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Luigi Flamminio
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Inleiding
De vergadering vindt plaats in de grote vergaderzaal van De Kimpel en vangt aan om 20.00 uur onder
het voorzitterschap van de milieuambtenaar (MA) Filip Konings.
De agenda van de vergadering werd op voorhand via mail overgemaakt aan de genodigden.
Omwille van dwingende Covid-19 maatregelen is er bewust gekozen om voor de startvergadering de
genodigden in te perken tot de vaste leden zoals opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 7 juli
2020 en eveneens vermeld in de aanwezigheidslijst. Evenwel blijken een aantal vaste leden toch niet
aanwezig te zijn.
1. Kennismaking
De schepen van milieu (ScM) heet iedereen welkom bij de doorstart van de nieuwe milieuraad en
geeft uitleg bij de wijze waarop de samenstelling tot stand gekomen is. Vervolgens stellen de
aanwezigen zichzelf ook voor.
2. Korte voorstelling omtrent de werking van de milieuraad en de wederzijdse verwachtingen
De ScM geeft vervolgens een korte uitleg bij de werking en de taken van de milieuraad en vestigt de
aandacht op het engagement om de klimaattafels tweejaarlijks te laten terugkeren. De leden van de
MR spelen hier ook een rol in.
De MA gaat vervolgens over tot het doornemen van het participatiereglement en de statuten zoals
aangepast op het einde van de vorige legislatuur.
De verslagen zijn openbaar en worden ter beschikking gesteld van het CBS. Op regelmatige
tijdstippen zullen de verslagen ook ge-uploaded worden onder de website van de gemeente en de
verwijzing naar de betreffende adviesraad.
3. Status van de vervangers
Er worden inzichten uitgewisseld betreffende de samenstelling van de milieuraad met haar vaste
leden en de hiertegenover staande vervangers zoals nu voorgesteld. Voor de meest vaste leden is het
duidelijk wie de vervanger is; een aantal werd reeds vooropgesteld vanuit de organisatie, voor een
aantal anderen blijft er een verwantschap binnen de organisatie. Mekaar op de hoogte stellen in geval
van belet is in dat geval geen probleem.
Moeilijker ligt het bij o.a. de geledingen “milieugeïnteresseerden” en “diverse verenigingen”. Het vast
lid is vaak niet bekend met de overeenkomende vervanger. Er wordt dan ook overeengekomen dat
indien het vast lid verhinderd is en de vervanger niet kan verwittigen dat dit ook indirect kan via
melding bij de MA.
Globaal wordt er dan ook overeengekomen als volgt:
• De tabel van vaste leden en vervangers wordt behouden zoals voorzien;
• Vervangers zijn enkel aanwezig bij belet van het vast lid, dus geen vrije medeaanwezigheid;
• Alle leden, dus ook de vervangers, ontvangen de verslagen teneinde geïnformeerd te blijven;
• Bij verhindering van een vast lid wordt de er aan verbonden vervanger uitgenodigd cf. de
aanwezigheidslijst (idee om te werken met een pool van vervangers wordt niet weerhouden);
• Een collectieve bijeenkomst van alle leden zal jaarlijks worden georganiseerd, behoudens
onvoorzienbare gebeurtenissen;
• In principe verwittigt het vast lid zelf zijn vervanger indien deze deel uitmaakt van dezelfde
organisatie als waartoe het vast lid behoort. In de andere gevallen kan de MA tussenkomen.
Tenslotte, de aanwezigheid van een vervanger die een vast lid vervangt die ook lid is van het DB
impliceert niet dat hij ook diens functie uit het DB opneemt in de vergadering.
4. Verkiezing van het Dagelijks Bestuur (DB)
Onder leiding en toezicht van de milieuambtenaar werden de volgende leden verkozen als deel
uitmakend van het DB dat kan bestaan uit maximaal 6 leden:
• Voorzitter : Katrien Bruggeman met 14 stemmen op 14.
• Ondervoorzitter : Luc Crommen met 14 stemmen op 14
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•
•
•
•

Secretaris : Daniël Balcer met 14 stemmen op 14
Penningmeester : Alex Appermont met 14 stemmen op 14
Toegevoegd lid 1 : Myriam Meesters met 14 stemmen op 14
Toegevoegd lid 2 : vacant

Kandidaten voor de vacante functie binnen het DB kunnen zich alsnog ter verkiezing aanmelden op
de volgende vergadering.
5. Input milieuraad klimaatactieplan
De MA gaat even door het door de gemeente goedgekeurde klimaatactieplan middels het doorlopen
van de voorziene budgetten voor de diverse maatregelen. Dit document zal tevens als bijlage nog
bezorgd worden aan de leden.
Daniël vraagt of het totaal aan maatregelen (74 mitigerende, 50 adaptieve en 6 transversale
maatregelen) ook in excel vorm kan bekomen worden om de vooruitgang overzichtelijker te kunnen
aftoetsen dan vanuit het document. Dit zal worden nagezien door de MA.
De voorbije periode zijn door het CBS een aantal gemeenteraadsbesluiten (GRB) in de steigers gezet
in uitvoering van de maatregelen die opgenomen zijn in het klimaatplan. In bijzonderheid werden de
volgende GRB’-en aangehaald door de MA:
• Richtlijn inzake de problematiek van openbaar groen en PV-installaties. Dit betreft o.m. het
niet gratuit verwijderen van openbaar groen zoals bomen wanneer deze door hun
schaduwworp het rendement van de PV-installatie zouden beïnvloeden).
• Tegeltuinen; het voormalige besluit werd hiertoe gerecycleerd en wat aangepast aan de
huidige noden.
• Ontharding voortuinen (in ontwerp). De doelstelling is om middels een toelage de particuliere
burger over te kunnen halen om over te gaan tot een minstens gedeeltelijke ontharding van de
voortuin. Groenaanplantingen zijn gebaseerd op de lijst van streekeigen aanplant volgens
VELT.
Tenslotte verwijst de MA naar de website van bilzen.futureproofed.com. Door de vele maatregelen die
door de milieudienst ge-uploaded zijn op deze site neemt Bilzen hier een mooie positie in.
6. Mededelingen milieuambtenaar / schepen
Er staan meerdere openbare onderzoeken te gebeuren; voor twee ervan werd een verhoogde aandacht
gevraagd : https://www.bilzen.be/bekendmakingen-afdeling-ruimte
• Uitbreiding Vandersanden steenfabrieken – startnota RUP – van 21/8 tot 19/10. Het gaat hier
over een formalisering van een uitbreiding voor de stapeling van bakstenen waarvoor reeds
eerder een planologisch attest werd afgeleverd.
• Plan MER voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027 – van 15/9 tot 14/3 :
https://www.volvanwater.be/ . Meer uitleg hierover zal door de MA in een volgende vergadering
gegeven worden.
In het kader van de jaarlijkse aanplant van klimaatbomen vraagt de MA om locaties door te geven waar
eventueel nog bomen zouden kunnen aangeplant worden op het openbaar domein. Deze zullen dan
door de milieu- en groendienst worden geëvalueerd.
Katrien geeft mee om ook oog te hebben voor de juiste boom op de juiste plaats om de
overlevingscapaciteit bij lokale factoren zo groot mogelijk te houden.
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.
•

Geen specifieke meldingen.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 5 oktober om 20.00 uur.
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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 11 januari 2021
o 22 februari 2021
o 29 maart 2021
o 17 mei 2021
o 28 juni 2021
Opgemaakt te Bilzen op 20 september 2020,
Daniël Balcer,
Secretaris
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 :
• Klimaatactieplan
• Participatiereglement MR
• Statuten MR
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