Vergadering raadscommissie Infrastructuur
NOTULEN

Plaats
Voorzit(s)ter

Raadzaal
Koen Moeyersons

Datum 03/09/2019
Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig

Dunon Diederik
Eerlingen Tine
Elpers Steven
Ghysels Lena
Kaspers Hilde
Mombaerts Hilde
Poelaert Kris
Roefs Tie
Sneyers Sarah
Wijnants Marc
Zelderloo Elke
Zelderloo Walter
Gedeputeerde Bart Nevens

Verontschuldigd

Stefanie De Bock
Mousaid Noor
Gedeputeerde Monique Swinnen

Agendapunten
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2

verkoop 7 garageboxen residentie Binnenhof, Leuven en aanstellen notaris

Johan Guillemyn, diensthoofd juridische dienst, licht dit agendapunt toe.
Er zijn geen vragen.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
3

Braambeek te Linter: samenwerking met Aquafin/gemeente Linter/watering Grote
Gete/Tractebel

Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen, licht dit agendapunt toe aan de hand van een
powerpointpresentatie. Deze gaat als bijlage bij dit verslag.
Tine Eerlingen wil weten of de waterloop in landbouwzone gevestigd is en hoe breed de bufferstroken
zijn.
Stijn Coppens antwoordt dat de huidige bedding van de waterloop in kwestie door woonzone loopt en
het de bedoeling is om deze deels te verplaatsen naar landbouwzone (boomgaard). Wat de
bufferzone betreft moet een strook van 5 meter aan beide kanten voorzien worden. Er zijn op dit
moment geen afspraken op het vlak van landbouwactiviteiten. De geldende afstandsregels
(bemesting, pesticidengebruik) dienen wel gerespecteerd te worden. In dit concrete geval komt de
nieuwe bedding van de Braambeek deels te liggen langs een openbare weg, wat het machinale
onderhoud vergemakkelijkt.
Tie Roefs wil weten of er overleg is geweest met de dienst leefmilieu en of de uitgaven voor de
provincie zich beperken tot 61.000 euro?
Stijn Coppens antwoordt dat de uitgaven inderdaad neerkomen op 61.000 euro.
Er is geen overleg geweest met dienst leefmilieu maar dit is wel het geval voor andere vermelde
projecten.
Peter Maris geeft nog mee dat de dienst leefmilieu wel op de hoogte is van dit project en dat ze geen
bewaren heeft geuit.
Gedeputeerde Bart Nevens laat weten dat hij zowel bevoegd is voor waterlopen en leefmilieu en dat
dit zorgt voor opportuniteiten om zo maximaal mogelijk de beide beleidsdomeinen op elkaar te laten
afstemmen en steeds voldoende aandacht te geven aan de aspecten natuur en biodiversiteit.
Koen Moeyersons wil weten wat er zal gebeuren met de overdekkingen en inbuizingen?
Peter Maris antwoordt dat men dit zal moeten bekijken als de werken aanvangen, wegens de slechte
staat van de overwelving die deels onder de tuinen van aangelanden loopt, wat de mogelijkheden
beperkt maakt. Zoals voorgesteld in de ter goedkeuring voorliggende samenwerkingsovereenkomst
draagt gemeente Linter de kosten van het verwijderen en/of buiten dienst stellen van de overwelving.
Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de
provincieraad.
4

Rondvraag

Er zijn geen variapunten.
Datum volgende vergadering
Einduur van de vergadering

Dinsdag 10 september 2019 om 11u in het provinciedomein te
Kessel-Lo
11:30 uur

De secretaris,

De voorzitter,

Peter Biondi

Koen Moeyersons

