
Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 14/05/2019
Voorzit(s)ter Koen Moeyersons Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig De Bock Stefanie
De Vleeschouwer Françoise
Dunon Diederik
Eerlingen Tine
Elpers Steven
Ghysels Lena
Kaspers Hilde
Laeremans Jan
Moeyersons Koen
Nevens Bart
Poelaert Kris
Roefs Tie
Van den Eede Linda
Zelderloo Elke
Zelderloo Walter

Verontschuldigd Slootmans Klaas
Wijnants Marc
Gedeputeerde Tom Dehaene

Agendapunten

De voorzitter deelt mee dat de agendapunten 5 en 6 zullen behandeld worden op de raadscommissie 
Infrastructuur van 28 mei 2019 iom 13u.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 Doelstellingenrealisatie 2018 leefmilieu

Geert Lefever licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage. 

Jan Laeremans wil weten of er ook kaartmateriaal beschikbaar is in verband met de CO2 metingen. Is 
er een 0-meting gebeurd, zodat we de evolutie kunnen opvolgen?



Geert Lefever zal de link laten toevoegen in het verslag waar deze gegevens kunnen geconsulteerd 
worden.
Het verslag wordt als volgt aangevuld: 

- https://www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/  
In het Dashboard van de gemeentekaarten vind je de cijfers (monitoring) van CO2-uitstoot + 
de evolutie + de doelstelling terug. Nulmeting zijn de cijfers van 2011.

- http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen. 
Hierin vind je alle details, maar je moet de Excels gemeente per gemeente en jaar per jaar 
openklikken om de cijfers er uit te kunnen halen.

Tie Roefs vult aan dat vorige week in de provincieraad ook het debat is gevoerd over de CO2-
emissies. De cijfers worden ter beschikking gesteld door Vito. De acties van de provincie Vlaams-
Brabant zouden stilaan moeten renderen.
Tie Roefs vraagt of de powerpointpresentaties zo snel mogelijk kunnen bezorgd worden.

Gedeputeerde Nevens bevestigt dat de gegevens ivm CO2-uitstoot ook beschikbaar zijn binnen het 
kader van de burgemeestersconvenant. Daar kan men consulteren wat de ambitie is van iedere 
gemeente. Men vindt er ook cijfermateriaal ivm de nulmeting. 

3 Doelstellingenrealisatie 2018 erfgoed

Nele De Cuyper licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

4 Doelstellingenrealisatie 2018 dierenwelzijn

Annemie De Turck licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag.

Koen Moeyersons wil weten wat de prijs was bij de fotowedstrijd ‘Vakantieplezier? Ook voor je dier!’.
Annemie De Turck antwoordt dat de winnaar een bon van Aveve heeft ontvangen.

Koen Moeyersons wil weten hoeveel inzendingen er zijn geweest tijdens deze wedstrijd.
Annemie De Turck antwoordt dat er ongeveer 60 inzendingen zijn binnengekomen.

5 Doelstellingenrealisatie 2018 waterlopen

Stijn Coppens licht dit agendapunt toe. De presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. 

Diederik Dunon heeft vorig jaar beelden laten zien van de Motte in Rillaar, is dit ondertussen 
opgelost?
Stijn Coppens antwoordt dat er wel al opmetingen zijn gebeurd, maar nog geen ruiming.

Linda Van den Eede wil weten waarom de doelstelling om 2 projecten uit het meerjarenprogramma op 
te starten niet werd gehaald.
Stijn Coppens antwoordt dat dit een dubbele reden heeft. Enerzijds gaat het om een moeilijk meetbare 
doelstelling en is er in 2018 vooral veel tijd en energie gestoken in de effectieve realisatie van 2 
investeringsprojecten. Anderzijds is de dienst waterlopen geconfronteerd geweest met twee 
ingenieurs die in 2018 langdurig afwezig waren wegens ziekte.

6 Verkoop restperceel lot 5, 6 en 7 Molenbeek, Dilbeek (besloten zitting)

Stijn Coppens licht dit agendapunt toe.

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad.

7 Rondvraag

https://www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/
http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen


Er zijn geen variapunten

Datum volgende vergadering 28 mei 2019 om 13u
Einduur van de vergadering 14:04 uur

De secretaris, De voorzitter,

Peter Biondi Koen Moeyersons


