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Verslag Minaraad 7 september 2020 

 

Aanwezig : Theo Hellofs, Christel  Gorissen, Bart Hoelbeek, Louis Vanham, Frederik 

Gerits, Claire van de Berg, Anne-Marie Langmans, Hugo Maesen, Luca Meuris en (verslag:) 

Marjolijn Heuvelman en Jacqueline Sampermans 

Afgemeld: Ludo Wins, Bart Truyens en Franciene Thewissen  

 

 

1. Opening, de agenda wordt vastgesteld. Stilgestaan wordt bij iedereen in de coronatijd 

en bij gevolgen (positief zowel als negatief) voor de natuur hierdoor.  

Luca en Frederik weten gezien studie niet of ze volgende keren kunnen aanschuiven. 

De MiNa-raad dankt hen hartelijk voor hun inzet! In samenwerking met Heilig Hart zal 

Jacqueline zoeken naar een opvolger voor Luca. 

 

2. Verslag en acties vorig overleg d.d. 13-01-2020 

Verslag van vorig overleg wordt vastgesteld. Actielijst: 

1. Bioboer: gezocht wordt nog naar opslagplaats voor de boer. 

2. Artikel vergroenen bij woning: kan best in 2021, in kader van activiteiten dan. 

3. Vertegenwoordiger Unizo en punt 6 herfstwandeling gaan af.  

4. Deelname Alicebourg blijft staan. 

5. Waterwegen: blijven samenwerken om kleine landschapselementen (hagen) te 

regelen/onderhouden, zoals bij Kesseltse Kip. DVW stelt grond hiervoor ter 

beschikking. 

Overleg met landbouwers blijft staan. Samenwerking met boeren was niet altijd 

succesvol, bijv. bij planten van hagen: brieven gingen vaak naar eigenaren terwijl de 

pachters het dan bijv. niet eens waren met een haag. Of de loonwerker geeft er niet 

om. 

6. - 

7. Duurzaam carnaval: ging niet door in 2020. Voor 2021 nog niet helder of doorgaat.  

8. Milieuprijs zie agendapunt 5. 

9. Vragen i.v.m. uitnodiging ANB gezien schapenbegrazing langs de Maas en het 

aantreffen van dode schapen zijn niet ontvangen. ANB had 2 weken geleden info-

avond en heeft publieke consultatie tijdens info-wandeling over beheerplan in 

oktober. Iedereen kan op beheer van taluds dan nog opmerkingen geven. Zoals kap 

van bomen tussen Gellik en Bilzen (is zeker niet nodig aan bovenkant van taluds). 

Via infoblad en andere kanalen wordt dit bekend gemaakt; zodra gemeente-

ambtenaar info ontvangt, zal hij dit doorsturen naar MiNa-raad. Dit punt gaat af. 

10. RUP Hoefaert: zie voor meer info de website van de gemeente, kan af. 

 

3. Mededelingen: 

 vanuit verenigingen niets. 

 ter info: Arjan stopt, Anne-Marie neemt zijn plaats in Gecoro over. De Gecoro 

startte nog niet, had tot nu toe te weinig kandidaten; de oproep hiertoe is verlengd. 

 energie-audits, rentesubsidie, zitdagen Stebo.  

Voor reglement energie-audits, zie bijlage. Zodra een plan voldoet aan de voor-

waarden, kan een studie uitgevoerd worden en kan een bedrijf tot €2000,- terug 

krijgen. Het is door corona niet altijd bij ondernemers besproken. Verleden week is 

wel een warmtekoppeling bij Celanese geopend. 
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Rentesubsidie voor een energielening voor inwoners is via de gemeente mogelijk: 

hiervoor organiseerde het energiehuis zitdagen in het gemeentehuis. Die zitdagen 

lopen goed, zijn nu volzet. Zie https://woonenergieloket.stebo.be/ en bijlage 

“2020.05.25 - Gemeentelijke rentesubsidie voor energiebesparende en 

renovatiemaatregelen aan woningen”. 

 evaluatie MiNa-raad gebeurde tussen de gemeente met dagelijks bestuur. 

