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Op de agenda staan volgende punten:
1. Verslag vergadering nov. 2020 incl.adviezen
2. Bomen op het openbaar domein (incl.klimaatbomen) (schepen Guido Cleuren)
3. ‘Naamloze verkeersslachtoffers’ (Daniel Balcer)
4. Verharding voortuinen (schepen Maike Meijers)
5. Melkerijwal (Katrien Bruggeman)
6. Mededelingen milieuambtenaar (Filip Konings/ Joeri Philtjens)
7. Mededelingen schepen milieu, o.a. Plan Leeuwerik (schepen Maike Meijers)
8. Rondvraag
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Inleiding
De vergadering van de milieuraad (MR) vindt online plaats via Teams en vangt aan om 20.00 uur
onder het voorzitterschap van Katrien Bruggeman - voorzitter.
De agenda van de vergadering werd op voorhand via mail overgemaakt aan de genodigden.
1. Vorig verslag van 10/11/2020
Punt 1 – Status van de vervangers
[02] Om de communicatie naar de vervangers te vereenvoudigen wordt er voorgesteld om een
coördinatenlijst van alle leden aan iedereen te bezorgen (gsm + e-mailadres).
[03] De milieuambtenaar (MA) geeft aan dat dit momenteel nog lopende is.
[04] Herinnering! Tijdens de vragenronde wordt hier nogmaals naar gevraagd (Koen)
Punt 2 – Klimaatbomen 2020-2024
[04] De overzichtslijst van de klimaatbomen werd niet toegevoegd als bijlage aan vorig
verslag. Deze lijst zal alsnog overgemaakt worden; herinnering !
Punt 3 – Adviezen
[04] Voorafgaand aan de vergadering werden de gebundelde antwoorden op eerder
ingediende adviezen overgemaakt.
De algemene vergadering (AV) is tevreden dat ze antwoord op de adviezen gekregen heeft,
maar betreurt dat het schrijven pas op de valreep overgemaakt werd en er nog geen grondige
lezing van het document is kunnen gebeuren.
Daarnaast lijken de antwoorden ook zeer summier en weinig inhoudelijk gemotiveerd te zijn,
dit in schril contrast tegenover de arbeid die de MR steekt in de opmaak van een advies.
De MR voelt zich hierdoor wat miskend, waarna een debat ontstaat over de rol van de MR en
over de vraag waarvoor en wanneer het beleid een advies vraagt aan de MR. Anderzijds geeft
het beleid wel aan om wel degelijk rekening te houden met de adviezen van de MR en verwijst
hiervoor naar eerder uitgebrachte adviezen van recente datum die wèl geïmplementeerd zijn.
Het fietspad door Groenendaal is momenteel geen punt meer van de agenda.
Het antwoord op de uitgebrachte adviezen zal worden toegevoegd als bijlage aan dit verslag
[Bijlage 1]
Punt 4 – Digitalisering
[03] Plaatsing van verslagen van de diverse raden op de gemeentelijke website is momenteel
een lopende zaak via een externe firma.
Opmaak webtool voor lokalisatie van klimaatbomen is eveneens momenteel nog in opmaak.
[04] Niet verder behandeld tijdens de AV; wordt verschoven naar de volgende AV.
2. Bomen op het openbaar domein en het laanbomenplan
Gastspreker: Schepen Guido Cleuren
Doelstelling is momenteel om de bomen die schade toebrengen aan het openbaar domein of die niet
als laanboom geschikt zijn in de omgeving stelselmatig te verwijderen en te vervangen waar het kan.
Het laanbomenplan zoals het bestond in zijn oude vorm is hiermee ook afgehandeld. Verdere
aanplantingen als invulling van plekken waar dit mogelijk is gebeuren volgens de lijst die in vorige
vergadering getoond werd en waarbij rekening gehouden wordt met de input en de adviezen vanuit
Alebi, verenigingen, organisaties en burgers.
De Schepen geeft vervolgens een opsomming van een aantal relevante uitvoeringsprojecten.
Er is ook een subsidiëringsaanvraag ingediend bij LSM (37.500 euro) maar door de coronapandemie
zit hier vertraging op. Dit neemt niet weg dat de bomen die voorzien waren om aangeplant te worden
onder dit budget verder zullen aangeplant worden zoals voorzien.
In de rand werd er wat langer stilgestaan bij de problematiek van de bomen langs de Notendreef bij
Alden Biesen in Rijkhoven en in de Tombestraat in Hees.
3. Naamloze verkeersslachtoffers
Naar aanleiding van recente wildaanrijdingen die het nieuws haalden en een melding van aanrijdingen
van dassen in de maand oktober op de Alden Biesensingel wordt er een sensibiliserende presentatie
gegeven door Daniel met betrekking tot de preventiemaatregelen ter voorkoming of vermindering van
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de risico’s op wildongevallen. Deze presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag als bijlage [Bijlage
2].
De presentatie is volledig gebaseerd op een scriptie van Jan Ooms (NL) uit 2010 en kan
teruggevonden worden op volgende URL: https://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2010/12/-Ooms--60scriptie-26-mei-DEFINITIEF.pdf
De preventiemaatregelen zijn opgedeeld naar de hoofdaspecten zijnde het wild zelf, de weg en
omgeving, en het gebruik van de weg.
De presentatie eindigt met en overzicht van de geschiktheid van de preventiemaatregel in relatie tot
de aard van de weg.
In het nagesprek dat hier op volgde werd afgesproken dat de wildongevallencijfers voor Bilzen zullen
worden opgezocht door de milieuambtenaar en dat de signalisatie op de wegen met de grootste
ongevallenintensiteit zal worden nagekeken (Kempenstraat, Zangerheide, Groenendaal,…).
Er is ook een vraag aan de WBE om nog eens na te kijken naar de stand van zaken van reespiegels
die een aantal jaar geleden geplaatst werden langsheen o.a. de Kempenstraat, omdat ondertussen
nagenoeg de helft ervan gevandaliseerd is.
4. Verharding voortuinen
De Schepen van Milieu geeft duiding bij het beleid dat gevoerd wordt rond de onthardingsinitiatieven
van voortuinen en onder verwijzing naar het pas ingevoerde reglement in deze.
Er wordt ingezet op meer communicatie en het voeren van een stimulerend beleid met flankerende
maatregelen.
De Stad zal zelf ook het voorbeeld proberen te voeren en kijkt naar kansen waar een ontharding
mogelijk is; in dat verband wordt er verwezen naar de Cuvelierstraat, Vossenkuilstraat en
Redemptiestraat. Schepen Cleuren komt tussen omdat deze materie ook met mobiliteit te maken
heeft en geeft aan dat het niet altijd gemakkelijk is om in dit verband initiatieven door te voeren (lees:
omrijden, éénrichtingsverkeer,..). Van uit de AV komt de oproep om in sommige gevallen dan ook wat
meer politieke moed te durven tonen.
Kaderend in dit geheel komt ook de vraag naar de stand van zaken in de ontmanteling van het oud
recyclagepark. Wegens niet voorbereid zijn op deze vraag zal dit item bij de volgende AV op de
agenda komen te staan.
5.

