N ETW ERK M IL IEU
Verslag algemene vergadering
Donderdag 7 oktober 2021
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene vergadering.”
Aanwezige effectieve leden: Marcel Jonckers, Isabelle Meerkens, Caroline Meyers,
Annemie Van Aerschot, Tom Van Elst, John Vankeijenberg, (6/20).
Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: Paul De Cort (schepen), Berty Goudriaan
(milieudienst).
Verontschuldigde effectieve leden: Roel Bouduin, Ingrid De Tandt, Ingrid Hofkens,
Alexander Vandermeulen, Mark Hanssens (ondervoorzitter), Filip Bolleire.
Verontschuldigde niet-effectieve leden: Peter Claessens (omgevingsambtenaar),
Bart Maes (CD&V), Tim Mallants (Tienen Vooruit).
Afwezige en niet-verontschuldigde stemgerechtigde leden: Raf Nilis, Karl
Booten, Heidi Bottu, Roger Daenen, Toby Uyttendaele, Maria Tollet.
Roger Engelbosch en Roger Wouters werden door vergetelheid niet uitgenodigd
(hebben geen e-mail).
Afwezige en niet-verontschuldigde niet-stemgerechtigde leden: Laury Gordenne
(Open VLD), Marc Ylen (Vooruit), Joël Dereze (Vlaams Belang) Bart Maes (CD&V),
Jan Van Coillie (N-VA), Chris Stryckmans (Groen).
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0) Voorzitterschap
Marcel is “tijdelijk ontslagnemend” als voorzitter; hij wil het enkele maanden rustig
aan doen en dan beslissen of hij terugkomt of er definitief mee stopt. Tom Van Elst
neemt in afwachting de rol op van waarnemend voorzitter.

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen van de aanwezigen op het verslag van de vorige
vergadering.
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Wel is er een reactie gekomen van de duurzaamheidsambtenaar, Benita van Hurck
i.v.m. het punt over het Lokaal Energie- en Klimaatpact: De deadline voor de
ondertekening van het Lokaal Energie – en Klimaatpact is 29 oktober 2021. (…) De
subsidie bedraagt momenteel 129 000 euro per jaar minimaal 124.414 euro. Het
Lokaal Energie- en Klimaatpact gaat om een inspanningsverbintenis. De wederzijdse
engagementen staan duidelijk in het pact en de financiële ondersteuning wordt
gekoppeld aan het ondertekenen van het Pact. Het betreft een trekkingsrecht met 50
% cofinanciering: het 1 euro voor 1 euro principe wordt gehanteerd. Er wordt
gevraagd dat de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de
verkregen subsidie bedraagt. Voor de stad Tienen bedraagt het trekkingsrecht
124.414 euro. Alle acties sinds 1 januari 2021 tellen immers mee voor de
doelstellingen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur betaalt uiterlijk op 30 april 2022
het subsidiebedrag uit. De uitgaven in functie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact
dienen te worden aangetoond via de eigen jaarrekening door deze te koppelen aan
de code “ABB-LEKP-2021”. Het doel is dat de middelen voor 2021 zo veel mogelijk
in de loop van 2022 besteed worden. Voor de vier werven moeten de doelstellingen
behaald worden in 2030 en vertrekken we vanaf begin 2021. De subsidie is
combineerbaar met andere subsidies wanneer deze complementair is en aanvullend.
Er moet wel over gewaakt worden dat dezelfde actie nooit tweemaal wordt
gesubsidieerd. Het gaat niet louter om investeringskosten die gesubsidieerd worden
maar ook flankerende uitgaven zoals samenwerking met andere partner, alsook
personeelskosten. Het is aan de stad om te beslissen hoe efficiënt mogelijk de
doelstellingen bereikt worden.

2) Verslaggeving volgende vergaderingen
De verslaggevers voor de volgende twee maanden werden vastgelegd: Annemie
(november) en Isabelle (december).

3) Openen bankrekening Netwerk Milieu
John en Berty openen een rekening voor het Netwerk Milieu. John zoekt naar de
beste (duurzaamste) en goedkoopste bank.

