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Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
De heer Laeremans stelt dat het een te zware agenda betreft en stelt ook voor om in de nabije
toekomst met de raadscommissie Infrastructuur in een provinciedomein te vergaderen zodat we een
aantal recente realisaties kunnen bekijken.
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Onderhoudscontract rotstuin Huizingen

Sara De Ruymaeker licht dit agendapunt toe.
Jan Laeremans wil weten of de firma zijn contract is nagekomen?

Sara De Ruymaeker antwoordt dat zij hun taak nog wel uitvoeren maar dat het juridische luik apart
met hen zal worden opgenomen.
Jan Laeremans vraagt of wij als provincie een schadevergoeding kunnen eisen?
Gedeputeerde Ann Schevenels meent dat dit een terechte vraag is. Het onderhoud moet immers
continu gebeuren. De relatie met de firma die het onderhoud doet is goed. Het voorstel is om deze
procedure te voeren om zo de nieuwe prijs te kennen. Daarna kunnen we onderhandelen en er is ook
nog sprake van een waarborg.
Sarah Staut vult aan door te stellen dat de relatie met de firma inderdaad goed is. We waren verbaasd
toen ze aangaven dat ze wensten te stoppen. Maar ze staan wel nog steeds in voor het onderhoud.
Tine Eerlingen wil weten of de warme zomer van vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat er zoveel
onderhoud nodig is ?
Sara De Ruymaeker antwoordt dat het gaat om een zeer arbeidsintensieve tuin waar er niet
machinaal kan gewerkt worden. De omstandigheden waren vorig jaar redelijk extreem en bovendien
heeft men recent veel water moeten gieten voor de jonge plantjes. Daardoor is er een foute
inschatting gebeurd.
Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat de rotstuin 5are groot is. Het is een jammere zaak dat
het niet goed is ingeschat.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Aanpassing reglementen van orde provinciedomeinen Vlaams-Brabant

Agnetha Van Pee licht dit agendapunt toe.
Sarah Sneyers heeft een vraag in verband met het instellen van een rookverbod in de buurt van
kinderen en ploeterbaden. Er is onlangs hierover veel verschenen in de pers en er zijn veel vragen
van bezoekers. Kunnen we dit moment niet aangrijpen om dit nu ineens door te voeren?
Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat het seizoen reeds gestart is. We gaan alles grondig
evalueren na het seizoen. We voeren nu een wijziging door omdat dit dringend nodig is omwille van
het nieuwe kampeerterrein in Kessel-Lo. Na het seizoen gaan we dit thema zeker meenemen en dit
geeft ons ook de tijd om alles juridische waterdicht te onderbouwen.
Sarah Sneyers voegt nog toe dat alle politieke partijen het principe van het rookverbod onderschreven
hebben.
Jan Laeremans suggereert om eens te horen bij de provincie Oost-Vlaanderen waar er recent een
rookverbod werd ingevoerd in een provinciaal domein.
Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat ze de informatie reeds heeft opgevraagd maar nog niet
heeft ontvangen.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
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Doelstellingenrealisatie 2018 vrije tijd, recreatie en provinciedomeinen Halve Maan Diest,
Het Vinne, Huizingen en Kessel-Lo

Agnetha Van Pee en Willem Vandenhoeck geven een toelichting aan de hand van een
powerpointpresentatie die als bijlage gaat bij dit verslag.
Hilde Kaspers wil weten wat het nieuwe project in het Vinne precies inhoudt. Wordt er voldoende
aandacht gegeven aan het broedseizoen van de vogels?
Agnetha Van Pee antwoordt dat de werken in het Vinne pas starten na het broedseizoen.
Gedeputeerde Ann Schevenels onderstreept nogmaals dat het grootste binnenmeer in Vlaanderen
gelegen is in het provinciedomein het Vinne. Het leegpompen van het meer begint in juni. Dit gaat wel
een periode duren. Ze roept iedereen op om het Vinne te bezoeken. Het is de eerste keer dat een
dergelijk groot meer gaat leeggepompt worden. We hopen dat de werken afgelopen zullen zijn tegen
de start van het volgende broedseizoen. Tegen 2021 hopen we opnieuw een gevuld meer te hebben.

Liesbet Cox geeft wel nog mee dat de werken aan de dijk al starten binnen 14 dagen.
Tine Eerlingen stelt dat de knuppelpaden vermolmd zijn en wil ook weten of er iets zal gedaan worden
aan de speeltuin die volledig in de zon ligt?
Liesbet Cox antwoordt dat de herstellingen aan de knuppelpaden weldra zullen worden uitgevoerd. De
heraanleg van de speeltuin is voorzien voor volgend jaar en dan zullen we rekening houden met deze
bezorgdheid.
Jan Laeremans vraagt een stand van zaken van het paalkamperen in het Vinne. Hoe verloopt dit?
Welke type bezoekers komen hier op af?
Liesbet Cox antwoordt dat de kampeerplek zeer succesvol is, vooral bij jongeren of gezinnen met
kinderen. Af en toe komen er ook jeugdgroepen. Driewekelijks doen we een ronde en zien we erop
toe dat alles netjes blijft. Het composttoilet is geïnstalleerd en wordt ook gebruikt door de bezoekers.
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Doelstellingenrealisatie 2018 uitleendienst

Tim Jonckers licht de doelstellingenrealisatie van de uitleendienst toe. De powerpoint gaat als bijlage
bij dit verslag.
Hilde kaspers wil weten wat er bedoeld wordt met staffelen.
Tim Jonckers antwoordt dat staffelen een manier is om de prijs te bepalen in functie van hoeveelheid
en duurtijd van het gebruik van het materiaal.
Walter Zelderloo wil weten of er al gedacht is aan een vierde uitleenpost in de regio Halle-Vilvoorde,
meer bepaald in het Pajottenland?
Gedeputeerde Ann Schevenels antwoordt dat hiervoor reeds aandacht is in de beleidsnota. We zijn
een locatie aan het zoeken en hier zal later over gecommuniceerd worden.
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Doelstellingenrealisatie 2018 toerisme

Karen Salaets licht de doelstellingenrealisatie van de dienst toerisme toe. De presentatie gaat als
bijlage bij dit verslag.
Koen Moeyersons wil weten wat er allemaal onder overnachtingen valt. Valt hier ook airbnb onder,
kampeerders op Rock Werchter,…?
Karen Salaets antwoordt dat airbnb hieronder valt als het is aangemeld, festivalgangers op Rock
Werchter bijvoorbeeld zijn niet opgenomen in deze cijfers.
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Rondvraag

Er zijn geen variapunten.

Datum volgende vergadering:
Einduur van de vergadering:

Dinsdag 14 mei 2019 om 13u
16.30 uur
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