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Inleiding
De vergadering vindt plaats in OC St.-Amandus te Kleine Spouwen 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 15/9/2020
Punt 3 – Status van de vervangers
Om de communicatie naar de vervangers te vereenvoudigen wordt er voorgesteld om een
coördinatenlijst van alle leden aan iedereen te bezorgen (gsm + e-mailadres).
Daniël geeft mee dat GDPR hiervoor van toepassing is. Er dient vooraf door de leden eerst
vooraf individueel goedkeuring gegeven te worden opdat zijn/haar gegevens ook effectief
gedeeld mogen worden.
De MA zal hiertoe een voorafgaande mailing voorzien met vraag tot instemming om zijn/haar
gegevens op die lijst te laten publiceren waarna bedeling van de lijst aan de leden.
Punt 4 – Verkiezing van het Dagelijks Bestuur
Er is nog steeds één positie vacant voor deelname aan het DB.
De oproep aan de aanwezigen van vandaag gaf ook geen kandidatuur.
Er wordt met deze dan nog een laatste oproep gedaan voor de vacante positie. Kandidaten
kunnen zich alsnog melden bij één van de reeds gekozen leden van het DB zodat dit bij de
volgende AV kan afgesloten worden.
Algemeen – data van de AV
Maandag blijkt een moeilijke dag te zijn voor de Schepen wegens overlappend CBS.
Het voorstel is om de voorgestelde data met één (1) dag te verschuiven naar dinsdag. Geen
enkele dag valt dan ook samen met de GRC wat ook een beletsel kon zijn.
De aangepaste data zijn vermeld op het einde van het verslag (dinsdag 10/11 was reeds ok).
2. Stand van zaken adviezen aan het Gemeentebestuur
De in titel vernoemde tabel die opgenomen was in het laatst gepubliceerde verslag uit de vorige
legislatuur werd overlopen en geactualiseerd. Deze wordt opnieuw toegevoegd aan het einde van dit
verslag en is het startpunt voor verdere aanvulling en opvolging.
3. Klimaatbomen, een stand van zaken
Het aanbod 2020-2021 bedraagt 40 bomen waarbij voor 29 bomen reeds een standplaats opgenomen
is (zie tabel hierna). Voor 11 bomen dient nog een plaats gevonden te worden (waren eerst voorzien
langs de Tombestraat in Hees, maar dat gaat voorlopig niet door). Aan de alle leden wordt gevraagd
om hier alsnog plaatsen voor op te geven (o.a. school Eik op vraag van Tommy).
Deze bomen zullen immers binnenkort gepland worden met het najaar in zicht.
Voor 2021-2022 kunnen opnieuw door iedereen voor 40 bomen standplaatsen ingediend worden !!!
Dit dient te gebeuren uiterlijk voor eind mei 2021.
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Locaties klimaatbomen
Wijk vogelzang Beverst (nabij spoor)
Speelplaats Atheneum Bilzen
Lochstraat - Fietenstraat - Zangerheistraat
Bovenstraat
Woonselhof
Beelick
Pastoor Coenenstraat
Kruispunt Beverstraat - Zonhoevestraat - Merodestraat
Donkstraat
Driehoek Eikenlaan WZC
Jonkholtstraat (oude kapelsite)
Teutonenstraat (Kapel)
Kraailingenveld (speeltuin)

Riemsterweg - Herreweg (E-cabine)
Nieuw jeugdcentrum De Bilding (Eikenlaan 25)
Nog te bepalen

Atl st
4
1
1
4
2
2
2
1
2
1
1
2
1

Soorten
Acer platanoïdes 'Pacific Sunset'
Carpinus betulus
Tilia cordata 'Rancho'
Acer campestre
Acer platanoïdes 'Crimson Sentry'
Acer platanoïdes 'Grenoble'
Acer platanoïdes 'Grenoble'
Carpinus betulus 'Lucas'
Platanus oriëntalis 'Minaret'
Ostrya carpinifolia
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer campestre

