
Verslag Minaraad 12 januari 2021 (digitaal) 

 

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

Bor Romers, Francine Thewissen en (verslag:) Marjolijn Heuvelman en Jacqueline 

Sampermans 

Afgemeld: Hugo Maesen, Anne-Marie Langmans, Bart Hoelbeek, Ludo Wins;  

niet aanwezig: Bart Truyens 

 

 

• Opening. De agenda en verslag van 10-11-2020 worden vastgesteld. 

 

• Verslag/actielijst  

NB. nog niet afgeronde actiepunten zijn verwerkt in het jaarplan 2021.  

 

• Mededelingen 

• Vanuit verenigingen:  

• Een lid wil met de scoutsvereniging nagaan of ze klimaatbomen kunnen 

planten.  

• Natuurverenigingen hebben activiteiten nog op laag pitje, gezien COVID-19. 

Wel is Natuurpunt met gemeente bezig met actie m.b.t. grondwater aftappen.  

Meetpunt in Neerharen laat zien dat grondwater nu erg laag staat. Wat is mis? 

Normen die VMM gebruikt, zijn erg ruim. Aanvragen voor meer oppompen van 

grondwater, bijv. bij Zangersheide en werken aan Paalsteenweg. Bij 

waterzuivering Oude Weerd is aangevraagd 1.000-en liters per dag op te 

pompen. Gemeente eiste dat dit dan in vijver van Oude Weerd moet terug-

vloeien. Provincie heeft dit niet meegenomen, want moet omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. De gemeente zocht oplossing, tekende 2x bezwaar aan. 

Aquafin zou onderzoeken, zeggen dat kwaliteit van water niet goed genoeg is 

om in plas te lozen (wel goed genoeg voor Ziepbeek!). Limburgse Milieukoepel 

tekende ook bezwaar aan. Nu is er afspraak om over te praten.  

Probleem van verharding is wellicht groter dan waterwinningen. Afspraken met 

provincie om aantal zaken niet meer op te leggen. Grondwaterwinning, geen 

bemaling kun je beperkte termijn opleggen: wordt niet meer gedaan zoals 

afgesproken. Landbouw leeft hiervan, water komt deels terug in grond.  

Hemelwaterplan: is niet prioritair volgens Fluvius? Voor 2024 moet plan er zijn. 

• Lid vraag dat ieder helpt om zwerfvuil op te ruimen, nu dit gezien COVID-19 

niet massaal kan. Idee: plan maken voor opdelen van stukken om op te 

ruimen. Onder voorwaarden (Limburg.net) wellicht laten doorgaan in maart. 

• Asbestleien: het is verboden om te ontmossen en reinigen, maar zonnepaneel-

firma’s doen dit: sensibiliseringscampagne? Antwoord: firma’s moeten dit weten! 

Geef dit door aan gemeente, i.v.m. GAS-boete. 

• Adviezen KLE en klimaatbomen zijn op kleine punt na overgenomen. Zie resultaat 

in de gestuurde links naar de site van gemeente Lanaken. 

• Trage wegen zijn bijna alle geïnventariseerd. De laatste wegen worden binnenkort 

afgerond. Compliment voor Bart die zich hiervoor inzette! 

 

• Milieuprijs: binnen 2 weken komt oproep in artikel voor Attent, actie Jac. 

 



• Evaluatie Memorandum 

Veel punten zijn al gerealiseerd, zoals onder “natuur”, jeugd betrekken.  

NB. Heilig Hart is opnieuw benaderd voor een opvolger voor de MiNa-raad. En Alicebourg 

zou ook benaderd kunnen worden. Overleg met secundaire scholen was uitgesteld; 

Marjolijn en Jac. kunnen op maandag 1 maart van 9-10u de samenwerking met de MiNa-

raad kunnen bespreken met terugkoppeling over de enquête. 

 

Wat is het budget? Voor projecten klimaatactieplan 90.000, dus voor audits, 

energiescans voor bedrijven en rentesubsidie. Verder 50.000 voor bosbeheer en 40.000-

60.000 voor natuurprojecten. En bij andere diensten, bijv. voor duurzame mobiliteit kan 

ook geld worden besteed aan natuur en milieu. 

  

Toegankelijkheid voor mensen met beperking in bos: bijv. door banken plaatsen. 