4) Klimaatdag
Op zaterdag 23 oktober organiseert de Klimaatalliantie Tienen de Klimaatdag in de
hal van Multiobus, Industriepark 18. Zie uitnodiging en programma in bijlage.
Iedereen is welkom, inschrijven is wel verplicht. Er zullen hier ook vier werkgroepen
uit voortvloeien: mobiliteit, gebouwen en energie, natuur en voeding. Bedoeling is om
hier zoveel mogelijk mensen en organisaties bij te betrekken en samen te werken.
Er wordt afgesproken dat Tom Van Elst ernaartoe gaat namens het Netwerk Cultuur.
Hij zal het charter (zie bijlage) dan ook ondertekenen als de meerderheid van de
leden het daarmee eens is. En hij zal daar staan met een standje met als thema
“ontharding” + wat algemene info over het Netwerk Milieu.
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Er ontstaat een discussie over het nut van het Netwerk Milieu naar aanleiding van de
lage opkomst deze en vorige vergadering. Hoe komt het en wat kunnen we eraan
doen?
-

-

-

Berty is vergeten om Roger Wouters en Roger Engelbosch voor vandaag uit
te nodigen per brief (hebben geen mailadres) en biedt haar excuses aan.
Corona heeft er ook flink ingehakt; de mensen zijn gaan nadenken over wat
ze wel en niet nog willen doen en wat voor hen nog belangrijk is. Veel mensen
hebben een of meer engagementen afgestoten.
Sommigen hebben het gevoel dat het Netwerk geen zin meer heeft omdat het
schepencollege toch niet luistert, nooit reageert op adviezen, nooit zelf advies
vraagt en het Netwerk actief niet betrekt. De leden steken veel tijd en energie
in het bespreken van allerlei zaken en het opstellen van adviezen, maar er
gebeurt weinig of niets mee. Dat werkt frustrerend en demotiverend.
Wat gebeurt er met de prioriteitenlijst die door ons werd opgesteld op basis
van het meerjarenplan van de stad?
Vermoedelijk spelen er nog andere zaken een rol, maar welke?

We moeten de leden zelf ook weer motiveren en enthousiasmerenbesluiten, maar
hoe doen we dat?
We moeten onszelf ook aan aantal vragen stellen. Waar willen we naartoe met het
Netwerk? Welke expertise hebben we “in huis”? Hoe treden we meer naar buiten?
We besluiten om een vragenlijst op te stellen en die rond te sturen onder de leden,
om er zo achter te komen wat er speelt bij de leden en waarom veel mensen
wegblijven (vaak ook zonder verwittiging). Tom en Caroline maken hier samen werk
van.

Het punt van de vorige vergadering dat nog even aan bod komt, is ontharding. Meer
en meer voor- en achtertuinen worden verhard. Is daar geen beleid rond vanuit de
stad? Ja, daar bestaat een duidelijke regelgeving voor en elke vergunningsaanvraag
wordt daaraan afgetoetst. Helaas doen mensen achteraf toch vaak dingen die niet
vergund zijn, zoals het verharden van een groter oppervlak dan toegelaten. Wordt
daar dan niet tegen opgetreden? Niet systematisch, daar heeft de stad niet
voldoende personeel voor (deze mededeling wordt onthaald op luid protest; “dat is
altijd het excuus om niets te doen”). Maar als er een klacht of melding van een
burger, stadswacht of wijkagent binnen komt, gaat er wel altijd iemand ter plaatse en
wordt indien nodig een pv opgesteld. Dus: melden is de boodschap.

5) Brereikbaarheidsplan Tienen
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Onlangs is er een klankbordgroep samengekomen om een enquête die de stad had
opgesteld, te bespreken en aan te vullen, aan te passen … Er werden daarvoor heel
wat burgers en verenigingen uitgenodigd, het Netwerk Milieu niet (blijkbaar een
vergissing, want het stond wel op de lijst van genodigden). De volgende keer zal het
Netwerk Milieu zeker worden uitgenodigd. Er volgen nog drie bijeenkomsten, de
precieze data staan nog niet vast.
Mark is er wel naartoe geweest (namens de Fietsersbond weliswaar), maar is
vanavond niet aanwezig. Blijkbaar was het een vruchtbare bijeenkomst. De
suggesties worden verwerkt in de definitieve enquête, die binnenkort wordt
verstuurd. Het Netwerk Milieu zal worden gevraagd de enquête mee te verspreiden.
Het bereikbaarheidsplan zelf moet af zijn tegen de zomer van 2022.

6) Lokaal energie- en klimaatpact
De duurzaamheidsambtenaar, Benita Van Hurck, heeft de volgende info
doorgegeven: Dossier wordt geagendeerd voor het college van 12 oktober en zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 oktober. Deadline is
29 oktober. Maar we hebben het volgende kunnen bekomen na melding te hebben
gemaakt dat het praktisch onmogelijk is om een getekend exemplaar 29 oktober op
te laden in het Loket Lokaal Bestuur waartoe ik reeds toegang heb verkregen via de
ICT dienst. Zie hieronder:
Volgens het BVR moet uiterlijk op 29 oktober 2021 de ondertekende
gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact
via het Digitaal Loket van het Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend worden.
Mocht de gemeenteraadsbeslissing nog niet ondertekend zijn, stuurt de gemeente
alvast het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen en het ontwerp
van de gemeenteraadsbeslissing in via het Digitaal Loket. Van zodra de
gemeenteraadsbeslissing ondertekend is, en niet later dan 5 november, wordt de
ondertekende raadsbeslissing nagestuurd op binnenland@vlaanderen.be met
referentie ‘Lokaal Energie en Klimaatpact.