1

Carpinus betulus

1

Juglans regia

2
1
11
40

Tilia tomentosa 'Brabant'
Quercus robur
Tilia plathyphilos

Opmerkingen

Eerst voorzien voor ander project

4. Bossen van Schoonbeek, een stand van zaken
Alex toont een fotoreportage naar aanleiding van recente werken in de bossen van Schoonbeek die
een gevolg zijn van het eerder goedgekeurde toegankelijkheidsreglement.
In bijzonderheid betreft het de volgende werken/initiatieven die aan de gang zijn:
• Afbakening van de heidezone met een verdoken lage omheining
• Tijdelijke begrazing met schapen
• Inrichting van de hondenlosloopzone
• Verwijdering van hakhout uit de eerdere dunningswerken
Uit de bespreking kon ook afgeleid worden dat er tegengestelde inzichten bestaan tussen ANB en de
AV met betrekking tot de strook langs de Palsbosstraat. Dit laag punt is van oudsher een nat gebied
geweest en kadert momenteel ook mooi in de vernatting van gebieden als gevolg van de recente
droogteperiodes terwijl daarentegen de indruk bestaat dat ANB dit gebied net wenst te verdrogen
(uitbreiding heidegebied?). Best is dat dit punt zo snel mogelijk uitgeklaard wordt door een onderling
gesprek betreffende inzichten en intenties.
5. Fietspaden in natuurgebied
Het onderwerp kadert niet zozeer over natuurgebieden op zich maar eerder over de al dan niet
noodzaak van verlichting van fietspaden in groengebied in het algemeen.
De vraag stelt zich omtrent de duur van de verlichting, de intensiteit en de functionele noodzaak.
De MA geeft aan dat de stad wenst in te zetten op meer fietsaccomodaties in overeenstemming met
de klimaatdoelstellingen. Voor het verkrijgen van de nodige subsidies van het Vlaams Gw voor de
aanleg van fietsostrades is de noodzakelijke aanwezigheid van verlichting hieraan inherent. Dat
Vlaanderen hierdoor nog meer verlicht wordt – zichtbaar vanuit de ruimte - is kennelijk een bijzaak.
Ieder geval worden de lichten (LED-verlichting) gedoofd tussen 00h en 05h in samenspraak met
Fluvius.
Op de vraag waarom er niet gedacht kan worden aan meelopende verlichting middels
naderingssensoren werd geen antwoord gegeven (blijkbaar kan Fluvius dit wel op een plaats in West
Vlaanderen (Heuvelland)
6. Openbaar onderzoek betreffende de stroomgebiedsbeheerplannen
De MA verschaft de nodige uitleg omtrent dit openbaar onderzoek dat nog loopt tot 14 maart 2021.
Stap 1 : ga naar https://www.volvanwater.be/
Stap 2 : klik de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Stap 3 : klik vakje bekkenspecifieke delen
Stap 4 : duid het betreffende bekken aan (Demerbekken of Maasbekken)
Stap 5 : klik vakje Visies en Acties
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Stap 6 : klik Gebiedsgerichte uitdagingen en vervolgens naar speerpuntgebieden > Munsterbeek en
Demer I
Bekijk vervolgens de verschillende actieprogramma’s en het algemeen beleid.
De AV stelt voor om dit punt onder de aandacht te houden. Suggesties zijn door te geven aan Daniel
die deze bundelt en waarop in de loop van het voorjaar van 2021 een globaal advies zal worden
geformuleerd.
7. Inplanting nieuwe brandweerkazerne
De vraag wordt gesteld of de voorgestelde locatie voor de nieuwe brandweerkazerne een voldongen
feit is gezien de berichtgeving hierrond in de Dertien van september 2020.
Onderstaande kop uit de Dertien verwijst weliswaar naar het feit dat de keuze voor de site voor de
hand ligt maar geeft hier geen verdere duiding bij waarom dit zo is.

Binnen de AV is duidelijk niet iedereen even gelukkig met deze keuze. De perceptie is dat er weinig
gezocht is naar andere alternatieven dan een objectief moeilijk te begrijpen inplanting in herbevestigd
agrarisch gebied met nog een open ruimte karakter en tevens gelegen buiten de perimeter van het
kleinstedelijk gebied. Het RSP van Bilzen zette eertijds toch volledig in op het behoud van de open
ruimte maar lijkt bij deze dit reeds vergeten te zijn.
Een alternatief zou eventueel de nabijgelegen site van Oosterbosch kunnen zijn gelet op de
uitdovende activiteiten en de eerder verloederde toestand van de site. Dit kan eventueel nog nader
onderzocht worden.
In zoverre de keuze politiek al definitief bepaald zou zijn wenst de AV de bedenkingen bij de
gemaakte keuze niettemin toch op te werpen en zal hieromtrent door Luc een aanzet tot advies
opgesteld worden.
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Gepland
gebied

