerwaarde die groen en de openruimte ons biedt optimaliseren
en benutten in het kader van een veranderend klimaat?

Resultaat van de brainstorm:

actie
3 maandelijkse
streekproductenmarkt op
zaterdag

Opstarten van een buurderij

prioriteit mogelijke partners

1

2

Lokale producten promoten om
afzetmarkt te verbreden
Opstarten van een landbouw
coöperatie
Voldoende functioneel groen
voorzien, zeker in dense wijken
(bv aan het station)
Betere inplanting van parking
waardoor dorpskernen gezellig en
aangenaam worden om te voet of
met de fiets te gaan en om in te
vertoeven.
Trage wegennet uitbreiden voor
school-, werk- en winkelverkeer
met oog voor de inkleding van de
trage weg
Uitbereiding van de Groene Long
tot aan het Station
Creëren van buffergebieden om
zware regenval/ overstromingen
tegen te gaan
Fietspaden afschermen met een
haag om een veilige
fietsverbinding te realiseren
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Extra info

landelijke gilde, boerenbond,
landbouwers, milieudienst
landelijke gilde, boerenbond,
landbouwers, sociale
economie
landelijke gilde, boerenbond,
landbouwers, milieudienst,
dienst economie en
communicatie
landelijke gilde, boerenbond,
landbouwers, milieudienst,
dienst economie
dienst ruimtelijke ordening,
openbare werken, project
ontwikkelaars, sociale
huisvestingsmaatschappij
dienst mobiliteit, dienst
ruimtelijke ordening,
handelaars, gebruikers van
het openbaardomein, dienst
milieu
dienst mobiliteit, dienst
openbare werken, GIS, vzw
Trage Wegen, LeVeLo
dienst ruimtelijke ordening,
dienst milieu en groen, buurt
bewoners
dienst ruimtelijke ordening,
dienst milieu, openbare
werken, buurt bewoners,
Aquafin, provincie
dienst mobiliteit, openbare
werken, dienst milieu en
groen
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http://www.vilt.be/vormenbuurderijen-korte-keten-van-detoekomst

volkstuintjes, avontuurlijk speelgroen,
composthoek,…

autoluwe dorpskern, met terrasjes en
groenelementen

tot aan de Molenstraat en dan trage
weg achter de lijnstelplaats
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Meer groen in de dorpskern om
hitte eiland effect tegen te gaan
Vergroening van de kerkoven
Verloren ruimte aanplanten i.p.v.
in te zaaien met gras

Parking aanleggen in grasdals

dienst ruimtelijke ordening,
milieudienst, ontwerpers
dienst openbare werken,
groendienst, GIS

goed onderhoud is hierin van belang

groendienst, milieudienst,
vermijden van verloren ruimte, ruimte
openbare werken, ontwerpers trachten functioneel in te vullen
dienst ruimtelijke ordening,
mobiliteit, openbare werken,
ontwerpers, aannemers

2. AKTENAME MILIEUHANDHAVINGSRAPPORT
Bijlag 1 Milieuhandhavingsprogramma 2015-2020
Toegelicht door mevr. Iris Bauwens Milieuambtenaar
Politiezone KLM ( Kapellen op den Bos, Londerzeel Meise) heeft
milieuhandhavingsprogramma 2015-2020 goedgekeurd
Kappelen op den Bos heeft geen handhavingsambtenaar het was vooral met de gemeente
Meise waarmee overleg diende gepleegd te worden voor de opmaak van
milieuhandhavingsprogramma.
Tussen Londerzeel en Meise is er ook nog het verschil dat de Milieuambtenaar van Meise
de ambitie heeft om gasambtenaar ( Gemeentelijk Administratieve Sanctie) te worden.
Dit is opleiding die door de milieuambtenaar moet gevolgd worden om zo zelf een
gasboete te kunnen uit schrijven.
Het milieuhandhavingsprogramma is manier waarop gaat gereageerd worden op
milieuovertredingen.
Het milieuhandhavingsrapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van september
Er wordt akte genomen door de milieuraad van milieuhandhavingsrapport 2015-2020

