Milieu- en klimaatraad
Hoegaarden
VERSLAG MKR – 28 januari 2020
Aanwezig:
Jef Verhoeven, Anja Maginelle, Jeaninne Vochten, Thomas Gijselaar, Evy Dumoulin, stemgerechtigde
leden,
Paul Stessens, voorzitter, stemgerechtigd lid
Gerd Finck, ondervoorzitter, stemgerechtigd lid
Marleen Lefevre, schepen voor leefmilieu, niet stemgerechtigd lid,
Gitta Horemans, milieuambtenaar ad interim, secretaris, niet stemgerechtigd lid,
Verontschuldigd:
Michael De Haes, Noël Verlaers, Bert Winnen, Jean Lammertyn, Marc Marchal, Marc Bijnens,
stemgerechtigde leden,
Elke Hacour, duurzaamheidsambtenaar, niet stemgerechtigd lid
Afwezig zonder kennisgave:
Hugo Nicolaes, Kris Fox,
Agenda:
• Lijst bestaande klimaatacties (zie bijlage) : aanvullingen
•

Doelstellingen + actieplan MKR 2020-2024 :
o Definitieve doelstellingen 2020-24 – beslissing
o Actieplan 2020 : Bespreking actieplannen – beslissing
▪

Voorstel actieplan : Onderzoek mogelijkheden HE (Paul) & benutting PV-potentieel
(Mike/Gerd)

▪

Voorstel actieplan : Vergroening (bomen) (Jeannine)

▪

Voorstel actieplan : Draaiboek energie besparen in huis + tips (Bert)

▪

Voorstel actieplan : Onderzoek partnerschappen (bv korte keten, fietsen, koken,
repair, goede praktijken) (Gerd en Paul)

▪

Andere ?

o Communicatie ? Organisatie open MKR?
•

Varia :
o Provinciaal Beleidsplan Ruimte – Kennisgevingsnota (zie mail Gitta dd 3/12/19) : bespreking
voorstel advies (Gerd)
o Data MKR 2020 : 28/4 – 15/9 en 17/11 telkens om 19.30u
o Stand van zaken: gele bak papier en karton
o Afloop vergunningsaanvraag windpark E40
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Mededelingen en rondvraag

Locatie:
Raadzaal gemeentehuis Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden.
1.

Lijst bestaande acties: aanvullingen
-

Gitta heeft een lijst doorgestuurd met reeds bestaande initiatieven om een beter overzicht te krijgen.
Zo weten we waar we als MKR eventueel mee kunnen aansluiten, wat we mee kunnen bekendmaken
en waar we de mosterd kunnen halen.

-

Er worden nog een aantal aanvullingen gedaan op de lijst. Hij kan steeds bij aangevuld worden.

2. Doelstellingen + actieplan MKR 2020-2024
o Definitieve doelstellingen 2020-24 – beslissing
▪

Iedereen is nog akkoord met de termijndoelstellingen die in de vorige vergadering
werden vooropgesteld, zijnde :
•

1. De betrokkenheid van de Hoegaardier op de klimaatverandering verhogen
door te informeren en te sensibiliseren, door te inspireren en door samen te
werken en partnerschappen aan te gaan.

•

2. Mee het (nieuwe) klimaatactieplan opmaken en helpen realiseren.

Deze worden goedgekeurd. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de timing van de
provincie wat betreft de opmaak van het klimaatactieplan. Het klimaatactieplan van Hoegaarden zal
pas in het najaar 2022 worden opgemaakt. Elke H. heeft gevraagd om het naar voor te schuiven,
maar dat ging voorlopig niet.
o Actieplan 2020 : Bespreking actieplannen – beslissing
▪

Voorstel actieplan :
Onderzoek mogelijkheden HE (Paul) : infomoment organiseren –zie actieplan fiche in
bijlage: is er budget? Gitta kijkt na of er budget is voor een spreker uit te nodigen.
Benutting PV-potentieel (Mike/Gerd): Mike is in overleg met een andere partij
hiervoor. Het overleg met een eerste firma is wat misgelopen. Het actieplan zelf is
nog niet uitgewerkt.

▪

Voorstel actieplan : Vergroening (bomen) (Jeannine): zie fiche actieplan in bijlage.
Ook hier is een van de punten dat er eventueel een infomoment met een spreker
georganiseerd kan worden indien er budget voor is. Voor een bomenactieplan op te
maken kan ook aan de inwoners gevraagd worden waar ze bomen willen. Een actie
zoals de tuincoaches in Kortrijk is eveneens een interessante piste.