Inrichting parkzone Melkerijwal

Katrien geeft een presentatie rond de historiek en de initiatieven met betrekking tot de inrichting van
de parkzone aan de Melkerijwal. Deze presentatie is toegevoegd in bijlage [Bijlage 3].
Samengevat:
• Parkzone met cultuurhistorische potenties en inkompoort naar het centrum maar bedreigd
door parkeerzone Melkerijwal en autostallingen aan de Wijerstraat
• Lange historiek van niet tot uitvoering gebrachte initiatieven
• Infobord staat er nog steeds niet
• Bedoelde impressie van de wal komt helemaal niet tot uiting
• Nog steeds weinig aantrekkelijk en belevingsvol; ligt er momenteel wat troosteloos bij.
De Schepen geeft aan dat het project nog maar eens gereactiveerd zal worden; Hiertoe is een budget
voorzien van ca.300.000 euro (inrichting, infobord, aankopen restpercelen,..).
Lambert geeft aan dat er voor de inrichting ook beroep kan gedaan worden op de landschapsarchitect
van het Regionaal Landschap.
Bijkomende motivatie is dat deze parkzone nog meer aan belang zal winnen wanneer de TISJ, die
tegenover het park gelegen is, op termijn zal ontmanteld worden en herbestemd wordt voor
woningbouw.
6. Mededelingen milieuambtenaar / schepen
•

MA: Openbaar Onderzoek mbt startnota Steenfabrieken Nelissen te Kesselt. Adviezen kunnen nog
aangebracht worden tot 22/01
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•
•

•
•
•

MA: In het voorjaar zullen 3 nieuwe bosjes aangeplant worden nl. te Rosmeer (Bandstraat),
Rijkhoven (Keiberg) en Beverst (Zonhoevestraat). Deze laatste als doel om te ontwikkelen tot
speelbos.
MA: Geplande populierenkap te Kattenberg, Wilderpark en Rosmeer broek. Er zal een heraanplant
gebeuren met inheemse loofbomen. De MR vraagt hierbij om hiervoor ook tijdig in de nodige
communicatie (borden aan de betreffende locaties) te voorzien. Ook wordt informatie gevraagd
over de nieuwe aan te planten bomen..
MA: opmaak Hemelwaterplannen is momenteel in uitvoering (Aquafin). In de loop van februari is
hieromtrent een stakeholdersoverleg voorzien waarbij de MR ook deel van uitmaakt.
SC: Inrichting Jazz Bilzenplein is lopende en zal een fraai voorbeeld worden van ontharding en
vergroening; we kijken er alvast naar uit !
SC: Plan Leeuwerik
Verwijzing : bijlage die toegezonden was aan de uitnodiging van deze AV. Dit wordt hier niet nog
eens uitgeschreven. We beperken ons tot de grote lijnen als daar zijn:
o Doelstelling landschapsverfraaiing
o Doelstelling herstel en behoud van KLE’s
o Trekkerrol ligt bij het Regionaal Landschap
o Gebaseerd op vrijwillige deelname in initiatieven
o Is een reactivatie van een initiatief dat al enkele jaren terug gaat
Ghislain stelt de vraag of ook landbouw betrokken is in dit verhaal en wie dan zal
vertegenwoordigen. A: Dit zal gebeuren via de voorzitter van de Landbouwraad (Johan Jans).

