Verslag algemene vergadering
Donderdag 2 december 2021
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene vergadering.”
Aanwezige effectieve leden: Filip Bolleire, Roger Daenen, Ingrid De Tandt, Mark
Hanssens, Ingrid Hofkens, Marcel Jonckers, Isabelle Meerkens, Caroline Meyers,
Annemie Van Aerschot, Tom Van Elst, Alexander Vandermeulen, John
Vankeijenberg (12/19).
Aanwezige niet-stemgerechtigde leden: Paul De Cort (schepen), Peter Claessens
(omgevingsambtenaar), Berty Goudriaan (milieudienst), Chris Stryckmans (Groen),
Bart Maes (CD&V).
Verontschuldigde effectieve leden: Roel Bouduin
Roger Engelbosch en Roger Wouters omwille van geen internetverbinding.
Verontschuldigde niet-effectieve leden:
Afwezige en niet-verontschuldigde stemgerechtigde leden: Karl Booten, Heidi
Bottu, Toby Uyttendaele, Maria Tollet.
Afwezige en niet-verontschuldigde niet-stemgerechtigde leden: Laury Gordenne
(Open VLD), Tim Mallants (Tienen Vooruit), Marc Ylen (Vooruit), Joël Dereze (Vlaams
Belang).
OOoOoOo
Digitale vergadering netwerk milieu van 2 december 2021

Tom Van Elst leidt deze vergadering die omwille van de nieuwe coronagolf digitaal
wordt gehouden.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
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Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt dus goedgekeurd.
1. Gaat Netwerk Milieu iets doen met openbaar onderzoek landbouwbedrijf
AGRO Kumtich/Vissenaken.
Er wordt toelating gevraagd voor het bouwen van een loods, silo’s, pompput,
verharding en een weegbrug ter hoogte van de bestaande stallen. Er is geen
uitbreiding van de stallen. Silo’s zijn 25m diameter, varkensstal is 14 m hoog.
De silo wordt gedeeltelijk onder het maaiveld geplaatst. Er wordt een
verhoogde mestopslag gevraagd van 2997 m³. Nu is er een capaciteit van 850
varkens, mestopslag 912 m³.
Over het verlies van groenvoorzieningen staat niets in het dossier. Het bedrijf
is hinderlijk gelegen aan een druk bereden fietsknooppuntennetwerk; tevens
frequent gebruikt door de schoolgaande jeugd.
Volgens de aanvraag wordt er niets gewijzigd aan het aantal varkens, maar
gaat het enkel om een uitbreiding van de infrastructuur. Aangezien Tienen een
akkerbouwgebied is, en we hier een mest tekort hebben en in Hoogstraten (de
maatschappelijke zetel van dit landbouwbedrijf) een overaanbod aan mest, wil
de eigenaar dit tekort compenseren in onze regio om het ganse jaar door mest
op te slaan in de loods in Kumtich/Vissenaken.
Er worden 2 silo’s geplaatst op het terrein. De silo’s bestaan uit prefab
elementen. De ene silo zal dienstdoen als mestopslag.
Om het stalklimaat te verbeteren wordt de mest in de toekomst opgeslagen in
de nieuwe mestopslag in plaats van onder de stallen. Een ruime
hemelwateropslag (silo van 880.000 liter) zou het bedrijf van voldoende water
moeten voorzien. Het regenwater zou maximaal gebruikt worden voor het
besproeien van de velden en als reinigingswater voor de stallen.
Dit bedrijf mag de loods en silo’s aanpassen, maar dit moet gehandhaafd
worden op hoger niveau. Het stikstofdeposito in deze stal spreekt van een
goede verluchting. Zodoende dat er geen stikstofuitstoot is in deze loods. De
mest uit de varkensstallen zal naar een pompput aflopen om dan overgepompt
te worden naar de mestsilo.in de varkensstallen.
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of dit voldoende garanties geeft voor
zo weinig mogelijk geurlast?
Verkeer: Nu rijden er zo’n 100 camions in de Kumtichstraat over een bepaalde
periode van maart tot en met half juli. Deze periode is wettelijk opgelegd, het
is de periode waarin mest mag uitgereden worden.
