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Inleiding
De vergadering 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 5/10/2020
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 MA geeft aan dat dit momenteel nog lopende is.
Punt 1 – Verkiezing van het Dagelijks Bestuur
[02] De oproep aan de aanwezigen tot deelname aan het DB gaf ook vandaag geen
kandidatuur.
[03] De oproep wordt hiermee dan ook afgesloten maar instappen blijft achteraf ook nog
mogelijk.
Punt 7 – Advies brandweer
[03] Nog steeds geen schriftelijke bevestiging ontvangen. De MA geeft wel wat mondelinge
duiding maar een eenduidig schriftelijk antwoord wordt nog verder ingewacht.
De AV wijst de gemeente er op dat er een afsprakennota bestaat als deel van het
participatiebesluit. Hierin staan termijnen en een procedure vermeld waarin de gemeente zich
zelf engageert om te reageren op een advies (art. 4.4). De AV wenst dan ook dat deze
afspraken nauwgezet gevolgd worden door de gemeente om te vermijden dat dit anders een
verkeerd signaal geeft aan de burger i.k.v. het omgaan met participatie.
Punt 10 – 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.
2. Klimaatbomen 2020-2024
Sinds de vorige vergadering zijn er intussen meerdere suggesties ontvangen voor de mogelijke
aanplant van klimaatbomen (in de brede zin).
De diverse voorstellen werden systematisch overlopen en geduid door de indiener ervan - een
samenvattend document hiervan wordt toegevoegd als [bijlage 1].
De MA heeft de suggesties beoordeeld naar haalbaarheid en geeft duiding bij de genomen besluiten.
Dit alles is opgenomen in een omvangrijke overzichtstabel (inclusief de gewone vervangingen en
bijplantingen) welke als bijlage aan dit verslag wordt toegevoegd als [bijlage 2].
In grote lijnen komen alle suggesties in meer of mindere mate wel aan bod en de planttijd strekt zich
uit vanaf 2020 tot en met 2024. In totaal gaat het over ca.750 bomen die nu reeds voorzien zijn om
aangeplant te worden binnen de vernoemde termijn.
Bijkomende opmerkingen:
· Er is nog overschot op de pot van 37.500 euro van de bomen van de gouverneur; er kunnen
dus nog altijd suggesties ingediend worden;
· Bomen Zonnelaan zijn nog toe te voegen aan de tabel !!
3. Verharding bij nieuwbouw
Parallel aan de vergadering werd er tijdens de gemeenteraad het besluit gestemd voor de
subsidieregeling voor de ontharding van voortuintjes. Op zich is dat een goede zaak die past bij een
goed water- en klimaatbeleid.
De vraagstelling van vandaag wenst echter nog een stap verder te gaan en betreft de verhardingen
van privaateigenaars aangelegd op het openbaar domein (straatstrook) en de aanleg van
verhardingen door de gemeente op het openbaar domein.
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Er ontspint zich een geanimeerde discussie waarbij we de volgende zaken onthouden (sommige
opmerkingen komen ook terug op het subsidiebesluit voor ontharding op eigen domein):
· Beter voorkomen dan genezen; dat begint bij het verlenen van de bouwvergunning en het
consequent naleven van de vigerende ruimtelijk voorschriften. Afwijkingen enkel toe te staan
mits doorlaatbare verhardingen of compenserende maatregelen;
· Bedenkingen bij het gegeven dat men subsidieert op onthardende maatregelen waarvoor men
anderzijds op de verhardende inrichting een gedoogbeleid voert;
· Handhavingsbeleid; het toezien dat er ook effectief niet meer verharde oppervlakte uitgevoerd
wordt dan wat in de oorspronkelijke omgevingsvergunning is opgenomen;
· Voortrekkersrol; het geven van het goede voorbeeld bij het aanwenden van verhardingen op
het openbaardomein zoals een voorbeeldje van Leuven wat getoond werd. De inrichting van
de parking van de Blondeswinning is ook een goed voorbeeld.
· Vele tuinaannemers die links en rechts ook verhardingen aanleggen hebben totaal geen
kennis van of ervaring met de aanleg van doorlaatbare verhardingen en blijven volharden in
de klassieke aanleg; hier is dus nog educatief werk aan de winkel;
Er wordt binnen de AV overeengekomen om een advies hieromtrent op te stellen met als acties;
· Bij de communicatie naar de burgers over het onthardingsbesluit tegelijk ook een goede
communicatie te voeren eerder op het voorkomen van tuinverhardingen en waarom dit
absoluut noodzakelijk is;
· Vooral bij de aanleg van nieuwbouwwijken de focus te leggen op een goed doordacht en
consequent water- en klimaatbeleid;
· Een lijnrecht handhavingsbeleid te voeren;
4. Toelichting over initiatief tot Agroforestry
Robby Moors geeft toelichting omtrent een initiatief dat hij wil opzetten om een proefproject te starten
rond agroforestry waarbij ook de burger actief aan kan deelnemen. Agroforestry streeft naar een
symbiose van duurzame landbouw en bosbeheer op hetzelfde perceel. Met CSA (community shared
agriculture) kan de burger hierbij met een vast bedrag intekenen op een aandeel van de oogst.
Concreet is Robby zoekende naar een landbouwperceel (0.5-1.0ha) waar dit project en onder
bepaalde voorwaarden als case zou kunnen opgestart worden.
De AV is van mening dat het zeker een lovenswaardig initiatief betreft maar er blijven nog veel
factoren die de praktische en economische haalbaarheid in vraag stellen. Als bedreigingen worden
genoemd:
· Groeikansen van teelt in de schaduw van bomen;
· Vaststelling dat korte keten meer succes heeft in stedelijk gebieden en nog steeds maar een
selectief publiek aantrekt met een zekere overtuiging van het doel;
· Het gemak van leveringen aan huis van groenten, voorgewassen en geportioneerd,
momenteel nog versterkt door de corona pandemie;
· Noodzaak van subsidiëring van het project door het beleid;
· …
Er wordt overeengekomen dat er informatie rond gelijkaardige initiatieven zal uitgewisseld worden met
andere leden van de AV die ook betrokken zijn of waren bij gelijkaardige initiatieven van kleinschalige
duurzame landbouw.
5. Fietspad in de Boswinningstraat te Beverst
In de Boswinningstraat te Beverst is onlangs vanaf de Laarstraat een strook heraangelegd tot een
semi-verharde weg in gebonden steenslag. Het initiatief hiertoe komt van de gemeente maar
weliswaar op aangeven van het fietsroutenetwerk.
Enerzijds wordt er vastgesteld dat de uitvoering hiervan te wensen overlaat omdat:
· Het profiel ligt niet in zijdelings afwaterende tonvorm maar met een verzakking in het midden;
· De zijkanten van de verharding zijn steil en ligger hoger dan de berm die dan nog eens
voorzien is van een diepe gracht;
· De zijkanten brokkelen af en de brokken spreiden zich al uit tot in de berm;
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Deze vaststellingen leiden er toe dat het rijden met de fiets over deze verharding als onveilig ervaren
wordt door de povere uitvoering (ongelijkmatig profiel + onstabiele zijkanten) zowel als door het feit
dat door de verharding in zicht het gevoel gecreëerd wordt dat men daar snel kan rijden.
Tevens wordt de bedenking gemaakt of deze ingreep wel absoluut noodzakelijk was. Men zou zich
ook eens mogen bezinnen over:
· Moeten de fietspaden van het netwerk er overal zonodig bijliggen als een Duitse Autobahn
zodat er ook alsmaar sneller over de fietspaden kan en moet gereden worden;
· De landschappelijke inpassing van de verhardingen; de betreffende verharding werd hier
aangelegd in deels natuurgebied (kan dat zomaar; zie ook bostrajecten in noord Limburg ??)
en deels in landschappelijk waardevol landbouwgebied. De aanleg van dergelijke verharde
stroken oogt hier oneigenlijk;
Post meeting: dit punt werd ook behandeld tijdens de parallel lopende GRC. Daar werd het probleem
erkend en een oplossing zou hiervoor in de maak zijn.
Als gevolg hiervan zal de AV voorlopig geen verder advies opstellen in tegenstelling tot wat in de
vergadering aangegeven werd.
6. Mededelingen milieuambtenaar / schepen
Geen
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.