Lanaken heeft nog geen opdracht gegeven voor banken. Ook vergroenen kan helpen. 

Bijv. belevingsparcours voor die mensen, zoals in Maasmechelen. Zo werkt OPZ aan een 

stilteparcours. De MiNa-raad zal dit opnemen in het jaarplan 2021. Twee leden willen dit 

in werkgroep uitwerken. Tip: zet dit op on-line platform, StemvanL. Wel helder 

formuleren: voor alle kerkdorpen? Bij woonzorgcentra? Bij Bessemerberg is al een pad. 

Kijk naar randvoorwaarden: wat willen we, waaraan moet dit voldoen? Via burger-

budgetten. Nb. Op de weg naar Herberich zou een bord met fietsstraat wenselijk zijn.  

 

Zones langs waterwegen: wordt nog gecontroleerd op gebruik van meststoffen/gif?  

Niet gemeente, moet Provinciale Waterwegen doen, ook alle beken zoals Ziepbeek.  

Wel staalnames VMM. Graszones langs beken kunnen oplossing zijn. Zie verder punt 7b 

(komt volgende keer op de agenda). 

 

Tiny forests: is actie voor de nieuwe gemeenteambtenaar. Voedselbos is opgenomen in 

plan voor Pietersheim. Voetbalvelden maken hiervoor plaats. Een lid is geïnteresseerd; 

meldt info over “permacultuur”. Gemeente geeft grond (enkele hectares) ter beschikking 

voor bioboeren die een voedselbos willen regelen. 

 

Stoeptegel: promoten om te vergroenen. Bijv. Antwerpen subsidieert dit onder 

voorwaarden. Gent, Leuven ook: eens opvragen.  

Duitsland kent verbod om hemelwater op riool aan te sluiten. Water en verharding zijn 

belangrijke milieupunten! Plannen die deze thema’s raken worden o.a. in Gecoro 

besproken.  

 

Milieudienst geeft 2x per jaar terugkoppeling aan het college over welke doelen in 

klimaat-actieplan (met punten uit het memorandum) zijn verwezenlijkt. Dat zou 1x per 

jaar in de Minaraad kunnen gebeuren -> op agenda zetten. NB. Hoe wordt CO2-reductie 

gemeten? 

 

• Jaarplan 2021 

• Bosranden verbreden gebeurt nu systematisch, bijv. 80.000 aanplanten in 

bosranden bij Ziepbeek waar stormschade was. Ook poelenplan, met plan ter 

onderhoud en plan voor gladde slang. Belang is biodiversiteit hierin.  



• M.b.t. milieuprijs: oproep in 2021, met evenement/ soort markt in ´22, bijv. in 

volkstuinen. Na 1 aug. kan Francine meewerken aan een plan.  

 

• Rondvraag 

• plan Nelissen bufferzone hieromheen is 5m, is weinig: advies is 15m. 

• Langkeukelbeek die naar Smeermaas gaat en uitmondt in Zuid Willemsvaart, kent 

project om graszone te maken. Vanwege eigendom van grond is dit niet simpel. 

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

water gaat naar kasteel, de beek heeft weinig water. Fluvius vroeg vergunning 

aan; plan Fluvius is nog niet voltooid: komt op agenda volgende keer.  

 

Volgende vergaderingen:  

op dinsdag 9 maart om 20 uur (8 maart is Gecoro) 

en op dinsdag 11 mei om 20uur. 

 

Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoor-

delijke 

Streefdatum/ 

voortgang 

•  12-1-‘21 Verbeteren toegankelijkheid natuur-

gebieden voor mensen met 

beperkingen 

Marjolijn en 

Claire 

Dec 2021 

•  12-1-‘21 Overleg met secundaire scholen over 

terugkoppeling enquête en 

samenwerking  

Marjolijn en 

Jacqueline 

z.s.m. 

•  12-1-‘21 Voedselbos in Lanaken (Hilde en) 

Bor 

Dec. 2021 

•  12-1-‘21 Natuur-/milieufeest organiseren om 

milieuprijs uit te reiken  

Francine/Jac. Dec 2021 

•  12-1-‘21 Opvragen info over stoeptegelproject 

in andere steden 

Wie helpt? Dec. 2021 

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

Nelissen 

DB z.s.m. 

 

 

 