De aanvraag gaat erover om in de toekomst de 100 mesttransporten te
spreiden over het ganse jaar en op te slaan tot het mag worden uitgereden.
Het gaat om 100 camions met vaten van telkens 30.000 liter mest. Het verkeer
zou dus minder geconcentreerd zijn in de tijd in vergelijking met de huidige
toestand.
Buurtbewoners vrezen echter voor extra transporten van zwaar verkeer vanuit
Hoogstraten naar de regio van Kumtich/Vissenaken en de omliggende straten.
Dit is niet mogelijk; het vervoer van de camions met mest wordt via GPS
gevolgd.
Mest: De landbouwers in de vergadering bevestigen dat mestaanvoer vanuit
andere gebieden zeker nuttig is voor Tienen. Tienen zit in een “wit gebied” met
te weinig mest door akkerbouw. Mestaanvoer is hier dus toegelaten. De
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bemestingsnormen liggen vast en blijven ongewijzigd. Er komt niet meer mest
dan toegelaten in de Getevallei. Tienen is hoofdzakelijk gelegen in een “zone
2 & 3”, waar er verstrengde normen gelden. Een klein deel van het Tiense
grondgebied ligt in zone 0. De bodemkwaliteit wordt geanaliseerd door bodemen grondwaterstalen. Van de mest worden meststalen genomen.
De landbouwers lichten toe dat vloeibare (varkens- of koeien)mest niet echt
ecologisch is. Het gebruiken van stalmest is veel beter voor de bodem.
De landbouwers leggen uit dat de mest sowieso zal aangevoerd worden naar
Kumtich/Vissenaken. Bij goedkeuring van deze aanvraag zal er echter meer
spreiding zijn van het vrachtvervoer met de mest over het ganse jaar. Hierdoor
zal er tijdens de drukke periode van mest uitrijden net minder zwaar verkeer
zijn voor de omgeving.
Ontsluiting: de bestaande oprit is niet voldoende breed om camions op een
vlotte manier op het bedrijf toe te laten. Daarom zal deze oprit verbreed worden
d.m.v. een nieuwe betonverharding.
Aan de voor- en rechterzijde van de loods zal een nieuwe betonverharding
aangelegd worden om zowel de loods als de silo’s voldoende te kunnen
bereiken.
Het terrein is niet vlak, vooraan is het lager gelegen dan achteraan. Er zal
afgegraven worden om het niveau van de loods te laten aansluiten op die van
de bestaande verharding.
Schaalgrootte van het bedrijf: Het bedrijf Agro heeft zijn akkerbouw met 8ha
heeft uitgebreid in Tienen. Er wordt opgemerkt dat dit bedrijf al jaren grond
opkoopt die vrij komt in de omstreken, de grond is namelijk veel goedkoper in
onze regio dan in Hoogstraten. Het bedrijf betaalt hoge prijzen voor de grond,
waardoor de lokale boeren geen kans krijgen om gronden aan te kopen.
Kan Netwerk Milieu bezwaar indienen?
Volgens een aantal leden zijn er te weinig harde argumenten: grond weghalen,
mest lozen, grootschaligheid, mogelijke geurhinder. Een aantal leden gaan
persoonlijk bezwaar aantekenen. Leden kunnen afzonderlijk een bezwaar
indienen.
Via het Omgevingsloket Vlaanderen (projectnummer 2021135506 of via:
https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be kan men een bezwaar
indienen en dit tot en met 3 december 2021.
Conclusie van Netwerk Milieu:
Het betreft hier geen Tiens landbouwbedrijf wel een landbouwersfamilie
woonachting in Hoogstraten met reeds een aantal aangekochte gronden in
onze regio?
Wat met de bestaande zomereiken? Deze zullen verplaatst worden.
Volgens Stad Tienen mag bedrijf in landbouwgebied deze aanpassingen doen.
Netwerk Milieu mag geen bezwaar indienen, advies geven daarentegen wel.
