N ETW ERK M IL IEU
Verslag algemene vergadering
Donderdag 9 september 2021
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene vergadering.”
Aanwezige effectieve leden: Roel Bouduin, Huig Deneef, Ingrid Hofkens, Marcel
Jonckers (voorzitter), Isabelle Meerkens (5/21).
Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: Paul De Cort (schepen)
Verontschuldigde effectieve leden: Filip Bolleire, Ingrid De Tandt, Mark Hanssens
(ondervoorzitter), Raf Nilis, Annemie Van Aerschot, Tom Van Elst, Alexander
Vandermeulen, John Vankeijenberg
Verontschuldigde niet-effectieve leden: Peter Claessens (omgevingsambtenaar),
Berty Goudriaan (milieudienst), Jan Van Coillie (N-VA), Tim Mallants (Tienen
Vooruit), Chris Stryckmans (Groen),
Afwezige en niet-verontschuldigde stemgerechtigde leden:
Karl Booten, Heidi Bottu, Roger Daenen, Caroline Meyers, Toby Uyttendaele, Roger
Engelbosch, Maria Tollet en Roger Wouters
Afwezige en niet-verontschuldigde niet-stemgerechtigde leden: Laury Gordenne
(Open VLD), Marc Ylen (Vooruit), Joël Dereze (Vlaams Belang) Bart Maes (CD&V),
oOoOoOo
Vooreerst drukte de voorzitter zijn verwondering en ontgoocheling uit over de lage
opkomst voor deze vergadering. Ze werd al een week uitgesteld omdat er voor de
oorspronkelijke datum van 2 september al zoveel verontschuldigingen
binnenkwamen. Blijkbaar was de vervangdatum ook niet goed gekozen. Wel wil de
voorzitter ook stellen dat, vermits nu de beperkingen i.v.m. aantal aanwezigen zijn
afgeschaft, vanaf heden ook de afwezigheden en verontschuldigingen opnieuw
ernstig zullen opgevolgd worden in functie van het regelement.
Over de verslagen van de voorbije vergaderingen werden geen opmerkingen
ingediend.

1.
Klimaatpact (Lokaal Energie- en Klimaatpact) van ministers Somers en
Demir.
Momenteel kunnen de steden en gemeenten hierop inschrijven met een
burgemeestersconvenant. Hierdoor kunnen hoge subsidies worden verworven.
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Reeds 150 steden en gemeenten hebben dit ondertekend. Het zou onbegrijpbaar
zijn mocht onze stad hier ook niet tot toetreden. Ook via de werkgroep
Klimaatsalliantie dient hieraan gewerkt.
Schepen Paul Decort deelt mede dat het bestuur de intentie heeft hierop in te
schrijven vermits ze ook reeds het burgemeestersconvenant ondertekenden. Wel
dient nog onderzocht welke implicaties de nieuwe ondertekening zou hebben en of
de stad dit aankan.
Tienen is al wel bezig met een klimaatactieplan. De deadline is 29 oktober 2021. Er
wordt een extra college ingelast om dit klimaatpact te onderteken. De lat ligt echter
zeer hoog. Er worden wel meer subsidies, financieringsmogelijkheden en
ondersteuning geboden door de Vlaamse overheid.
De subsidie bedraagt momenteel 129 000 euro per jaar. De doelen kunnen alleen
bereikt worden indien met alle stakeholders in Tienen (ook buurtcomités) wordt
samengewerkt. Het klimaatpact = inspanningsverbintenis. Klopt dat? Dit moet
uitgezocht worden. Voor heel wat acties (bv. aanplant bomen, geveltuinen) wordt er
financiering voorzien, binnen de beperkingen van het besteedbaar budget. Er wordt
wel gewerkt met doelstellingen die uiteraard moeten bereikt worden. De stad heeft
hier een voorbeeldfunctie, maar veel geesten zijn nog niet rijp i.v.m. urgentie van de
klimaatverandering.
De schepen De Cort is overtuigd dat Tienen zal deelnemen aan dit klimaatpact.
Vanuit het Netwerk Milieu willen we dit uiteraard mee opvolgen en ondersteunen.
Besluit: Het Netwerk Milieu zal een advies aan het bestuur zenden om te vragen dit
klimaatpact zeker te ondertekenen.
Er wordt nog bondig ingegaan op de streefpunten die in het klimaatpact moeten
worden gerealiseerd.
2.