3. ADVIES VERLENING BEGROTTING 2016
Bijlage 2: Begrotingstabel + uitleg bij de verschillende acties
Toelichting door mevr. Iris Bauwens Milieuambtenaar
De begroting van 2016 is dezelfde al deze van 2015
Voor de burgemeester convenant wordt er 12000 euro voorzien.
Dit jaar is het geld, 1000 euro voor een energiezorgactie niet gebruikt.
Dit jaar was er geen tijd en waren er geen initiatieven van verenigingen om iets te
organiseren rond enegiezorg
Dit geld blijft in kas van 2015, maar er wordt wel terug 1000 euro voorzien voor 2016.
De 1000 euro wordt niet verschoven naar 2016 zodat men 2000 euro heeft voor 2016
Er zijn geen bezwaren betreffende de begroting 2016 van uit de Milieuraad
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4. ADVIESVERLENING BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN POLITIE
REGELEMENT
Bijlage 3 : Aanpassingen van politiereglement (rode tekst zijn de aanpassingen)
Toegelicht door mevr. Iris Bauwens Milieuambtenaar
De vervanging van artikel 1.1.2 en 1.1.3
Betreft vooral om het tegen te gaan van verloedering tegen te gaan en bewoner(s) of
eigenaar aan te zetten tot het proper houden van voetpadden, bermen en gebouwen.
Men wil de burger aanzetten om te vegen voor eigen stoep.
Artikel 2.2.4.3 betreft het aanbieden van papier en karton voor ophaling.
Bij de ophaling van het papier bieden de burgers nog steeds hun papier aan los in een
doos, wat bij winderig weer er voor zorgt dat het papier over de ganse straat verspreid
wordt. Met dit artikel wil men de burger er op wijzen dat het papier dient aangeboden te
worden in gesloten kartonnen doos of zak, of vast gebonden met natuurtouw.
In Meise is zo een ludieke actie geweest in een wijk waar men veel problemen had met
rond vliegend papier. Tijdens een lokale rommelmarkt konden de buurt bewoners een
bolletje natuurkoord komen afhalen op standje van afvalstewart.
Artikel 2.2.10.2
Aanpassing van het artikel dat er enkel textielcontainer in de gemeente geplaatst mogen
worden van firma’s die een overeenkomst hebben met Incovo
Artikel 2.3.2
Uitbreiding van artikel naar aanleiding van cameracontrole om kentekenplaat herkenning
kunnen toe te passen.
Tevens wordt de het max. gewicht van de huisvuilzak verlaagd van 20 kg naar 15 kg dit
voor de arbeidslast te verlagen voor de ophaler.
De milieuadviesraad heeft geen bezwaar tegen deze wijzigingen

5. ADVIESVERLENING BETREFFENDE HET CONTRACT VAN PRO-NATURA
Bijlage 4 : verlenging contract Pronatura
Toegelicht door mevr. Iris Bauwens Milieuambtenaar
De gemeente Londerzeel werkt al enkel jaren met “intergemeentelijke Natuurlandschapsploegen. De laatste jaren was dit Pronatura.
De Landschapsploegen zijn een vorm van sociale te werkstelling.
Pronatura voert de volgende werken uit voor de gemeente:
- plaatsen en verwijderen van de paddenschermen
- hooibouwbeheer uitvoeren bij grasland grenzend aan boske Kruisheide
- hakhoutbeheer bij de gemeentelijke bosjes
Het contract met pronatura loopt af op het einde van het jaar.
De provincie Vlaams Brabant heeft de gemeente gevraagd om het contract met
intergemeentelijke Natuur en landschapsploegen te verlengen met 1 jaar.
Het college heeft dit reeds in zitting van 10 augustus 2015 principieel goedgekeurd.
De gemeente Londerzeel heeft momenteel ½ volttijdsequivalent dit komt op jaarlijkse
kost van 14872 euro.
Het verlengen van het contract met Pronatura word ook voorgelegd aan gemeenteraad
van september.
De milieuraad heeft geen bezwaar tegen de verlenging van het contract van Pronatura.
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6. VARIA
-

Officiële opening van de Groen Long op zondag 27 september 2015 om 14u30

-

3 oktober 2015 boerenmarkt in Malderen van u tot 13u

-

Infoavond van Eandis betreffende auto’s op aardgas op 15 oktober 2015
Deze infoavond gaat door bij Belchim, Brusselsestraat 134, 1840 Londerzeel
Er zullen een 12tal wagens aanwezig zijn die getest kunnen worden
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