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Agenda van de vergadering :
- Toelichting iD-kloosterproject door Mevr. L. Van De Weghe ( Natuur en landbouw)
- Goedkeuring verslag van 16 november 2015 ( in bijlage )
- Locaties voor coöperatief waterkrachtproject op de Mark
- Werkgroep burgemeesterconvenant :

-

Stand van zaken : indienen SEAP
Evaluatie : Kyotomobiel stand op de jaarmarkt
Planning activiteit najaar
Toetreding tot klimaatplatform

- Ondersteuning actie Fostplus/Haviland : “PMD sorteren is kinderspel
- Gebruiksreglement recyclagepark
- Evaluatie kippenactie 2016.
- Varia.

*

1/ Toelichting iD-kloosterproject door Mevr. L. Van de Weghe (visie natuur en landbouw).
Om een ruime inspraak te bekomen bij het uittekenen van de toekomstvisie voor het
Dominicanessenklooster organiseert Mevr. Van de Weghe praatcafé’s en kloosteravonden.
Bij de praatcafés zijn alle inwoners, verenigingen en potentiële gebruikers uitgenodigd om
hun ideeën, verwachtingen en suggesties naar voren te brengen. De ontmoetingen zijn
bovendien een ideale gelegenheid voor de belangstellenden om nader kennis te maken met
het klooster en de veelvuldige mogelijkheden te ontdekken. Dit gebeurt in samenwerking met
het gemeentebestuur, de gemeentelijke adviesraden en tal van andere partners waaronder
het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Café Courgette, Archeduc
Vormingplus Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant.
Om ook de leden van de milieuadviesraad te betrekken krijgen zij de kans om samen te
brainstormen over de zinvolle invulling via een gedeelde visie waarbij een stevige koers
wordt uitgezet waar iedereen zich kan in vinden.
Het eindresultaat, dat moet uitmonden in de eigenlijke Kloostervisie, wordt dan ook een
dynamisch document dat als draaiboek voor de komende jaren moet dienen. Als een
ondersteunend instrument vormt het zo ook de leidraad voor het uitwerken van een
duurzaam project.
Kwamen aanbod :
-Tuin – tuinvisie ( 3 à 5 jaar ) - opmaak onderhoudsplan
- Natuurbeleving en natuureducatie
- Mogelijkheden voor verenigingen ( KVLV, Gezinsbond, Okra, ….)
2/ Goedkeuring verslag van 16 november 2015.
Het verslag van 16 november 2015 wordt goedgekeurd.
Dhr. Luc Van Ongeval vraagt of er een aanvraag ingediend werd voor grondontginningen in
Herne. Geen aanvragen gekend bij de dienst stedenbouw en/of milieu.

3/ Locaties voor coöperatief waterkrachtproject op de Mark
Pajopower is met de ontwikkelaars van de waterkrachtcentrale van Turbulent op zoek naar
interessante locaties in het Pajottenland om een eventueel waterkrachtproject te realiseren.
De locatie dient aan volgende eigenschappen te voldoen:
verval 1-1,5 m, debiet 300 l/s, liefst in buurt van bestaande watermolen,
in buurt van middelgrote elektriciteitsverbruiker (40 000 kWh/jaar, bij voorkeur met
maatschappelijke relevantie zoals school- of gemeentelijk gebouw).
Volgende locaties voldoen mogelijks aan de voorwaarden :
-Vannerom molen
- Lo-molen
- Boesmolen
Deze projecten dienen eveneens met de andere adviesraden afgetoetst worden.
4/Werkgroep burgemeesterconvenant :
a) Stand van zaken : SEAP ingediend bij Europa. Wachten op de goedkeuring.

b) Evaluatie : Kyotomobiel stand op de jaarmarkt.
Positieve evaluatie.
Slechts een beperkt aantal bezoekers kenden reeds de werking.

