
Verslag Minaraad 10 november 2020 (digitaal) 

 

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

Berg, Anne-Marie Langmans, Bor Romers en (verslag:) Marjolijn Heuvelman en 

Jacqueline Sampermans 

Afgemeld: Hugo Maesen; niet aanwezig: Ludo Wins, Bart Truyens, Franciene Thewissen  

 

 

1. Opening. Bor Romers wordt van harte welkom geheten. Hij studeert management 

van de leefomgeving. De agenda en verslag van 7-9-2020 worden vastgesteld. 

 

Actielijst:  

 bioboer: gaat af, want kan MiNa-raad nu niets aan doen. 

 Boeren: 1m-zone is altijd wettelijk verplicht: mag niet op geploegd, moet 

natuurlijke begroeiing blijven, krijgen boeren subsidie voor.  

Idee is rondetafelgesprek zoals met jagers en dan boerenbond erbij. Vanuit 

gemeente weinig overleg met boeren, geen platform. Bijna 60 boeren. 

 

2. Mededelingen 

 Vanuit verenigingen: activiteiten zijn gezien corona stop gezet. Natuurpunt 

verplaatst verkoop planten naar februari. Orchis: plantenactie half maart. 

 Trage wegen zijn bijna alle geïnventariseerd. Bart verdeelt de laatste gebieden. 

Deadline is zondag 22 nov. NB. Groen op app DIPLA= klaar; oranje= 

geïnventariseerd, rood niet toegankelijk; paarse en grijze lijnen= nog doen.  

 Bij infowandeling Gladde slang was bijna iedereen aanwezig. Was geslaagde 

wandeling, goed georganiseerd. https://en.actionbound.com/bound/slangentocht 

 Digitale platform: op info-avond is vermeld dat platform is bedoeld om meningen 

op te halen. Is voor ieder die wil meedenken met projecten, bijv. over aanleg van 

een straat en over naam voor de bib (zie https://destemvanl.be/wat-is-de-stem-

van-l) Raden kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren, signaleren. O.a. MiNa-

raad blijft bestaan.  

 Milieuprijs: gezien corona zijn de oorkondes en is de prijs individueel uitgereikt. 

Komt in Attent van december artikel met foto’s.  

 Afval-inning, nieuwe werkwijze voor afval ophalen/betalen en vernieuwen 

containerpark. Remondis is de nieuwe ophaler. Tot nu toe betaalde de gemeente 

containerpark en afvalfactuur aan Limburg.net. In de gemeenteraad van okt. is 

goedgekeurd: grijze/groene containers blijven. NB. Systeem van 6 plastic zakken 

met bijbehorende kosten gaat niet door. Zie 

https://www.lanaken.be/Nieuwsberichten/Lanaken_draagt_recyclagepark_en_fact

uratie_afvalophaling_over_aan_Limburg_net  

2e punt: containerpark is aangepast aan prijzen van Limburg.net. Park wordt 

overgenomen door Limburg.net.   

3e: afvalfactuur komt van Limburg.net. Factuur is 2 delen:  enerzijds vast bedrag, 

anderzijds bedrag naar rato van gezin. Nieuwe factuur is vast €123,50 euro per 

jaar met 12 beurten buiten zetten à €0,70 per keer. Je krijgt vast quotum:  

1 persoon 60 kg, 2 personen 120 kg en 4 personen 180 kg. Zet je meer buiten, 

moet je extra betalen. Door beter sorteren betalen inwoners dus minder. 

Gemeente hoopt zo ook sluikstorten tegen te gaan, want nu zetten 1.000 
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gezinnen geen container buiten (vraag is waar ze hun afval laten).  

Het park wordt gedigitaliseerd. Dan kun je overal in Limburg je afval naar 

containerpark brengen. Vanaf april kan ook zacht plastic in blauwe zak (o.a. 

botervloot). Mensen met beperkt inkomen kunnen in schijven betalen. 

 Op 12 januari wordt het klimaatactieplan toegelicht.  

 Aandacht is nodig voor actie 410, gebruik van water in Rekem. Bijv. bij een 

kelder/straten maken wordt water opgepompt dat naar riool of Ziepbeek 

gaat. Zo wordt water uit gebied onttrokken en sterven bomen/ planten. Dat 

gebeurde bij aanleg van de routonde en vernieuwing van de Populierenlaan. 

Hierdoor zakte het grondwaterpeil. We maken ons als MiNa-raad zorgen over de 

verdroging in Lanaken, willen advies sturen naar gemeenteraad. NB. Wat 

gebeurt is wettelijk toegestaan. Het water naar naburige plassen pompen is lastig 

vanwege vergunningen, o.a. bij Provincie. Wellicht bewoners van tevoren 

inlichten. Onderzoek hoe groot zijn aantastingen in gebied? Afhankelijk van klasse 

o.b.v. studie kun je voorwaarden opleggen.  

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-

bescherming-van-het-milieu 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/welkom-bij-databank-ondergrond-

vlaanderen 

 

 Jaarplan: wat zijn plannen voor 2021? Zie Meerjarenplan gemeente, vooral 

p.33 t/m 42 voor ideeën. 

 

 Rondvraag 

1. Nieuw premiereglement ‘Plaatsen van hemelwaterput met pompinstallatie’: 

aantal (illegale) grondwaterputten is groot. Dat zorgt voor daling van grond-

water. Put met regenwater kan dit voorkómen. Premie Fluvius: €250; eis is 

toilet aansluiten op de put. Kosten kunnen echter €5.000 zijn (o.a. tuinwerk, 

leidingen vervangen, keuring). De huidige premie wordt weinig aangevraagd. 