Projecten Drie Tommen en FFH

Het beheer binnen deze projecten moet inderdaad bijgestuurd worden. Extensief
beheer vergt veel onderhoud tot er een soort van ecologische evenwicht ontstaat.
Dit wordt opgenomen door de groendienst.
In het project Drie Tommen dienen een belangrijk aantal bomen opnieuw aangeplant.
Wellicht door de droge zomer van vorig jaar zijn heel wat(jonge!) bomen afgestorven.
Bij de heraanplant dient oordeelkundig gekozen welke bomen en struiken het meest
geschikt zijn.
Ook in het project van de FFH zijn enkele bomen afgestorven. Bovendien dient de
wadi onderhouden te worden. Geregeld dient een gedeelte geruimd. Riet en
lisdodde groeien dicht. Bovendien groeien door spontane opslag een aantal wilgen
binnen de wadi. Hoe langer gewacht wordt hoe moeilijker deze wilgen te verwijderen
zijn. Het beheer van de wadi is toegewezen aan Natuurpunt.
Aanvulling: Pieter Abts namens Natuurpunt zegt dat zij (NP) het beheer uitvoeren
voor de POM Vlaamse Brabant. Het is een moeilijke job, mede door het feit dat de
noordelijke oever niet bruikbaar is doordat het naastliggende bedrijf tot bijna tegen de
wadi komt. Ook het afzetten van de bomen zal niet zo simpel zijn omdat er
permanent water instaat en het zware klei is.
Dit moet ook besproken worden met de POM. De voorzitter zal hierover contact
nemen.
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3.

OnverGETElijk

De voorzitter had een uitgebreid gesprek met het regionaal landschap. Een
uitgebreid folderkrantje “OnverGETElijk” wordt onder de aanwezigen uitgedeeld.
Gevraagd wordt dit krantje volgende vergaderingen mee te brengen want het zal
inhoudelijk worden besproken.
Het wordt nu al een eerste keer doorgenomen.
Om de brochure digitaal in te kijken kan je best de naam “OnverGETElijk- Dromen en
plannen voor de Getestreek’ intikken in de browser.
4.
Klimaatadaptatie en Integraal Waterbeheer in functie van droogte /
overstromingen.
Dit zijn zeer complexe projecten (hemelwaterplannen, rioleringen, erosie…). De stad
voert kleine initiatieven uit (bv. maatregelen tegen erosie, beperken van vergunning
op oppompen van grondwater in diepere lagen).
Er is een hemelwaterplan in de maak in samenwerking met de 5 andere gemeenten
van het Getebekken. Het betreffende diensthoofd vond het niet opportuun nu al
meer info vrij te geven. Deze “stilte” blijkt afgesproken.
Er wordt nu reeds gewerkt aan een vernatuurlijken van de Getevallei en de
aansluitende valleien van Kleine Gete, Velpe en Mene en dat zal in de volgende
jaren verder gaan, mede in het kader van het project Water-Land-Schap.
Op grondgebied Tienen zal gewerkt worden aan de brongebieden van de
Genovevabeek en de Ramshovense Beek en aan de verbetering van de loop van de
beek.
Binnen het kader van het project zal ook gewerkt worden met nieuwe akkoorden met
de landbouwsector. VLM en Regionaal Landschap werken hieraan.
5.

De Viander

De Viandermet de Vianderbeek (zijvallei van de Gete) maakt onderdeel uit van de
werking van vallei van de Gete. Viander kan startpunt zijn om groenblauwe
dooradering te opwaarderen.
Vanuit ons Netwerk Milieu willen we bij het bestuur aandringen op korte of
middellange termijn een volgende fase van verbeteringen in de Viander uit te voeren.
Reeds enkele jaren geleden was afgesproken dat de middelste vijver zou
vernatuurlijkt worden om de biodiversiteit te verhogen vooral door verbeteren van de
oevers met o.a. beplantingen met oevervegetatie.
6.

Landschapspark

In het strategisch project van de Gete is ook reeds een aanzet gebeurd om te komen
tot een Landschapspark over de 6 gemeenten van de Gete: Hoegaarden, Tienen;
Linter, Landen, Geetbets en Zoutleeuw. Ook de provincie staat achter dit project
waarop we zeker nog zullen terugkomen in de volgende vergaderingen.
7.

Overkoepeling Netwerken

Er is nog geen duidelijkheid hoe het verder gaat met het overkoepelende overleg met
de diverse adviesraden. Dit heeft mede door de coronacrisis stilgelegen. De
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voorzitter zal navragen hoe het verder gaat. De aanwezige leden vinden dit soort
overleg nuttig om de blik te verruimen.

Op het einde van de vergadering deelt Huig Deneef mede dat hij ontslag wil nemen.
Ingevolge een arbeidssituatie is hij de volgende paar jaren telkens op donderdag
verhinderd.

Verslaggeving: Huig Deneef – Marcel Jonckers

De voorzitter
Marcel Jonckers

BELANGRIJK
Volgende vergaderingen voor 2021 zijn voorzien voor 7 oktober, 4 november (ov) en
2 december.
De vergaderingen zullen doorgaan in het Vrijetijdscentrum van De Kruisboog om
20.00 uur, tenzij anders vermeld in de uitnodiging.
Er werd ook voorgesteld om opnieuw een beurtrol in te lassen om het maken van het
verslag.
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