Resultaat: de 2 raden die verplicht zijn en de MiNa-raad blijven bestaan. In andere 

raden wordt onderzocht hoe de participatie te vergroten. Mogelijkheid is via een 

soort platform: ieder kan inschrijven voor projecten i.s.m. gemeente. Via de 

website volgt meer info hierover. 

 actualisatie trage wegen i.s.m. vzw Trage Wegen, 10 sept. is infoavond: zie 

http://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Inventariseer_mee_onze_trage_wegen:oeH

iJE8DT7WpOVxfJZaktw. Via een app adopteer je gebied. Zo kun je controleren 

welke trage wegen er nog zijn en kun je aanduiden wat de toestand ervan is. Je 

kunt foto’s toevoegen. Dat wordt verwerkt tot een werkkaart. In Hasselt loopt het 

goed, is veel geadopteerd. Idee om bekend te maken: Youtube film bijv. bekend 

persoon die een weg volgt en dit op sociale media. Tot nu toe zijn pas 2 inschrij-

vingen. Via gezondheidswandelingen kunnen gebieden opgevolgd worden. Actie: 

idee in gemeente voorstellen, om dit bovenaan op homepage gemeente te zetten. 

 ontwerp- RUP Krieckaert: 2 voetbalweides is nu recreatie/sport, moet omgezet 

worden naar toerisme; vandaar wijzigingen. Ideeën bestaan incl. hobbitverblijven. 

NB. Ze moeten rekening houden met ecologisch en duurzaam groenbeheer. 

 speelbos: scouts werkten hierin. Amerikaanse vogelkers is nagenoeg uitgetrokken. 

Op 20e is startdag. Dan zal het vaker gebruikt worden, wellicht ook voor speelplein-

werking. Een infofiche bestaat waarop staat wat wel/niet kan. Qua natuurlijk 

materiaal is veel aanwezig. Idee is een verspring-bak met aanduiding hoe ver bijv. 

kikker springt of een kaboutergezicht op stam. Het bos wordt nog opgeleukt met 

ideeën van jeugd zelf, bijv. schattentocht. 

 klimaatactieplan is goedgekeurd: komt volgende keer als agendapunt terug.  

NB. aantal acties hierin worden nu al uitgevoerd.  

 project gladde slang nu 2e fase, met subsidie van Vlaamse overheid. Zie ook 

https://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Meer_ruimte_voor_gladde_slang_en_heiki

kker_tussen_Ziepbeek_en_Neerharenheide. Inrichtingswerken zijn bezig (nog 

maand werk). Later komen nog o.a. slangen-/paddentunnels en oversteken met 

versmallingen voor wandelaars en mountainbikers. De snelheid van auto's moet 

dan wel omlaag. Infoavonden/wandelingen worden nog georganiseerd, in oktober. 

Zo wordt ook een terrein (weilanden) tussen Gellik-Eigenbilzen aangekocht en 

opgeknapt, met vijvers. Wellicht volgt in 2021 een wandeling daar. 

 rapport laagfrequent geluid: Milieu-inspectie, afd. handhaving, vroeg studie aan en 

ontving resultaten. Afgelopen winter is dit uitgevoerd, want paar inwoners hadden 

last van dit geluid. Resultaat: metingen bij die inwoners en bij bedrijven wezen uit: 

door samengaan van geluidsgolven, onder invloed van bijv. de wind, ontstaat 

effectief overlast. Resultaten worden eerst gedeeld met de bedrijven, dan met de 

gemeente. Begin oktober 2020 volgt persconferentie, met plan hoe geluidsoverlast 

wordt aangepakt. 

 

4. Jaarplan 2020  

 evaluatie bermbeheer, advies: nu niet. 

https://woonenergieloket.stebo.be/
http://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Inventariseer_mee_onze_trage_wegen:oeHiJE8DT7WpOVxfJZaktw
http://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Inventariseer_mee_onze_trage_wegen:oeHiJE8DT7WpOVxfJZaktw
https://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Meer_ruimte_voor_gladde_slang_en_heikikker_tussen_Ziepbeek_en_Neerharenheide
https://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Meer_ruimte_voor_gladde_slang_en_heikikker_tussen_Ziepbeek_en_Neerharenheide
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 aanleg van Tiny Forests (beplantingen in openbaar domein, bloemenweides op 

verloren pleinen met grasvlaktes ): ook hier kan participatieplatform wellicht helpen 

om ideeën in straten uit te werken. Zie https://www.talea.be/duurzaam-groen. A.s. 

woensdag is overleg met aanvraag van offertes. 