De bedoeling is om met de Kyotomobiel een makkelijk aanspreekbaar informatiepunt te
voorzien voor iedereen die vragen heeft over renoveren, energie besparen en duurzaam
wonen. De inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen er gratis terecht voor advies.
Bovendien kunnen ze hun woning onder de loep laten nemen tijdens een energieaudit.
Deze audit onderzoekt de te nemen maatregelen op vlak van onder meer isolatie,
verwarming en warm water. 3Wplus voorziet voor de technische analyses een energie- en
isolatiedeskundige die ook zal instaan voor de globale opvolging van dossiers. Daarnaast
worden de woonconsulenten ingeschakeld om de mensen advies te geven over premies, en
is er een kredietbehandelaar beschikbaar voor het verschaffen van Vlaamse
EnergieLeningen. Verder is er nog de samenaankoop voor dak- en zoldervloerisolatie.
Het bundelen van al deze initiatieven zorgt ervoor dat de aanvrager een kant-en-klaar
overzicht heeft van hoe je energie kan besparen en wat het zal kosten. Het resultaat is een
investering die zich snel terugverdient, een woning met een hoger wooncomfort en een
lagere energierekening.
c) Planning activiteit najaar.
Deelname aan “Herne opendeurt” op zondag 16 oktober 2016.
Bedoeling is dat burgers of bedrijven die hun woning of bedrijf op een alternatieve en
vernieuwende manier verwarmen, isoleren of andere klimaatvriendelijke technieken
toepassen deze openstellen voor het publiek. Zij kunnen hun ervaringen delen of nuttige tips
bezorgen aan geïnteresseerden.
d) Toetreding tot klimaatplatform.
De Vlaamse minister van Omgeving wil originele lokale klimaatacties aanmoedigen en meer
bekendheid geven. Vanaf 2016 wordt hiervoor jaarlijks 300.000 euro voorzien. Dit budget
wordt verdeeld over de vijf provincies waarbij per provincie 2 klimaatprojecten elk 30.000
euro kunnen winnen. Een belangrijke voorwaarde voor gemeentebesturen om mee te
kunnen dingen naar deze prijs, is de ondertekening van het burgemeestersconvenant.
We stellen voor om, samen met 14 andere gemeenten, het Kyoto in het Pajottenland en
Zennevalleiproject van het Educatief centrum de Paddenbroek vzw voor te dragen als lokaal
project rond duurzame energie en klimaat.
Bedoeling zou zijn om met deze budgetten een klimaatplatform (website, ondersteuning
scholen, ….) op te starten.
5/ Ondersteuning actie Fostplus/Haviland : “PMD sorteren is kinderspel.
De pmd-reporter David Michiels bezocht, samen met zijn cameraman Raymond De Saegher,
tussen 21 mei en 25 juni 2016 een twintigtal gemeentelijke evenementen. Voor Herne
brachten zij een bezoek aan de gemeentelijke basisschool de Regenboog in Herfelingen.
De leerlingen en ouders werden getest op hun kennis en werden bijgestuurd waar nodig.
Filmpjes kunnen bekeken worden op de site van Haviland.
6/ Gebruiksreglement recyclagepark.
Het bestuur besliste om een gebruiksreglement op te maken voor het recyclagepark.
Een eerste, voorlopige, versie wordt voorgelegd aan de leden van de MAR.
Eventuele opmerkingen mogen overgemaakt worden aan de milieuambtenaar.
Haviland werkt aan de oprichting van een afvalintercommunale die 'opdrachthoudend' zal
zijn, en niet langer “dienstverlenend". Dit zal resulteren in besparingen wat betreft het
verwerken van het afval.

7/ Evaluatie kippenactie 2016.
Met 677 bestelde kippen kan de actie opnieuw een succes genoemd worden.
Voorstel om de actie eventueel jaarlijks te organiseren.
De aanbieding van eventueel batterijkippen te overwegen.

8/ Varia.
a) Uitnodiging erosiebestrijdende technieken: 22 juni – 13u00 – Vollezele
Als landbouwer moet je sinds dit jaar rekening houden met nieuwe randvoorwaarden over
erosie. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant in Vollezele een bezoekdag waar
de bezoeker voor meerdere teelten de mogelijke maatregelen kan zien in de praktijk. Het
KBIVB toont als partner van deze demonstratie een proefveld met niet-kerende
bodembewerking en strip-till bij suikerbieten, gecombineerd met verschillende
groenbedekkers en vernietigingsmethodes.

b) Bermbeheer
Begin 2016 werd het bermbeheer gegund aan de firma Cocuyt. Bij de maaibeurt in mei-juni
is gebleken dat de uitvoering van de werken sterk te wensen overliet. De verantwoordelijke
werd hiervan in kennis gesteld.
Na evaluatie zal beslist worden of de 2de maaibeurt door Cocuyt mag uitgevoerd worden.
c) Planten van voorjaarsbloeiers
Voorstel om in het voorjaar de gemeente ( bermen, centrum, …) op te fleuren met
voorjaarsbloeiers.
- Inplanten van een aantal bermen
- Plaatsen van plantenbakken met voorjaarsbloeiers.