Er wordt aan elk lid zijn standpunt mbt deze aanvraag gevraagd.
Na het wikken en wegen van de voor- en nadelen van de aanpassingen van
dit bedrijf beslist de meerderheid dat Netwerk Milieu onze bedenkingen
meeneemt in een advies naar de stad doe.
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Tom maakt een voorstel tot advies en stuurt dit door naar de leden van het
Netwerk Milieu. Nadien zal het advies aan de stad worden overgemaakt.
2. Organiseren we begin januari een vergadering/receptie in de Gors?
Rekening houdend met corona/situatie?
De Netwerkers Milieu hebben beslist, gezien de Covid pandemie, de receptie
van januari in De Gors te verschuiven naar een latere datum. Wel wordt er
terug geopteerd om een online vergadering te voorzien op 6 januari.
3. Samenwerking met de stad.
Zoals reeds in vorige vergaderingen besproken, verliep het contact tussen het
Netwerk Milieu en de stad vroeger vlotter. De Corona maatregelen maken het
bovendien extra moeilijk om een goede werkrelatie te onderhouden, het
persoonlijke contact is ook grotendeels weggevallen, wat ook de werking van
het Netwerk zelf bemoeilijkt. Enkele leden blijven vragen voor meer actieve
communicatie van de stad naar het Netwerk Milieu toe. Zij betreuren dat we
niet op de hoogte gehouden worden van de belangrijke informatie inzake het
Tiense leefmilieu. De milieuambtenaar licht toe dat er recent weinig te melden
valt, gezien de stad nog niet echt begonnen is met het uitvoeren van de
actieplannen. De diensten zijn wel op de hoogte gebracht van de topics waarbij
we betrokken willen worden. Zo zal het Netwerk Milieu betrokken worden bij
projecten zoals groenplan, Houtemveld, Viandra, … enz.
Wat betreft projecten Soldatenplein, Uitbreiding Affilips is er wel
gecommuniceerd geweest. Ondanks het feit dat wij geen “officiële” adviesraad
meer zijn, blijven de subsidies bij het oude. Het Netwerk Milieu mag nog steeds
-op eigen initiatief- adviezen uitbrengen.
De vraag van het Netwerk Milieu om ons de nieuwe (klasse 1)
vergunningsaanvragen door te sturen, blijft bestaan. Volgens de bevoegde
milieuambtenaar behoort dit niet langer tot zijn takenpakket. Het Netwerk
Milieu dient zelf te beoordelen welke dossiers zij relevant vindt en in welke
dossiers zij een advies wenst te geven. Alle dossiers zijn te vinden via link van
de stad en het opvolgen ervan is taak van het Netwerk Milieu. De
omgevingsaanvragen zijn online te raadplegen en dus zijn ze beschikbaar om
op te vragen, zodoende men over bepaalde projecten kan adviezen geven,
deze 2 linken staan online:
https://www.tienen.be/openbare-onderzoek-omgevingsvergunning
https://omgeving-geoportaal.be/tienen
Er dient dus een nieuwe werkmethode te worden ontwikkeld, waarbij leden van
het Netwerk zelf de website van de stad nakijken en beslissen welke dossiers
zij van nabij wenst op te volgen. De link kan dan mee opgenomen worden in
de agenda. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden welke personen
de vergunningsaanvragen op wekelijkse basis zullen opvolgen om ze
vervolgens door te sturen naar de andere netwerkers. Mogelijks kan er gewerkt
worden met een beurtrolsysteem.
4. Verkiezing nieuw bestuur
Is er een specifieke procedure?
Bestuur blijft tenminste 6 jaar (conform politieke verkiezingen) en er zijn geen
tussentijdse verkiezingen. Bij ontslag mogen wel de ontslagen leden
vervangen worden.
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Bekijken naar de participatie van de leden.
5. Aantrekken nieuwe leden en vervangen van ontslagnemende leden
Zoals aangegeven door Marcel zou hij graag willen stoppen als voorzitter. Wij
gaan dan op zoek naar een nieuwe voorzitter. Normaal neemt de
ondervoorzitter de taken dan over. Mark wil wel deze taken tijdelijk opvangen,
maar niet de volledige termijn. De leden opteren voor een definitieve vervanger
of vervangster. Wij hebben een 2/3 meerderheid nodig om een kandidaat aan
te stellen.
Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld wie het voorzitterschap wou
overnemen. Niemand voelde zich geroepen om deze taak over te nemen.
Als er geen duidelijk voorzitter is, wordt dit in de volgende vergadering
besproken.
Wie interesse heeft in de voorzittersrol mag zijn kandidatuur doormailen naar
Mark.
Gezien het ontslag van 2 leden vanuit milieu- en natuurverenigingen kan het
Netwerk 2 nieuwe leden laten toetreden, die vanuit deze achtergrond deel
willen uitmaken van het Netwerk. Volgens onze statuten moet het Netwerk
immers voor 1/3 samengesteld zijn uit afgevaardigden vanuit deze hoek. De
kandidaat-leden moeten zichzelf kandidaat stellen met een argumenterende
brief en deze personen verkozen worden aan de hand waarvan zij het beste
bij onze visie passen.
Er wordt een extra inspanning gevraagd om jongere mensen aan te sporen
om bij ons Netwerk Milieu aan te sluiten. Dit zouden we kunnen doen via een
vermelding in het stadsmagazine “Tiens” en via social media.
Gezien het Netwerk aan een nieuwe werking toe is, wil het nog wachten met
het opnemen van nieuwe leden tot duidelijk is welke rol het Netwerk in de
toekomst op zich wil nemen.
Er wordt voorgesteld om het Netwerk weer nieuw leven in te blazen, waardoor
het aantrekkelijk wordt voor kandidaat nieuwe (jonge) leden. Zo zouden er
actuele thema’s kunnen geagendeerd worden die leven bij jongeren. Dit werd
positief onthaald.
Verder wordt de vraag gesteld of de huidige leden nog geëngageerd zijn om
lid te blijven? Er zijn frequent afwezigen, ook zonder vooraf te verwittigen.
Bovendien laten de huidige statuten toe dat men 4 keer verontschuldigd
afwezig kan zijn en toch deel blijft uitmaken van het Netwerk. Mogelijks kunnen
de statuten aangepast worden. Een meer actieve participatie en inbreng is
wenselijk.
Wie zich wenst te blijven engageren als lid, dient een bevestigingsmail naar
Mark te sturen.
6. Varia
- Anemonen(bos)project: er zijn veel huizen gebouwd in het geboortebos.
Deze huizen zouden ingepland worden met een open structuur en zonder
afspanningen. Helaas is dit in het merendeel niet het geval.
Hoe zit het met de bouwvergunning hieromtrent? Men gaat dit nakijken.
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Heraanplant van het “oude” bosje aan de St.-Truidense steenweg ter hoogte
van de afrit naar Landen, achter het pompstation: dit is nog niet gebeurd. Kan
de stad deze aanplant spoedig laten gebeuren?
De Milieuambtenaar deelt mee dat het Regionaal Landschap Zuid-Hageland
zich bezighoudt met dit project. Door ernstige familiale omstandigheden kan
deze aanplant tot op heden nog niet doorgaan. Het Regionaal Landschap ZuidHageland volgt dit op en zal dit project terug oppikken wanneer dit weer
opportuun is. De Stad Tienen gaat hier dus ook niet verder op aandringen.
“De jungle” van de Tramstraat: wat zijn daar de plannen? Het Netwerk Milieu
hoopt dat dit hersteld wordt. Volgens de Milieuambtenaar is hier geen
vergunning of project voor.

Verslaggeving Isabelle Meerkens

BELANGRIJK
De vergaderingen voor 2022 zijn gepland voor 6 januari, 3 februari, 10 maart, 7 april,
5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december. Aanpassingen blijven
mogelijk.
De vergaderingen zullen doorgaan digitaal of in het Vrijetijdscentrum van De
Kruisboog, telkens om 20.00 uur tenzij anders vermeld in de uitnodiging.
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