
Verslag Minaraad 9 maart 2021 (digitaal) 

 

Aanwezig : Theo Hellofs, Christel Gorissen, Louis Vanham, Claire van de Berg,  

Bor Romers, Bart Hoelbeek en (verslag:) Marjolijn Heuvelman en Jacqueline Sampermans 

Afgemeld: Hugo Maesen, Anne-Marie Langmans, Ludo Wins, niet aanwezig: Bart Truyens, 

Francine Thewissen 

 

 

1. Opening. De agenda en het verslag van 12-1-2021 worden vastgesteld. De nieuwe 

ambtenaar milieu stelt zich voor. Taken: dierenwelzijn, fairtrade, ontwikkelings-

samenwerking, circulaire economie (repair, kringloop), interne milieuzorg incl. 

evenementen, voedselstrategie (samenwerking met lokale handelaars), alg. 

milieucampagnes (nacht duisterheid), landbouw, ondersteunen bij mobiliteit. 

 

2. Verslag/actielijst  

N.a.v. verslag: stoeptegel is i.h.a. in grote steden. Toch zou in Lanaken ook nog vóór 

huizen vergroend kunnen worden, dat vermindert hittestress. Actielijst, zie onderaan. 

 

3. Mededelingen 

a. Vanuit verenigingen:  

• Hochter Bampt: m.b.t. zwerfvuil opruimen is plan gemaakt voor opdelen van 

stukken om op te ruimen, vanaf 27 maart. 

b. L-budget voor Neerharen/Rekem: burgers kunnen plannen indienen om leefbaar-

heid in hun buurt te vergroten. Het project ligt in handen van degene die indient; 

waar nodig ondersteunt de gemeente. Idee dat lid MiNa-raad indiende: parkje in 

centrum van Neerharen bij oud gemeentehuis op openbaar gebied. Ouderen 

hebben hier behoefte aan. Ander idee: Ziepbeek terug in straatbeeld brengen. 

c. Terugkoppeling Pyxis-scholen: enquête is teruggekoppeld en info over natuur-

gebieden in Lanaken is gedeeld. Nogmaals is gevraagd of er opvolger is voor het 

jeugdlid in de MiNa-raad. Alicebourg gaat niet in 2021, wel in 2022 opruimactie 

houden; dan is samenwerking met natuurverenigingen mogelijk. En ook bij bezoek 

aan de natuur. Nu wordt bijv. reis naar Bokrijk geregeld (duurder), terwijl in de 

buurt natuur is. Verder kunnen natuurverenigingen een rol hebben in biologie-

lessen. Actie Jac: stuur Magda een lijst met contactpersonen, hun e-mail en info 

over de verenigingen. 

d. Afval gemeente: veel reactie, want men moet meer betalen. Beheer containerpark 

bijv. in vaste kosten betalen burgers nu zelf. NB. Lanaken heeft laagste percentage 

belasting. En 1.000 gezinnen in Lanaken boden nu geen afval aan. Dus nu wordt 

afval van iedereen voor vast bedrag afgevoerd. Compensatie voor grote gezinnen 

en met laag inkomen is geregeld. Zacht plastic mag vanaf april in de pmd-zak; gft 

heeft geen quotum; in volkstuinen wordt composteren georganiseerd.  

Ontwikkeling containerpark: weegbrug moest worden aangepast en ondergrondse 

containers worden gemaakt.  

Kwam in andere gemeenten die eerder startten, meer zwerfvuil? Nee.  

e. Lezingen PNC waren interessant; van belang voor Lanaken was o.a. info over 

Iepenpage en vleermuizen. 

f. Natuurhistorisch genootschap heeft interessant boek over natuurlijk Maastricht; 

natuurgidsen in wording krijgen deze geschonken.   



 

4. Terugkoppeling Gecoro: het vast lid zal komend overleg aanvullen op volgende 

tekst. RUP Sparrendal: dit bestemmingsplan bevindt zich nu in de fase ‘startnota’.  

De raadpleging loopt af op 15 maart. Aan diverse instanties -waaronder Gecoro- wordt 

advies gevraagd. Nu is het doel om input te krijgen. 

Ontwerper A2O-Cleuren-Merken geeft toelichting. Kort gezegd wat betreft natuur en 

milieu: er komt extra groen zoals een gezamenlijke tuin en ook een fietsparking. 

Grondwater? Ruimte moet in zonering opgenomen worden. Alle regenwater moet 

vertraagd afvloeien, mogelijk met wadi’s. Onderzoek m.b.t. volume voor water-

buffering is nog niet gemaakt.  

Doelgroep: vooral nieuwe woonvorm met samenwonen voor jongeren. Opmerking:  

dit is zeker ook voor ouderen interessant. Meeste recente studie m.b.t. woonbehoefte 

is van 2009, nu wordt gewerkt aan herziening (beleidsplan voor komende 20 jaar).  

 

5. Milieuhandhavingsplan 

De gemeente handhaaft op klachten. Doel is nu bepalen waar prioriteren liggen. Vanuit 

Vlaanderen is dit deels bepaald. Vraag is dat de MiNa-raad hier advies op geeft. De lokale 

lijst gaat o.a. over bemaling, naleving in omgevingsvergunningen en in vergunningen 

m.b.t. Albertknoop (is grensoverschrijdend). Verder afgedankte voertuigen en illegale 

bedrijvigheid (exploiteren zonder vergunning). Deel kan proactief worden opgepakt. 

