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1.Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 7 februari 2018
Het verslag werd goedgekeurd met 2 kleine aanpassingen: mobiliteit rond site Boerke
Buelens en kleine aanvulling ivm droogstand van bronnen.
Alle goedgekeurde verslagen van de MAR staan op de website van de gemeente:
https://www.steenokkerzeel.be/diensten/detail/2764/milieuraad
Zie onderaan bij de “downloads”

2.De milieuadviesraad en het gemeentebestuur
De statuten en huishoudelijk reglement werden niet in detail behandeld in de
vergadering omdat enkele leden niet aanwezig konden zijn.
De milieuraad beperkte zich vroeger tot de onderwerpen “natuur en milieu” omdat
deze raad ontstaan is nav het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid en
deze definitie van milieu stond toen in dat akkoord.
Milieu is echter een breder begrip geworden: duurzaamheid, klimaat, mobiliteit,
milieuimpacten van ruimtelijke ordening, m.a.w. al deze aspecten hebben te maken
met de wijze waarop we leven.
Artikel 1 van de statuten dient dus uitgebreid te worden: leefmilieu in de ruime zin van
het woord: namelijk al de bovengenoemde aspecten.
Er werd voorgesteld om niet te veel te veranderen aan de manier waarop de
milieuraad georganiseerd is. Deze zaken werden namelijk vroeger goed besproken.
Bepaalde aspecten (zoals agendapunten moeten 10 dagen op voorhand schriftelijk
aangevraagd worden) worden niet 100% gevolgd maar hoeven niet veranderd te
worden.
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Verder moeten er hier en daar punten aangepast worden:
De gemeenteraad bepaalt niet meer de samenstelling van de aanwezigen: zie artikel 4
Te veranderen in : “De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van de
milieuraad”
Er is ook geen verplichting meer dat de leden ook lid moeten zijn van een
natuurvereniging.
De voorzitter zal een nieuwe versie maken van de statuten en huishoudelijk reglement
en dit bezorgen aan de leden ter bespreking. Wij trachten de documenten goed te
keuren in volgende vergadering van de milieuraad.
We vragen ook dat alle leden indien mogelijk op voorhand hun opmerkingen bezorgen
aan de voorzitter.

Vertegenwoordiging van de milieuraad
– we vragen aan alle voorzitters van de politieke partijen om jonge mensen van hun
partij aan te spreken om deel te nemen aan de milieuraad. De milieuraad houdt zich
niet met politiek bezig maar dit is een middel om geëngageerde jonge mensen aan te
trekken.
– de milieuraad zou ook best in de andere raden , zoals de Gecoro, vertegenwoordigd
zijn.
Frieda zal de milieuraad vertegenwoordigen in de Gecoro. Er is nog een
plaatsvervanger nodig. Kandidaten mogen zich melden bij de voorzitter.
De milieuraad zal niet systematisch naar andere raden gaan maar er kan wel contact
gezocht worden als er raakpunten zijn: zie bijvoorbeeld de samenwerking met de
landbouwraad in vorige vergadering.
Er is een schepen van Erfgoed. Er werd gevraagd of het zinvol is om een Erfgoed
raad op te richten. Die zou zich eventueel ook met trage wegen kunnen bezighouden.
Er zijn soms raakvlakken tussen milieu en Erfgoed. Bijvoorbeeld heeft de milieuraad
gewezen op het probleem van de mogelijk afbraak van het oude klooster (niet
geklasseerd maar wel waardevol als dorpsgezicht) in Melsbroek. Dit heeft ook met
leefbaarheid te maken.

3.Milieu, natuur, mobiliteit, duurzaamheid, open ruimte , klimaat, …
in onze gemeente
– waterstand Hamvijver en omgeving
Er werd gevraagd hoe dit probleem verder zal opgevolgd worden.
De gemeente zal dit punt verder bestuderen en in kaart brengen. Er loopt momenteel
een studieproject ivm het Floordambos dat op sommige plaatsen te nat is (veroorzaakt
rottende bomen) en op sommige plaatsen te droog is. Men zal van deze studie
gebruik maken om de waterstand van de kasteelvijver ook te laten onderzoeken.
Nu moet men naar een geïntegreerd waterbeleid gaan: de nieuwe wetgeving zal ons
daarbij helpen.
– Ultrafijnstof en gezondheid
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De secretaris heeft contact genomen met Envinity group maar we hebben nog geen
bijkomende informatie ontvangen. Misschien is het zinvol om contact te nemen met
de universiteit voor het uitvoeren van een studie. (bv in het kader van een eindwerk)

4. Varia
– data van de milieuactiviteiten:
 13 maart: infosessie groepsaankoop duurzaam isolatiedagen in de Corren:
samenaankoop
 6 en 7 april: lenteschoonmaak: zwerfvuil opruimen
 18 april : donderdagavond: infoavond over curieuzeneuzen met professor
+ aansluitend een workshop om een meetsonde te maken 40euro: meet fijn
stof. Zie www.luchtpijp.be. Samen met Kampenhout en Vilvoorde.
 Er komt een nieuwe infosessie over de thermische isolatie van woningen
– De milieuraad heeft een klacht ontvangen ivm lichtpolutie van DHL en voetbalveld in
Melsbroek. De milieuraad heeft dit probleem al ooit aangekaart. De luchthaven heeft
wel enkele maatregelen genomen maar het blijft een probleem. Nu met DHL. Het felle
licht veroorzaakt door DHL is tot 20km ver te zien.
– Er is ook een klacht gekomen van lawaaihinder rond DHL: vrachtwagens die geluid
maken bij het achteruit rijden. De milieuraad zal de brief doorsturen naar de
gemeente.
– PWC heeft een document geschreven over de toekomst van mobiliteit. De vraag is
of we in de toekomst nog steeds wagens moeten kopen of dat het meer aangewezen
is om wagens te huren.
– Begroting van Steenokkerzeel. De meeste gemeenten zitten aan 6,5% voor natuur
en milieu. Onze gemeente geeft maar 3% uit. Onze gemeente geeft wel meer uit voor
mobiliteit.
– De gemeente gaat over tot het aanwerven van een deskundige klimaat. Dit heeft te
maken met de afwezigheid van de Milieuambtenaar maar ook met nieuwe taken die
moeten gebeuren. We moeten meer actie nemen voor oa het klimaatactieplan. De
milieuraad heeft al lang geleden een duurzaamheidsambtenaar gevraagd. Dat werd
tot nu toe steeds geweigerd ivm budgetaire beperkingen.

Einde vergadering : 22h27
Volgende vergadering gaat door op donderdag 4 april 2019 in de Corren.
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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