Daarom gaat gemeente die verhogen met €500, zodat ieder €750 kan krijgen. 

Komt donderdag op schepencollege, gaat in vanaf 1-1-2021. Als waterputten 

opnieuw worden aangelegd, zoals in kinderboerderij: worden die nagezien? 

Bart vraagt na. 

2. Twee punten voor de gemeenteraad van december:  

a. ook subsidie voor KLE is weinig aangevraagd (vragen natuurverenigingen 

vooral aan). Weinig streekeigen hagen worden aangeplant, in agrarisch/ 

woongebied. Dit leidde tot aanpassen huidig KLE-reglement. Aanplant en 

onderhoud hagen en poelen. Idee is premiebedragen verhogen/ 

uitbreiden voor streekeigen hagen, houtkant en hoogstambomen) 

van 25 naar 35, max tot €600. Boom kost €50. Bart stuurt reglement ter 

advies door. Stuur allen 14 nov. opmerkingen naar Jacq. Ze zet dit in 

advies. Bij tegenstrijdigheden volgt online overleg.  

b. Nieuw premiereglement “Aanplant van klimaatbomen”. Website van 

duurzaam groen met lijst van boomsoorten voor openbaar domein. Zowel 

streekeigen als exotische bomen (beperkt) die tegen droogte kunnen. 

Geen andere gemeenten hebben dergelijke reglement. Alle input/tips is 

welkom voor gemeenteraad van december.  
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Rondvraag:  

 Welke raden blijven bestaan? Jeugdraad, Gecoro, MiNa-raad, Loko 

(kinderopvang en opvoedingsondersteuning), Centrumraad dienstencentrum. 

Het Forum voor Vrije Tijd en Welzijn (Erfgoed, Cultuur, Senioren, Bib, 

Gehandicapten) is nieuw. Zie adviesraden.  

 

 Resultaten van onderzoek naar laagfrequent geluid eind 2019/voorjaar 2020 

zijn besproken met betrokken bedrijven. Cumulatie van geluiden maakt de 

bromtoon. Afspraken zijn gemaakt over maatregelen om dit te minimaliseren. 

Om half jaar komen gemeente, bedrijven, studieburo en handhaving/milieu-

inspectie bij elkaar om resultaten op te volgen. Celanese reinigt bijv. aantal 

koelers en gaan geluidsomkasting doen en geluidsdempers in 2 turbines. Sappi 

start met controle van dempers en gaan nieuwe dempers plaatsen op dak (nog 

studie nodig of dak stevig is). Geopperd idee voor geluidswal met bomen zal 

niet genoeg helpen; gezien geluidsgolven hebben huizen verder weg dan toch 

last van het geluid. Zie bromgeluid Lanaken. 

 

 Vrijwilligers van kerngroep haalden in Hochter Bampd 500 zakken zwerfvuil 

op. Komt artikel over in Attent. NB. Overleg vond plaats met veel partners, 

ook uit NL, over handhaving rond de Maas. Probleem: in Wallonië zijn veel 

dorpen niet aangesloten op riolering en komt afval van ´t Bat in Luik. In NL 

zijn ook bedrijven die sluikstorten plus havens en scheepvaart. 

https://www.schonerivieren.org/ 

https://www.interregemr.eu/projecten/lives-nl 

 

Volgende vergadering: op dinsdag 12 januari 2021  

  

https://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Lanakenaren_met_idee_n_gaan_samen_met_de_gemeente_aan_de_slag
https://www.tvl.be/nieuws/mysterieus-bromgeluid-in-lanaken-wordt-aangepakt-107998
https://www.schonerivieren.org/
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3. Actielijst 

 

Nr. Datum Thema/actie 

 

Verantwoorde

lijke 

Streefdatum/ 

voortgang 

1.  15-4-‘19 Artikel pesticidevrij tuinieren en 

vergroenen bij de woning 

MiNa-raad 2021 

2.  15-4-‘19 Overleg met landbouwers (+boeren-

bond) over bijv. zwerfvuil en 1-m.zone 

MiNa-raad 2021 

3.  18-11-‘19 Duurzaam Carnaval MiNa-raad 2021 

4.  13-1-‘20 Uitnodiging voor milieuprijs in Attent Mina-raad/ 

gemeente 

2021  

5.  13-1-‘20 Geef vragen ANB door (schapen-

begrazing langs de Maas, Pays Masson), 

Allen-> Bart bijeenkomst 

beheerplan ANB 

6.  10-11-‘20 Verdeel laatste trage wegen-gebieden 

inventariseren toebedeelde wegen 

Bart; 

Leden  

22 nov. 

7.  10-11-‘20 Bekijk digitaal platform en  

p.33-42 van Meerjarenplan gemeente 

Allen 12-1-2021 

8.  10-11-‘20 Adviezen: 

1. tegen water oppompen, 

2. Premie hemelwaterput: voldoende? 

Gaan inwoners dit zo aanvragen? 

3. Premie KLE: voldoende? Gaan 

inwoners dit zo aanvragen? 

4. Premie aanplant klimaatbomen 

 

Allen 

 

 

1. ? 

2. ? 

 

3. 14 nov. 

 

4. eind nov.´20 
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