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VERGADERING 29 januari 2020
AANWEZIGHEIDSLIJST
VERENIGING
Orchis
Orchis Reservaten
Natuurpunt Munsterbos
Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp
Vrouwen Groenvoorziening
Lin in ‘t Groen
WBE KeHa
Bilzen Energiek
Bedrijfsgilde Bilzen
Landelijke Gilde
ABS
Pot- en plantentelers Munsterbilzen
Unizo
Watering Het Vereveld
KSO Bilzen-Hoeselt
Gemeenschapsonderwijs
Milieugeïnteresseerden

Ambtshalve

Stem NAAM
men
1
Daerden René
Vandoren Erna (pv)
Claes Bernadette
Geusens Johan
1
Achten Nadine
Castermans Tony (pv)
1
Duijkers Eric
Schoenmakers Lambert (pv)
1
Haesen Petra
Knapen Josette (pv)
1
Bruggeman Katrien - voorzitter
Jans Yolande (pv)
1
Hendrikx Frans
1
Stulens Herman
1
Hubrechts Ghislain
Slechten Luc
De Busschop Koen
Peters Sabine (pv)
Peters Stefan
Vangenck Mathieu (pv)
1
Lowet Karel
1
Beuls Daniel
Caubergh Lambert (pv)
1
Voets Edgard
Collas Adelin (pv)
Nijs Kristof
3
Balcer Daniel - ondervoorzitter
Appermont Alex
Crommen Luc - secretaris
Vanherle Jenny
Tans Sara
0
Maike Meijers (Schepen)
Johan Sauwens (Burgemeester)
Konings Filip (Milieuambtenaar)
Philtjens Joeri (Medewerker milieudienst)
14
Totalen (35)
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Inleiding
De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van De Kimpel en vangt aan om 20.05 uur onder het
voorzitterschap van Katrien Bruggeman.
1. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 4 december 2019 wordt goedgekeurd.
2. Openstaande actiepunten uit voorgaande verslagen en aanvullingen bij het vorig verslag
• Toetreding stad Bilzen tot de Statiegeldalliantie
De toetreding werd op de gemeenteraad goedgekeurd.
• Riolering- en wegenisweken Rooi en Broekem/Spoorstraat/ …
Er is nog geen duidelijkheid of er met het advies rekening gehouden zal worden en in welke mate dit
zal gebeuren.
• Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd.
3. Kaderdocumenten werking adviesraad
Het dagelijks bestuur maakte zoals afgesproken een aangepast ontwerp van statuten, huishoudelijk
reglement en afsprakennota over aan het stadsbestuur.
De schepen en Filip geven toelichting bij de ontwerp statuten en de wijzigingen die vanuit het
stadsbestuur aangebracht werden, meer bepaald :
• Artikel 2 : toevoeging van de standaard bepalingen uit het gemeentelijk participatiereglement
• Artikel 3 paragraaf 5 : idem
• Artikel 4 : idem.
Artikel 9 wordt als volgt aangepast : wanneer leden 3 maal opeenvolgend en zonder voorafgaande
verontschuldiging afwezig zijn kunnen zij door de plenaire vergadering uitgesloten worden.
De vergadering keurt het ontwerp van statuten en de vermelde aanpassingen goed.
Dit document zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van maart.
Het huishoudelijk reglement en afsprakennota zullen besproken worden na de installatie van de
nieuwe adviesraad.
4. Klimaattafels : evaluatie
Op 15 januari 2020 vond het participatieoverleg plaats waarbij deelnemende inwoners van Bilzen in
overleg voorstellen konden aanbrengen aangaande de verduurzaming van de leefomgeving en de
strijd tegen en aanpassing aan de klimaatverandering.
De meer dan 50 deelnemers, waaronder talrijke jongeren, bespraken volgende thema’s :
• Natuur, groen, water en biodiversiteit
• Landbouw en voeding
• Mobiliteit
• Wonen en energie.
De schepen en Filip geven in detail toelichting bij alle voorstellen die intussen intern beoordeeld
werden op basis van belangrijkheid en haalbaarheid. Dit leidt tot volgende onderverdeling van de
voorstellen :
• Belangrijk en uitvoerbaar op korte termijn
• Belangrijk en uitvoerbaar op langere termijn
• Niet (minder) belangrijk en/of niet uitvoerbaar op korte termijn.
Op basis van deze beoordeling worden de voorstellen al of niet opgenomen in het op te maken
Bilzens klimaatplan.
De deelnemers aan het participatieoverleg zullen geïnformeerd worden of en op welke wijze hun
voorstellen opgenomen worden.
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De schepen formuleert tevens volgende aandachtspunten :
• Nood aan informatie en communicatie wat als een rode draad doorheen alle voorstellen loopt
• Het overzichtelijk samenbrengen van alle informatie en goede voorbeelden aangaande de
klimaatproblematiek, bv. op een aparte website.
Alle informatie over de actuele klimaatinitiatieven van de Belgische gemeenten kan trouwens al
geraadpleegd worden op volgende website : www.futureprofed.com.
De organisatie van de klimaattafels gebeurde in samenwerking tussen het stadsbestuur en de
adviesraad.
5. Varia / Rondvraag
• Windturbines Genk-Zuid (Luc)
De deelnemende partners in Zuidwind dienden recentelijk een omgevingsvergunningsaanvraag in
voor het plaatsen van 22 bijkomende windturbines op het industrieterrein Genk-Zuid (grondgebied
Genk, Bilzen en Zutendaal).
Slechts 6 turbines werden in eerste aanleg vergund.
• Handhaving op verharding openbare zone voor bebouwde percelen (Katrien)
Op de vraag hoe het stadsbestuur dit wil aanpakken antwoordt Filip dat er in de toekomst bijkomend
toezicht zal plaatsvinden.
De vergadering wordt afgesloten met een fotoronde, verzorgd door Alex, over milieu en natuur in
Bilzen.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 2020 in de vergaderzaal van De
Kimpel.