▪

Voorstel actieplan : Draaiboek energie besparen in huis + tips (Bert) : Bert is niet
aanwezig – Paul informeert bij Bert om het actieplan verder uit te werken.
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▪

Voorstel actieplan : Onderzoek partnerschappen (bv korte keten, fietsen, koken,
repair, goede praktijken) (Gerd en Paul): zie actiefiche in bijlage. Er kan door een
delegatie langs gegaan worden bij eventuele partners, bv. Inbev, om samen acties uit
te werken. Zowel de bedrijven als de handelaars hebben een samenkomstontbijt op
bepaalde tijdstippen. Op zo een ‘ontbijt’ kan eventueel langs gegaan worden voor een
korte toelichting. Gitta vraagt na bij Linda wanneer deze ontbijtbijeenkomsten
plaatsvinden.

▪

Andere actieplannen? Acties rond bijen – toelichting door Jef Verhoeven. Jef heeft
samengezeten met Robbert Jan. Er zouden eventueel een aantal acties kunnen
gedaan worden in de week van de bij. Bijvoorbeeld een infomoment over honingbijen
bij een imker en een infomoment over wilde bijen (bv. in het park). Dit eventueel in
combinatie met een bermenwandeling. Voor scholen zou er ook iets kunnen gedaan
worden. Ook het ontwikkelen van een groene corridor bv in de Stoopkensstraat
bestaat tot de mogelijkheden. Jef concretiseert dit verder.

▪

De voorgestelde actieplannen zullen nu verder concreter worden uitgewerkt tegen de
volgende meeting. Als ze definitief zijn zou er door de MKR een toelichting kunnen
gebeuren op het college zodat ook zij op de hoogte zijn van de actieplannen.

o Communicatie? Jeaninne zal een artikel over bomen schrijven i.s.m. Robbert Jan tegen 3
februari 2020.
o Voor de organisatie van een open MKR wordt het te vroeg bevonden.
3. Varia :

o Provinciaal Beleidsplan Ruimte – Kennisgevingsnota (zie mail Gitta d.d. 3/12/19) : bespreking
voorstel advies (Gerd).
De opmerkingen op het plan worden besproken door Gerd. Iedereen die aanwezig is, is
akkoord met de gegeven opmerkingen. Gerd mailt naar de rest van de MKR of ze akkoord
zijn, indien ja stuurt hij het door naar de provincie in naam van de MKR. Indien er leden zijn
die zich er niet in kunnen vinden zal hij de opmerkingen in eigen naam doorsturen.
o De data van de volgende vergaderingen van de MKR worden vastgelegd voor 2020 : 28/4 –
15/9 en 17/11 telkens om 19.30u.
o Stand van zaken gele bak papier en karton: Marleen licht de situatie toe. De gemeenteraad
heeft gestemd dat deze vanaf 2021 in gebruik zal genomen worden. Waarschijnlijk valt dit
samen met de intrede van de paarse zak.
o Afloop vergunningsaanvraag windpark E40. De redenen vermeld in het besluit van de minister
voor het weigeren van de vergunning worden besproken.

Mededelingen en rondvraag
-

De volgende vergadering zal doorgaan op 28 april 2020.
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-

Er wordt eind februari een oldtimerrondrit, principe bolleke-pijl, in Hoegaarden georganiseerd. Het
betreft een avondactiviteit. Het parcours wordt met de politie besproken. Uiteraard vinden wij het als
MKR jammer dat er zomaar rondgereden wordt voor niks. We vinden het niet aangewezen dat de
MKR hier publiekelijk afkeurend op reageert want dat zou ons in de rol van “klimaatpolitie” zetten. Het
gaat hopelijk om een eenmalige activiteit.

-

28 maart 2020 zal er een grote zwerfvuilactie, de lenteschoonmaak, georganiseerd worden door de
gemeente.

-

Op 29 maart 2020 is het plantenmarkt. De klimaatmobiel zal aanwezig zijn op dit evenement om
promotie te maken voor duurzame (energetische) renovatie van je woning in het kader van het
project “Vingers op de Wonde”.

Gitta Horemans
Secretaris

Paul Stessens
Voorzitter
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