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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), L. Van Sand, W. Vanberghen, L. Geerts, S. Pelsmaekers, H. 

Vanooteghem, J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert, D. Adriaensen, K. Dierckx (milieuambtenaar). 

 

Verontschuldigd: M. Van Olmen (schepen) 

 

De milieuraad begint met een stil bezinningsmoment, om L. Leenders te gedenken, die ons plots en 

te jong ontviel. Wij zullen hem missen, en zeker niet alleen als lid van de milieuadviesraad en 

voorzitter van Natuurpunt Nete en Aa   

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 februari 2014. 
 

Bij punt 6.2 : Er wordt geopperd dat het feit of de stad zich in deze dossiers burgerlijke partij stelt of niet 

een politieke keuze is. Het is wel een feit, dat recent meer en meer dossiers worden aanvaard 

(bouwovertredingen veroordeeld), daar waar dit vroeger eerder de uitzondering was. Als alternatief zou 

Natuurpunt (naar analogie met de Vogelbescherming in andere dossiers) kunnen optreden als burgerlijke 

partij. K. Schoonaert zal eens informeren of het nut heeft een brief te sturen naar de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur om uitleg te vragen over deze materie.   
 
 
2. Visie duurzame omvorming en aanleg openbaar groen  
 
K. Dierckx stelt de toekomstvisie van de stad voor in verband met meer duurzaam onderhoud en 

aanplantingen voor alle plantsoenen en openbaar (stedelijk) groen.  

 

We geven een greep uit de richtlijnen : 

 

- hogere aanplantingen alleen op plaatsen waar dit mogelijk is, zoals marktpleinen; in de 

buitengebieden (bermen) zullen lagere (sobere) aanplantingen de eerste keuze zijn; 

- grote bomen moeten 5 m wortelvrijheid krijgen en 7 m van de huisgevels verwijderd blijven; tevens 

moeten er een wortelgeleidingssysteem en een boomrooster worden voorzien; 

- voor kleinere boomtypes volstaat 1.5 m wortelvrijheid en 5 m afstand tot de gevels; voor de kleinste 

boompjes is 3 m gevelafstand voldoende; 

- onder de bomen moet voldoende vrije ruimte worden voorzien (‘boomspiegels’); 

- hagen moeten langs beide zijden bereikbaar zijn en mogen maximaal 70 cm hoog groeien omwille 

van de verkeersveiligheid; 

- bij voorkeur worden massieven aangelegd eerder dan hier en daar een struik (onkruid- en 

zwerfvuilbestrijding!), 1 blok planten van 3 m bij minimaal 80 cm breed en alweer maximaal 70 cm 

hoog; 

- bodembedekkers moeten tegen betreding en strooizout bestand zijn; 

- grasvelden moeten minimaal 100 m2 groot zijn om een kostenefficiënt onderhoud toe te laten; een 

probleem bij het onderhoud is het op sommige plaatsen zeer overvloedig aanwezig straatmeubilair : 

banken, verkeersborden, vuilbakjes, verlichtingspalen ed; 

- vaste planten zullen vooral op marktpleinen worden voorzien. 

 

Opmerking vanuit de vergadering: eindelijk is er een visie op de langere termijn. Het economisch 

realisme wijst er wel op, dat er steeds minder groen in vele steden voorkomt. Het beleid zal keuzes 

moeten maken! 
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3. Milieuvergunningen   
 
 
 J. Bonroy is niet aanwezig, dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.  
 

 
4. Varia 
 

4.1. Voorstel wijziging datum volgende milieuadviesraad  

 

Om praktische redenen vervalt de milieuadviesraadsvergadering van 10/4 en wordt deze vervangen door 

een infoavond over het burgemeestersconvenant, samen met de Gecoro-leden, op dinsdag 29/4. Deze 

datum zal nog worden bevestigd, een uitnodiging volgt. 

 

4.2. Bouwovertredingen in natuurgebied  

   

Zie punt 1 ‘Goedkeuring vorig verslag’. 

 

4.3.  Obstructie voet- en fietspaden 

   

Er wordt opgemerkt dat bij voorbeeld bij onderhoudswerken aan de publieke rioolputjes maar al te vaak 

het voet- en/of fietspad wordt geblokkeerd met verbodsborden en paaltjes. Graag meer aandacht voor de 

zwakke weggebruikers. 

 

4.4. Lets do it  

 

Deze zwerfvuilopruimactie gaat door in samenwerking met de Bosgroep op de Teunenberg. De stad heeft 

geen eigen initiatieven genomen.  

 

4.5. Vertelwandeling Natuurpunt 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd op de vertelwandeling van Natuurpunt, nu zaterdag op de Hellekens. 

 

 

 

        

 