Groenbuffers bij bedrijven: vroeger waren er bouw- en milieuvergunningen; groen-

waarborgkosten waren echter te laag. Buffers van 5m werden niet altijd uitgevoerd. En als 

je niet optreedt, doen bedrijven dit niet. Op bedrijfskaders is weinig te zien van buffers. 

Wat vreemd is, want grond wordt waardevoller bij groenbuffer. Ook water oppompen 

wordt prioritair opgevolgd. 

 

6. Rondvraag 

a. Langkeukelbeek, die naar Smeermaas gaat via Waterstraat en uitmondt in Zuid-

Willemsvaart, heeft weinig water. In beek naar kasteel zitten veel vissen, andere 

kant niet. Wat kan gedaan worden? Vanwege eigendom van grond is dit niet simpel. 

Wie regelt water verdelen bij kanaal: scheepvaart of kasteel van Hocht? Meeste 

water gaat naar kasteel. Fluvius vroeg vergunning aan; plan Fluvius is nog niet 

voltooid: komt op agenda voor volgende keer.  

-> Provincie; René R. heeft met Vlaamse watermaatschappij contract dat hij zuiver 

water heeft bij kasteel. Verdeelpunt moet water echter ook naar andere kant sturen. 

NB. Als werken op Kievit starten, komt er meer water.  

b. Bufferbekken bij Populierenlaan: bij ontkoppelen riolering en grondwater is gere-geld 

dat het teveel aan water van Ziepbeek naar de wadi gaat, zodat het intrekt. 

c. Bestelling bloemzaad? Is besteld, voor Kouterstraat en voor inwoners. Nu kun je via 

Facebook/digitale nieuwsbrief/website, een formulier aanmaken om aan te vragen.  

d. Kunnen bedrijven zelf beslissen over afval? Bedrijven betalen belasting en hebben 

eigen afvalsysteem. Circulaire economie zou streven moeten zijn. Gerecycleerd 

plastic is nu echter minder waard; plastic wordt eerder met goedkope olie 

geproduceerd. Afvalstoffen zoals flesjes die met regulier ophalen meegaan, is zoals 

voor inwoners. NB. Winkeliers, kleine zelfstandigen, verenigingen en studentkoten 

hebben geen domicilie in Lanaken en krijgen geen rekening voor vaste kosten. Via 

gemeente wordt dit rechtgetrokken. Bedrijven geven geen containers mee aan 

Limburg.net. Papier kan gratis weg.  



Samenwerking met Vincentius? Vincentius wil dit wel. Rusthuizen hebben ook eigen 

afvalcontainers. Brugge startte met meten van hoeveelheid afval van een rusthuis, 

met verbeteractie en opnieuw meten. De gemeenteambtenaar wil info hierover 

ophalen.  

e. Klimaatbomen in Lanaken? Nu zijn 40 geplaatst, o.a. Japanse honingboom en wilgen 

in Uilenspiegel en Tulia cordata (= winterlinde, want kunnen veel verdragen); 22 

worden nog geleverd. Ook zijn vele streekeigen bomen geplant in gemeentebossen. 

 

Volgende vergadering: op dinsdag 11 mei om 20 uur. 

 

 

Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoor-

delijke 

Streefdatum/ 

voortgang 

1.  12-1-‘21 Verbeteren toegankelijkheid natuur-

gebieden voor mensen met beperkingen 

(NB. iemand in Lanaken wilde een bank bij 

gladde slang; dit wordt gerealiseerd. Banken 

zetten in bos moet aangevraagd bij ANB) 

Marjolijn en 

Claire 

Dec 2021 

2.  12-1-‘21 

 

9-3-‘21 

a. Overleg met secundaire scholen over 

terugkoppeling enquête/ samenwerking;  

b. Lijst sturen van MiNa-raad 

Marjolijn en 

Jacqueline 

a. Gereed; 

 

b. Nog doen 

3.  12-1-‘21 Voedselbos in Lanaken of met boscom-

pensatie bij Sportoase of bij voetbalveld.* 

(Hilde en) 

Bor 

Dec. 2021 

4.  12-1-‘21 Natuur-/milieufeest organiseren om 

milieuprijs uit te reiken  

Francine/Jac. Dec 2021 

5.  12-1-‘21 Vraag: belangrijk plan eerst in Minaraad  Christel Nu 

prioriteitenlijst 

6.  12-1-‘21 Opvragen info over stoeptegelproject in 

andere steden 

Wie helpt? Dec. 2021 

7.  12-1-‘21 Advies aan gemeente over 15m plan 

Nelissen 

DB gereed 

 

 

* Privé boer, nadeel: is niet publiekelijk toegankelijk. Het omheinen is duur.  

Recreatief, voordeel: educatie in samenwerking met kinderboerderij en toegankelijk voor publiek. 

Nadeel: mensen kunnen voedselbos beschadigen. Het is zoeken naar een compromis tussen beiden. 

Doel is uitwerken volgens ANB met streekeigen soorten. 