7) Bomenplan
Van een bomenplan is voorlopig geen sprake door gebrek aan geld en middelen.
Wel is men bezig met een zogenaamd beeldkwaliteitsplan, wat veel meer omvat,
zoals ruimtelijke ordening, maar dus ook groen. Dit plan zal door een externe firma
worden uitgewerkt.
Op hoeveel bomen staat de teller nu? Dit wordt telkens aan het eind van het jaar (of
aan het begin van het volgende jaar) bekendgemaakt. De tellingen van particulieren,
het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de stad en eventuele andere partners
word en dan samengevoegd.
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Wat is er gebeurd met het voorstel van het Netwerk Milieu om die tool te gebruiken
waarop iedereen kan ingeven waar er bomen zouden kunnen worden geplant?
Vermoedelijk werkt de groendienst met een ander systeem; Berty vraagt dit eens na.
Wat wel gebeurt, is dat alle vragen en meldingen van burgers die bij de dienst
leefmilieu & natuur binnenkomen (over mogelijk nieuwe aanplant, vervanging van
dode bomen …), worden bijgehouden en doorgeven aan de groendienst. Afhankelijk
van de werklast en het budget, wordt dat dan uitgevoerd indien mogelijk.
De vraag rijst waarom dode bomen soms zo lang blijven staan. Zeker langs een
straat is dat een triest gezicht. Zouden die niet beter meteen worden weggehaald
i.p.v. ze te laten staan tot ze worden vervangen?
De schepen voegt hier nog aan toe dat veel dode bomen (waaronder die op het
terrein van de Drie Tommen) geplant werden vlak voor de extreem droge zomers en
het daardoor niet hebben overleefd. De groendienst focust ook meer en meer op de
aanplant van bomen die beter bestand zijn tegen de droogte (zoals prunus, linde en
es), het regelmatiger begieten in droge periodes en het planten in een groter plantgat
met voldoende compost.

8) Viander
Er wordt een plan uitgewerkt voor het Vianderdomein, met de omliggende percelen
(o.a. de boomgaarden). Het is immers een strategisch punt in de stad met het oog op
water (overlast en opvang). Dat zal gebeuren door een externe firma via een
openbare aanbesteding, en is dus niet voor direct.
Het Netwerk Milieu vraagt waarom de middelste vijver niet toch al kan worden
aangepakt zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De plannen daarvoor zijn jaren
geleden al uitgewerkt door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (oevers en
oevervegetatie, vlonders, waterkwaliteit). Dat zou een meerwaarde beteken voor het
domein, want er zijn wel weer steeds meer bezoekers, maar helaas zeer weinig
watervogels die tot een broedsel komen.
Bijkomende vraag: Het geboortebos werd opgeofferd voor de bouw van villa’s.
Moesten daar geen “open tuinen” komen? Intussen zijn bijna alle tuinen hermetisch
afgesloten.

9) Landbouw en integrale watervisie
Zie de brochure OnverGETElijk.
Bart heeft laten weten dat hij daar graag wat uitleg over zou willen geven. Alexander
wil graag vertellen over wat ze op zijn bedrijf daar al rond doen. Beide leden zijn
echter niet aanwezig, dus dit punt verschuift naar de volgende vergadering.

10) Varia
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- Oproep om deel te nemen aan de manifestatie voor het klimaat op zondag 10/10 in
Brussel. Het is echter ook Kweikersdag, de Tiense feestdag op 10/10 …
- Er zou een nieuw logo moeten komen voor het Netwerk Milieu, en daarna ook
nieuw aangepast materiaal, zoals een banner, een vlag … Marcel heeft al iemand
aangesproken voor een logo-ontwerp.
- We moeten een oproep doen voor nieuwe leden. De plaats van Huig moet sowieso
worden opgevuld.

11) Volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen vinden plaats op 4 november, 2 december, 6 januari
(korte vergadering gevolgd door een nieuwjaarsreceptie in De Gors, Vissenaken;
iedereen brengt iets lekkers mee) en 3 februari. De vergadering vindt steeds plaats in
het VTC De Kruisboog, tenzij anders aangegeven.

Verslaggeving: Berty
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