·

·
·
·
·
·

Ghislain : brug Eigenbilzen - voorstel om een haagje te voorzien tussen de wegkant en het
vrijliggend fietspad. Volgens de MA is dit niet haalbaar omdat dan het maaien van de berm achter
het fietspad vanaf de weg bemoeilijkt. De strook tussen weg en fietspad wordt wel ingezaaid met
een bloemrijk mengsel.
Kristof : de operatie proper heeft een extra kadootje van 1500 euro opgeleverd. Kristof bedankt de
gemeente voor de ondersteuning en de toegift. Het bedrag zal dan ook verder nuttig besteed
worden.
Koen (1) : verwijst naar het initiatief “Boeren & Buren” i.k.v. de eerdere voorstelling van Robby
Koen (2) : had graag meer info gehad over wie is wie binnen de MR > voor volgende AV
Koen (3) : had graag meer info gehad over de klimaatacties en stand van zaken van de
doelstellingen > voor volgende AV
Robby : aanvraag gedaan voor tegeltuintje maar nog geen respons gehad > de MA neemt het
verder op.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 12 januari 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 23 februari 2021
o 30 maart 2021
o 18 mei 2021
o 29 juni 2021
Opgemaakt te Bilzen op 13 november 2020,
Daniël Balcer,
Secretaris
Nagelezen en goedgekeurd,
Katrien Bruggeman, voorzitter.
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Overgemaakte documenten
Volgende documenten werden samen met de uitnodiging bezorgd :
· Advies inplanting brandweerkazerne
Volgende documenten worden met het verslag bezorgd :
· [Bijlage 1] Overzicht suggesties van de leden voor bijkomende klimaatbomen
· [Bijlage 2] Overzicht bomenaanplant gemeente 2020-2024

pag. 5

Afsprakentabel
Nr.
96

114

2020-01
202002b
2020-03

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

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

31/12/2020

2020-09-15
2020-10-05
2020-10-05

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

Inhoud

2018-08

Natuurbegraafplaats in Bilzen

2019-03

Laanbomenproject jaargang 2019

2019-05

Platanen in de Waterstraat

2019-06

Rioleringsproject Rooi

2019-07
2020-01

Wegeniswerken in het gebied
‘Broekem, Spoorstraat, …
Inplanting brandweer

2020-02

Aanleg van verhardingen

Vergadering
behandeling
Dagelijks
bestuur
December 2018
Dagelijks
bestuur
Oktober 2019

Vergadering
terugkoppeling

Gegeven gevolg

2018-12-05

Definitieve beslissing door
nieuw bestuur

2019-10-23

2019-12-04

2019-10-23

2020-01-29

2019-10-23

2020-01-29

2020-10-05

2020-11-10

2020-11-10
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[03] zie ook lijst aan te
planten bomen
Advies wordt opgevolgd
Opvolging uitvoering
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Gevolg is niet cf.
afsprakennota art.4.4