7. Varia / Rondvraag
Algemeen: deze rubriek heeft niet als doel om vastgestelde milieu-inbreuken zoals sluikstorten of natuurvandalisme
op te geven. Dergelijke inbreuken kunnen altijd rechtstreekst gemeld worden aan de milieudienst via
milieu@bilzen.be.

•

•

•

Lambert : dilemma tussen beheer van hagen en het niet toegelaten zijn van opstoken van
snoeihout + waarom is het niet mogelijk om met een tractor snoeihout af te laden op het
recyclagepark. Ondertussen wordt het snoeihout wel gehakseld door inzet van de Winning.
A: Sc. Cleuren geeft aan dat de weegbrug op het recyclagepark niet geschikt is voor weging van
tractoren met aanhanger. Er zal worden beken of hier alsnog een oplossing voor kan gevonden
worden.
Kristof : bevraging naar de ontwikkeling van de omgeving van het Medisch Centrum. Quid
verkeersafwikkeling in combinatie met de naastgelegen St.-Martinusschool en een beeld van het
later uitzicht. De schepen geeft aan dat dit wel degelijk bekommernissen zijn maar dat het project
momenteel nog in ontwerpfase zit en het te vroeg is om hier al iets van te tonen. Wordt vervolgd
van zodra inhoudelijk meer gekend is.
Koen : quid reeds lang aangekondigde ledenlijst (zie ook eerder in het verslag) ?

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 23 februari om 20.00 uur.
De juiste locatie en/of vorm zal worden aangegeven op de uitnodiging.
Tot aan het zomerreces van 2021 werden alvast door het DB de volgende vergaderdata vastgelegd:
o 5 oktober 2020
o 10 november 2020
o 12 januari 2021
o Woensdag 24 februari 2021
o 30 maart 2021
o 18 mei 2021
o 29 juni 2021
Opgemaakt te Bilzen op 19 januari 2021,
Daniël Balcer,
Secretaris
Nagelezen en goedgekeurd,
Katrien Bruggeman, voorzitter.
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Overgemaakte documenten
Volgende documenten werden samen met de uitnodiging bezorgd :
• Advies fietspaden in natuurgebied
• Advies verhardingen
• Plan Leeuwerik
Volgende documenten worden met het verslag bezorgd :
• [Bijlage 1] Terugkoppeling van het Bestuur op de uitgebrachte adviezen
• [Bijlage 2] Presentatie naamloze verkeersslachtoffers
• [Bijlage 3] Presentatie Melkerijwal
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Afsprakentabel
Nr.
96

114

2020-01
202002b
2020-03
2020-04

Actie
Alebi pagina op website stad
Bilzen
Registratie klimaatbomen in
webtool
Vraag naar excel overzicht van
de 130 klimaatacties (DB)
Standplaatsen voor
klimaatbomen 2021(40)
Adviezen mbt OO SGBP’s
Herinnering aan coördinatenlijst

Besproken in
vergadering

Wie

Af te handelen tegen

2019-02-27
2020-10-05

Milieudienst

Na installatie nieuwe raad
Dringende update
[03] lopende zaak

2019-12-04

Milieudienst

Vanaf 2020
[03] lopende zaak

2020-09-15

Milieudienst

Asap, indien beschikbaar

Iedereen

Eind mei 2021

iedereen
Milieudienst

31/12/2020
31/01/2021

2020-09-15
2020-10-05
2020-10-05
2021-01-12

Overzicht van stukken, waaronder adviezen, afgeleverd aan het college van
burgemeester en schepenen
Nr.

Inhoud

2018-08

Natuurbegraafplaats in Bilzen

2019-06

2019-07

Vergadering
behandeling
Dagelijks
bestuur
December 2018

Vergadering
terugkoppeling

Gegeven gevolg

2018-12-05

Definitieve beslissing door
nieuw bestuur

Rioleringsproject Rooi

Wegeniswerken in het gebied
‘Broekem, Spoorstraat, …

2020-01

Inplanting brandweer

2020-02
2020-03

Aanleg van verhardingen
Fietspaden in natuur

2019-10-23

2020-01-29
2021-01-12

2019-10-23

2020-01-29
2021-01-12

2020-10-05
2020-11-10
2020-11-10
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2020-11-10
2021-01-12
2021-01-12
2021-01-12

Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Wordt rekening mee
gehouden
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Wordt rekening mee
gehouden
Schriftelijk beantwoord
Schriftelijk beantwoord
Schriftelijk beantwoord