Opgemaakt te Bilzen op 24 februari 2020,
Luc Crommen,
secretaris-verslaggever.
Nagelezen, eventueel verbeterd en goedgekeurd,
Katrien Bruggeman,
voorzitter.

Overgemaakte documenten
Volgende documenten werden samen met de uitnodiging bezorgd : /
Volgende documenten worden met het verslag bezorgd : /

Vergaderdata 2020
• 11 maart
• Nog vast te leggen.

Bijlage : afsprakentabel + overzicht stukken aan bestuur overgemaakt
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Afsprakentabel
Nr.
88
89
96
97
98
114

Actie
Voorstellen i.v.m. laanbomenplan en
globaal groenplan aan nieuw bestuur
Voorstel voor realisatie van een
natuurbegraafplaats aan nieuw bestuur
Alebi pagina op website stad Bilzen
Organisatie bezoek aan voorbeeldstad
en wandeling(en) behandelde dossiers
Voorstel communicatiecampagne
milieuovertredingen aan bestuur
Registratie klimaatbomen in webtool

Besproken in
vergadering

Wie

Af te handelen tegen

2018-09-12

Dagelijks bestuur

Begin 2020

2018-10-24

Dagelijks bestuur

Begin 2020

2019-02-27

Milieudienst

Na installatie nieuwe
raad

2019-07-03

Dagelijks bestuur

Najaar 2019

2019-07-03

Dagelijks bestuur

Na installatie nieuwe
raad

2019-12-04

Milieudienst

Vanaf 2020

115

Overzicht van stukken, waaronder adviezen, afgeleverd aan het college van
burgemeester en schepenen
Vergadering
behandeling

Vergadering
terugkoppeling

2016-07-13

2017-12-13

Aanduiding bijkomende
milieutoezichthouder

2017-11-08

2017-12-13

Natuurvergunning kanaalbermen
Eigenbilzen

2018-01-10

Nr.

Inhoud

2016-07

Parkeren aan de Melkerijwal

2017-05

2018-01

2018-02

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2018-07
2018-08

Laanbomen aan de Oude
Tramweg

Boom aan wandelweg tussen
Grotstraat en Jonkherenbos

2018-09

Visie op hoogstamboomgaarden
in Haspengouw

2019-01

Fietspad langs de Hoefaertweg

2019-02

Toegankelijkheidsregeling
domeinbos Schoonbeek

Stadsbestuur bekijkt
mogelijkheden

Advies niet weerhouden –
motie niet aangenomen door
de gemeenteraad
Haag wordt niet aangeplant
wegens leidingen in
ondergrond
Advies gedeeltelijk
opgevolgd : enkel bomen
met wortels in riolering
worden gekapt, …

2018-01-10

2018-02-14

Dagelijks
bestuur
2018-02-20

2018-04-11

Dagelijks
bestuur
2018-03-20

2018-07-04

Dagelijks
bestuur
2018-03-30

2019-01-23

Boom wordt gekapt

2018-04-11

2018-10-24

Voorstellen van Alebi worden
grotendeels weerhouden bij
de uitvoering

Herinrichten site Jonckholt

Windturbines industrieterrein
Genk-Zuid
Natuurbegraafplaats in Bilzen

Meegenomen in studie
stadsplanning/-ontwikkeling

OK, geen verdere actie

Motie statiegeld

Haag langs fietspad aan de SintLodewijkstraat

Gegeven gevolg

2018-05-23
Dagelijks
bestuur
December 2018
Dagelijks
bestuur
December 2018

Geen verdere actie voorzien
2018-12-05

2019-01-23

2018-02-27

2019-07-03

2019-10-23
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Definitieve beslissing door
nieuw bestuur

Advies wordt voor zover
mogelijk opgevolgd : kappen
bomen beperken tot een
minimum
Reactie van ANB op het
advies schriftelijk bezorgd

Advies voor een deel
meegenomen in het
goedgekeurd
toegankelijkheidsbesluit
2019-03

Laanbomenproject jaargang 2019

2019-04
2019-05

Toetreding tot de
Statiegeldalliantie
Platanen in de Waterstraat

2019-06

Rioleringsproject Rooi

2019-07
2019-08

Wegeniswerken in het gebied
‘Broekem, Spoorstraat, …
Meerjarenbegroting 2020-2025

2019-09

Verharding voortuinen

2019-10

OPTIMO inzamelsysteem

Dagelijks
bestuur
Oktober 2019
2019-10-23

2020-01-29

2019-10-23

2019-12-04

2019-10-23

2020-01-29

2019-10-23

2020-01-29

2019-12-04

2020-01-29

Bilzen zal toetreden
Advies wordt opgevolgd
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Goedgekeurd door
gemeenteraad

2019-12-04
2019-12-04
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2020-01-29

Bilzen wenst container voor
restafval te behouden

