Verslag algemene vergadering
Donderdag 7 januari 2021
De vergadering werd in gevolge de coronamaatregelen digitaal gehouden via
Google Meet.
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene vergadering.”
Aanwezige effectieve leden: Roel Bouduin, Filip Bolleire, Huig Deneef, Ingrid
Hofkens, Marcel Jonckers (voorzitter), Isabelle Meerkens, Caroline Meyers, Ingrid De
Tandt, Raf Nilis, Annemie Van Aerschot, Tom Van Elst, Alexander Vandermeulen,
John Vankeijenberg (13/21).
Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: Paul De Cort (schepen), Berty Goudriaan
(milieudienst), Chris Strijckmans (Groen), Jan Van Coillie (N-VA), Tim Mallants
(Tienen Vooruit), Bart Maes (CD&V).
Verontschuldigde effectieve leden: Mark Hanssens.
Roger Wouters en Roger Engelbosch wegens geen internetverbinding.
Verontschuldigde niet-effectieve leden: Peter Claessens (omgevingsambtenaar),
Marc Ylen (SP.A).
Afwezige en niet-verontschuldigde stemgerechtigde leden: Karl Booten, Heidi
Bottu, Toby Uyttendaele, Maria Tollet.
Afwezige en niet-verontschuldigde niet-stemgerechtigde leden: Joël Dereze
(Vlaams Belang), Laury Gordenne (Open VLD),
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1.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering

Volgende opmerkingen bij vorig verslag werden gemaakt.
1. Jan van Coillie was verontschuldigd voor de vorige vergadering
2. Schepen geeft een feedback op de status van het dossier Croes.
Het is op dit ogenblik onduidelijk of dit een klasse 1 of klasse 3 bedrijf is. Het
is een moeilijk dossier. De administratie is bezig met de
vergunningsvoorschriften te bekijken. Er is geen buffering aan de Zuidelijke
ring.
Er zijn in totaal 3.800 milieuvergunningen van klasse 1 in Tienen. Voor deze
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vergunningen de voorwaarden rond buffering bekijken is een enorm werk.
3. Interleuven maakt op dit ogenblik een inventaris op (bomenkaart), maar dit
is vertraagd door Corona.
4. De situatie betreffende de bomen in de Reizigersstraat was heel beknopt
weergegeven in de verslagtekst,
De vergadering haalt dit onderwerp opnieuw naar boven, met onder meer de
volgende opmerkingen. De schepen geeft hierover volgende toelichting: de
Stad had eerst beslist de lindebomen weg te halen (wegens overlast door
honigdauw) en ze te vervangen door een andere, jonge lindebomen van een
kweekvorm die geen last heeft (zou hebben) van honingdauw, maar is daarop
teruggekomen na reactie van het Netwerk Milieu die vraagt de oude bomen te
behouden. De jonge bomen werden al geplaatst, de oude staan er ook nog.
Er is op dit ogenblik nog geen beslissing genomen. Er is nu geen
kapvergunning, en op dit ogenblik dus geen intentie om bomen de te kappen.
Reactie van de vergadering
- Dossier dient verder opgevolgd te worden
- Het Netwerk Milieu vraagt de nieuw aangeplante bomen te verwijderen (ze
zijn anders later een alibi om de grote weg te halen)
- Honingdauw kan geen argument zijn om bomen weg te halen (natuurtoets)
- Situatie moet ook bekeken worden in het kader van het Gete-project
2.

Bomencharter Tienen

Tom & Ingrid hebben een online tool gemaakt om mogelijke boomlocaties aan
te geven. De volledige en diverse groep leden van het netwerk milieu zouden
deze kunnen gebruiken om in hun buurt geschikte locaties voor te stellen. Tom
deelt zijn tool met de vergadering.
Ook de Milieudienst heeft op dat vlak een systeem (Excel) waarin aanvragen
voor groen, bomen en fietsinfrastructuur worden opgenomen op basis van
feedback van burgers. Dit dient ook als meldpunt voor dode bomen. Deze
meldingen worden doorgegeven aan de groendienst, maar wel alleen voor
bomen op openbaar domein.
De bomenkeuze in deze projecten is af en toe nog een heikel punt, maar de
milieudienst probeert ook in de bomenkeuze te sturen.
Er bestaat een subsidie van de Vlaamse overheid voor het aanplanten van
bomen. Er wordt binnen de vergadering gevraagd of onze stad daar gebruik
van probeert te maken?
Tienen doet inderdaad beroep op deze subsidies, onder meer via het
Regionaal Landschap en Bos+ die deze regeling kennen.
Er wordt voorgesteld dat de stad ook privépersonen, instellingen en bedrijven
zou aansporen om bomen te planten (bv. op het parkeerplein langs de
Gilainstraat van de Tiense kliniek)?
Er wordt geopperd om gratis plantgoed te voorzien voor burgers als stimulans

Netwerk Milieu

17 januari 2021

2/6

3.

Punten voor de volgende vergadering

a- Het Netwerk Milieu zou graag een beeld hebben op de concrete plannen
voor 2021 van de Stad Tienen.
b- De raad wil de ‘werkgroep Grijpen’ nieuw leven inblazen om na te gaan in
welke mate de situatie betreffende groenvoorzieningen op het bedrijventerrein
Grijpen West is geëvolueerd, ze af te toetsen op basis van de huidige
vergunningsvoorwaarden en suggesties voor mogelijk verbeteringen te
formuleren.
c- Het Netwerk Milieu stelt voor om de bestaande subsidiekanalen voor groen
en blauw (plan Demir) op te lijsten. Misschien kunnen we zo een positieve
bijdrage leveren
3 Varia
•

•

Er wordt aandacht gevraagd voor het restbosje op Sint-Truidensesteenweg (achter het Shellstation). In het verleden werd daar een
kapping stilgelegd op aangifte van de MAR (nu Netwerk Milieu). Nu zijn
alle bomen toch weg.
Er is een herstelplan in samenwerking met het Regionaal Landschap
voorzien. Maar het Netwerk Milieu vindt het toch jammer dat oude
bomen zomaar verdwijnen.
Er zijn everzwijnen gesignaleerd in de omgeving van Tienen. Er is een
groep van een tiental dieren in Hoegaarden en een tweede groep in
Bost/Meer /Hélécine. De jachtvereniging proberen de populatie te
beheersen om de schade maximaal te minimaliseren.

Na dit punt werd de algemene vergadering afgesloten. In beperkte kring
werden nog afspraken gemaakt betreffende het overleg met de burgemeester
en vertegenwoordigers van het bestuur voorzien voor 15 januari.
Verslaggeving
Tom Van Elst

Marcel Jonckers, voorzitter
Waaibergstraat 26 bus 5
3300 Tienen
016 81 87 87 of 0497 44 72 33

BELANGRIJK
Volgende vergaderingen voor 2021 zijn voorzien voor 4 februari, 4 maart, 1 april
(o.v.), 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november (o.v.) en 2 december. Maar
zeker zullen volgende vergaderingen omwille van corona nog vervangen woorden
door digitaal overleg.
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