 

Ander gestart project is de tuincoach voor particulieren om tuinen biodiverser te 

maken: Hechtel-Extel, Pelt en Lanaken zijn pilotgemeentes. De tuincoach geeft gratis 

adviezen, waarmee je bijv. naar een tuinarchitect kunt gaan. 

 

5. Milieuprijs: idee is (gezien COVID-19) de 3 kandidaten uit te nodigen in de gemeente-

raad om de prijs uit te reiken. Dat kan in de grote zaal, met hapje en drankje. Bijv. de 

genodigden met 2 mensen en de volledige MiNa-raad. De pers is dan namelijk 

aanwezig. Plan: op 26 oktober, onder voorbehoud.  

Liefst plaatsen we ook artikel in Attent. (14 nov. is deadline voor teksten/foto’s, begin 

nov. gereed, met uitnodiging voor milieuprijs 2022). Actie Jacq/Christel.  

Actie alle leden: geef door aan Jacqueline wie kan (i.v.m. COVID). 

 

6. Rondvraag 

 Bart: cursus exoten op 22 en 26 sept. (Oud-Rekem), nog enkele plekken vrij, zie 

https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-exoten-uitheemse-planten-en-dieren-

onze-natuur-lanaken-38255. 

 

7. Nieuwe data om 20u in CCL:  

 dinsdag 10 november 2020 en 

 dinsdag 12 januari 2021  

 

8. Sluiting 

 

 

  

https://www.talea.be/duurzaam-groen
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-exoten-uitheemse-planten-en-dieren-onze-natuur-lanaken-38255
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-exoten-uitheemse-planten-en-dieren-onze-natuur-lanaken-38255
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3. Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoorde

lijke 

Streefdatum/ 

voortgang 

1.  18-2-19 Subsidie m.b.t. bioboer: wellicht met 

“Landgenoten” 

Sara Opslagplaats is 

nodig, gaat af 

2.  15-4-19 Artikel pesticidevrij tuinieren en 

vergroenen bij de woning 

Mina-raad Naar 2021 

3.  15-4-19 Deelname Alicebourg/lezing Natuurpunt Sara 3 juni 2019 

4.  15-4-19 a. Overleg met Waterwegen m.b.t. 

zwerfvuil;  

b. met landbouwers over bijv. zwerfvuil 

en de 1-meterzone 

Christel/ 

gemeente 

a. Samen werk 

aan hagen.  

b. naar 2021 

5.  18-11-19 Duurzaam Carnaval Frederik Naar 2021 

6.  13-1-20 Uitreiking milieuprijs/oorkonde Mina-raad/ 

gemeente 

Individuele 

uitreiking  

7.  13-1-‘20 Geef vragen ANB door (schapen-

begrazing langs de Maas, Pays Masson), 

Allen-> Bart bijeenkomst 

beheerplan ANB  

8.  7-9-‘20 Idee m.b.t. gezondheidswandeling en 

Trage wegen in gemeente voorstellen 

Christel  

9.  7-9-‘20 3 kandidaten milieuprijs vragen voor  

26-10 en interviews 

Jacq. gereed 

10.  7-9-‘20 Geef door aan Jacq. of je komt op  

26 okt. bij uitreiking van milieuprijs 

allen n.v.t. 

 

Ad 1. Biologisch tuinieren: worden nog lessen gegeven hierover? Sara kijkt dit na. 

Ad 4. Samenwerking D.V.W. met natuurorganisaties:  

a) Bijv. bij Belvedère een haag zetten die de gemeente onderhoudt.  

b) bij overtredingen een dossier opbouwen, via de gemeente indienen en 2x per jaar 

actie met de politie en boswachter. 

 

 