Mogelijk
alternatief

8. Klimaattafels terugkoppeling en aanpak van Klimaatplan
De Schepen sommeert de activiteiten die in de loop van oktober zullen plaatsvinden in het kader van
de klimaatmaand. Dit activiteitenoverzicht werd ook verstuurd naar de deelnemers aan de
klimaattafels. Dit was echter niet het geval voor de leden van de MR; wegens een communicatiefout
werden de mails pas na opmerking ontvangen op 7/10. Bij het merendeel van de aanwezigen waren
deze activiteiten ook niet eerder bekend waardoor er toch een licht ongenoegen is over de late
communicatie in het algemeen.
Communicatie als volgt:
Ondertussen heeft Futureproofedcities Bilzen uitgeroepen tot beste leerling van de klas. Over alle
legislaturen heen hebben de Stad Bilzen en haar inwoners zich ingespannen voor beperking CO2,
voor duurzaamheid, etc. Maar de weg is nog lang en sensibilisering van alle burgers blijft belangrijk.
Daarom maken we van deze maand oktober onze klimaatmaand met heel veel 'groene activiteiten'. Ik
nodig u allen graag uit op:
• De nacht van de Duisternis (10 oktober), vrij vertrek aan het voetbalveld van Mopertingen
tussen 19.30 en 20.30 u. (Sterrekijker aanwezig en infostands over nachtdieren en
kerkuilen, i.s.m. Orchis)
• Boeiende lezingen op 12 - 20 - 27 oktober 2020 over respectievelijk: De digitale meter: zin
en onzin; Hoe financier ik mijn renovatie zo voordelig mogelijk?; Leveranciersvergelijking
(https://energiehuislimburg.be/infosessies-bilzen/). Zie bijlage voor meer informatie.
• Belangrijke participatiemomenten:
o Openbaar onderzoek startnota GRUP Vandersanden (21 augustus 2020-19 oktober
2020) .
o Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Schelde en Maas (15
september 2020-14 maart 2021).
o Open oproep voorstellen om klimaatbomen aan te planten in uw straat.
Al deze activiteiten zijn gratis, u vindt meer informatie op de website van de stad, of via telnr.
089/519302.
9. Mededelingen milieuambtenaar / schepen
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Opsomming van enkele lopende zaken die genoemd werden:
• Klimaatacties : opvolging CO2-emissies; meest recente cijfers (2018) beschikbaar op
https://provincies.incijfers.be/ . Globaal stellen we vast dat er een stagnatie is in de CO2emissies voor 2016-2017-2018. De doelstelling voor 2020 ligt hiermee niet onmiddellijk binnen
bereik*.
• Klimaatacties : Adviesverlening door Stebo aan de burgers
• Klimaatacties : initiatieven voor tunnel onder het spoor in Bilzen
• Klimaatacties : verkeersbeperkende maatregelen algemeen
• Klimaatacties : wegwerken van knelpunten op fietswegen
• Klimaatacties : groene herinrichting Pabiloplein
• Klimaatacties : revitalisering van bomen op de markt via ploftechnieken aan de wortels
• Klimaatacties : vergroening van kerkhoven in Mopertingen, Eigenbilzen, Waltwilder en Bilzen
centrum.
• …
Week van de handhaving is momenteel lopende met inzet op:
• Opruimen van de N2 doorheen gans Bilzen
• Extra controles op sluikstorten
• Aanspreken van kinderen die op wacht staan bij het bushokje ikv zwerfvuil
Er is een Hemelwaterplan in opmaak. De release is voorzien voor einde 2021.
Bomen van de Gouverneur: er is een pot van +/- 37.000 euro ter beschikking voor de aanplant van
bomen. Om hierover te beschikken dient wel een plan ingediend te worden in de loop van 2021.
*CO2 emissie 2011 (referentie) = 153 kTon
CO2 emissie 2018 = 138 kTon (-9.8%)
Initiële doelstelling 2020 was -20%

10. 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.
•
•
•

•
•

Daniel : website van de stad met betrekking tot de adviesraden is achterhaald en dient dringend
ge-update te worden (meldingsmogelijkheden voor de adviesraden staan nog steeds vermeld).
Daniel : kandidaten voor het DB – werd toegevoegd onder punt 1
Roland : tijdens de nacht van de bib op 24/10 komt CEO van Vandersanden Steenfabrieken Pirre
Wuytack vertellen over duurzaam ondernemen en een lokaal project rond groene stroom. Er zijn
kennelijk wel wat zaken lopende omtrent het groene ondernemen en compenserende
maatregelen die door hem op eigen initiatief genomen worden ikv de genomen uitbreidingen
(compensatie zone Achter het Broek in Rosmeer, artificiële holle weg, …)
Roland : volgende keer graag andere opstelling van de tafels in de zaal; was vandaag weinig
communicatief geordend en niet of amper voldoende naar social distance geschikt.
Alex : bomenwandeling in park Hafmans op 25/10 georganiseerd door de Landelijke Gilde. Katrien
gidst.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 november om 20.00 uur.
De juiste locatie 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
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Opgemaakt te Bilzen op 13 oktober 2020,
Daniël Balcer,
Secretaris
Nagelezen, eventueel verbeterd en goedgekeurd,
Katrien Bruggeman, voorzitter.

Overgemaakte documenten
Volgende documenten werden samen met de uitnodiging bezorgd :
• Klimaatactieplan
Volgende documenten worden met het verslag bezorgd :
• /
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Afsprakentabel
Nr.
96

114

2020-01
202002a
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 2020(11)
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

2019-12-04

Milieudienst

Vanaf 2020

2020-09-15

Milieudienst

Asap, indien beschikbaar

2020-10-05

Iedereen

Asap

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

Wegeniswerken in het gebied
‘Broekem, Spoorstraat, …
Verharding voortuinen

2019-09

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

Advies wordt opgevolgd

2019-10-23

2020-01-29

2019-10-23

2020-01-29

2019-12-04

2020-09-15
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Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
Nog geen duidelijkheid over
opvolgen advies
GRB is in opmaak

