Verslag algemene vergadering
Donderdag 21 april 2022
“Verslag onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende algemene
vergadering.”
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Tom Van Elsen zit de vergadering voor als vervangend voorzitter.
Aanwezig: Roger Daenen, Roger Engelbosch, Isabelle Meerkens, Annemie Van
Aerschot, Tom Van Elst, Roger Wouters, Vanderloock Liesbeth, Bart Maes, Johan
Vankeijenberg.
Verontschuldigd: Marcel Jonckers, Peter Claessens, Tim Mallants, Berty
Goudriaan, Carolien Meyers, Filip Bolleire, Alexander Vandermeulen.
Roel Bouduin heeft zijn ontslag gemeld.
De doelstelling van deze vergadering was op voorhand duidelijk vastgelegd: Hoe
willen we als Netwerk Milieu onze toekomst invullen? Door de wijzigingen in het
decreet moet de stad geen advies meer inwinnen rond omgevingsvergunningen,
wat kan het nut van het Netwerk dan zijn?
Om tot een antwoord te komen werd iedere deelnemer aan de vergadering
gevraagd om de belangrijkste successen van het Netwerk Milieu/ Milieuraad op te
lijsten. Iedere deelnemer werd gevraagd 3 successen van het Netwerk Milieu op te
geven uit het verleden. Zonder een exhaustieve opsomming van alle elementen te
willen opmaken, kwamen er een aantal successen meerdere keren aan bod.
Hoe hebben we de meeste impact, door het lange termijn denken op bepaalde
thema's, of eerder reactief (door concrete vergunningsdossiers te bespreken).
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Bermbeheer/Extensief maaien: door advies te geven aan het bestuur zijn
over een langer periode de geesten gerijpt richting extensief beheer van de
bermen.
Geveltuintjes: het Netwerk Milieu heeft hier eerst adviezen gegeven aan het
stadsbestuur om de reglementering ter zake aan te passen (eenvoud van
aanvraag, kost voor een aanvraag) en heeft nadien actief gecommuniceerd
over deze reglementering, en getracht Tienenaars te overtuigen een
geveltuintje aan te leggen. Door deze actie zijn er in Tienen heel wat
geveltuintjes aangelegd.
Goede samenwerking tussen landbouw, jacht- en milieuverenigingen: het
Netwerk Milieu is een instantie waar we, met respect voor mekaar, samen
discussiëren over bepaalde thema's.
De nuttige en interessante infoavonden (onder meer windmolens) die we
doorheen de jaren organiseerden en vaak veel volk lokten.
De impact op een aantal dossiers en vergunningen kwam ook aan bod.
De nieuwe schepen, Vanderloock Liesbeth, die heel de vergadering
aanwezig was, vertelde ons ook dat ze toch ook nog graag adviezen zou
ontvangen van het Netwerk Milieu. Een advies van het Netwerk Milieu is een
vinger aan de pols rondom bepaalde belangrijke dossiers, besproken door
meerder actoren (landbouw, jacht, milieuverenigingen,...). Zij rekent erop dat
het Netwerk Milieu ook in de toekomst adviezen blijft geven rondom
belangrijke dossiers

Na deze eerste bevraging was het de bedoeling om enkele prioriteiten voor het
Netwerk Milieu uit te zetten. Ook hier werd iedereen gevraagd om zijn/haar
prioriteiten op te lijsten, ook hier gaan we niet de lijst van alle prioriteiten
opsommen, maar wel degene die geselecteerd werden oplijsten.
1. Het verstrekken van advies aan de gemeente rond 'belangrijke dossiers'.
2. De vergroening van de stad. Dit kan zeer breed bekeken worden
(bomenplan, inbreng van burgers met hun tuinen, voortuintjes, geveltuintjes,
beheer groene zones, ...).
3. Water: opvang van water, overstromingsgebieden, ontharding.... een thema
waar zeker nog een woordje zal gesproken worden tussen
milieuverenigingen en de landbouw.
De vergadering beslist om rond deze twee actuele thema's te werken. Idee is om
rond deze thema's werkgroepen op te starten, en met deze thema's in het
achterhoofd nieuwe leden te werven. De agenda van onze volgende vergadering zal
volop in het teken staan van deze prioriteiten, en het vastleggen van een plan van
aanleg + communicatie. We kunnen dan ook bekijken hoe we samenwerken met
andere organisaties (klimaatactieplan).
De vergadering komt ook nog even terug op ontslagnemend voorzitter Marcel
Jonckers, die gedurende vele jaren de drijvende kracht achter de Milieuraad/Het
Netwerk Milieu was. Idee is om Marcel een gepast en officieel te bedanken voor zijn
inzet. De schepen suggereert om hiervan een persmoment te maken zodat het ook
kan dienen om onze nieuwe prioriteiten kenbaar te maken en nieuwe leden te
werven. Er werd op de vergadering ook beslist om Marcel Jonckers te benoemen tot
Erevoorzitter van het Netwerk Milieu.
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Verslaggeving: Tom Van Elst

Belangrijker opmerking
De vergadering van de maand mei zal niet doorgaan. De eerstvolgende
vergadering zal dus plaats vinden op donderdag 2 juni 2022 tenzij tegenbericht. De
definitieve uitnodiging volgt later.
De agenda voor deze vergadering zou zeer eenvoudig zijn
1 Vergroening Tienen- definitie van een actieplan + methode
2. Waterbeheersing Tienen - definitie van een actieplan + methode
3. Varia

De volgende vergaderingen voor 2022 zijn gepland voor 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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