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 Verslag vergadering MiNa-Raad van 28 maart 2019  
 
 
Aanwezig: Bronselaer Jorn, De Block Erik, De Bolle Lina, De Schrijver Rika, Dumortier Daniël, Gerard 
Joëlle, Grootaers Els, Michiels Marc, Straetmans Marie-Anne, Sertin Julie, Van Essche Stéphane, 
Van Linthout Steven.  
 
Verontschuldigd: Arickx Jacqueline, De Ro-Monfrans Danie, Noens Greta, Op De Beeck Karel, 
Symoens Marc, Van den Borre Frans.  
 
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige MiNa-Raad  
 
De goedkeuring van het verslag wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.  
 
2. MiNa-Raad en adviesraden in de nieuwe legislatuur  
 
De vraag stelt zich of adviesraden dienen herbekeken te worden en eventueel geïntegreerd kunnen 
worden in 1 gemeentelijke adviesraad. Hiervoor werden 2 gespreksavonden rond participatie 
georganiseerd. Daaruit bleek dat er niet voldoende trekkers zijn om dit te trekken, en dat mensen 
liever meewerken aan specifieke projecten. Er zal bijgevolg aan het college voorgesteld worden om 
een charter op te maken, zodat er tijdens alle grote projecten een participatievorm toegepast 
wordt. Verdere voorstellen naar het college zijn de oprichting van een kerngroep, werken met 
projectgroepen en een verenigingencafé, een digitaal burgerplatform, enzovoort. De bedoeling is 
dat er een interactieve en participatieve aanpak wordt gevolgd. Een (mogelijk) jaarlijks algemeen 
overleg zou domein-overschrijdend kunnen werken om voor eenzelfde project een gezamenlijke 
benadering te bekomen. Het is hoe dan ook de bedoeling ook nieuwe mensen aan te trekken. Er is 
nog geen officiële beslissing genomen vanuit het College over de toekomstige aanpak, noch werd 
een termijn bepaald.  
 
Voorlopig is de neiging om de MiNa-Raad te laten bestaan – minstens om specifieke projecten te 
bespreken en periodiek in groep te spreken – en ook te werken met 2 ‘trekkers’, eventueel 
afwisselend, die aan de kerngroep zouden deelnemen.  
 
Een beslissing over de toekomst van het bestuur van de MiNa-Raad (voorzitter, penningmeester, 
secretaris, …) kan verder worden bekeken na de oproep en reacties op de aankomende oproep tot 
nieuwe deelnemers (naar verwachting in mei 2019).  
 
3. Vraag aan de Burgemeester: Hoe kan de minaraad advies geven bij het uitwerken van het 
nieuw gemeentelijk beleidsplan?  
 



 
 
De verwachte timing is dat het nieuwe 6-jarenbeleidsplan vanaf september-oktober 2019 wordt 
afgewerkt. In juni wordt het intern overleg binnen de gemeente opgestart, dat de diverse diensten 
hun ideeën kunnen aanbrengen bij het College. In de tussentijd zal worden bekeken hoe de inbreng 
van de MiNa-Raad kan worden verzekerd, ook telkens naar de jaarplannen toe.  
 
De grote vraag is op welke manier Liedekerke als gemeente en de MiNa-Raad kan bijdragen tot het 
behoud van de natuur en een goede leefomgeving, vanuit/binnen de eigen grenzen. Een 
belangrijke rol kan zijn weggelegd voor de sensibilisering van de bevolking. Alleszins is de gemeente 
bezig met het lanceren van een aantal projecten (zie hieronder). Eventueel kan eens een 
brainstormavond worden georganiseerd om met ruime blik mogelijkheden te identificeren.  
 
4. Mooimakers: gemeentelijke zwerfvuilactiedag  
 
Zondag 23 juni 2019 wordt in de voormiddag een zwerfvuilactie georganiseerd. Maximale 
publiciteit geven aan de actie zou mooi zijn. Het ‘centrum’ van waaruit de actie wordt 
georganiseerd zal De Warande zijn. Relevante locaties in de gemeente kunnen worden 
doorgegeven via het online meldpunt. Er zal die dag in een plan worden voorzien en afvalophaling.  
Er wordt een maximale deelname gewenst van de milieuraad.  
 
Een meer gerichte optie is tevens een soort peterschap van een bepaalde buurt te stimuleren, dat 
mensen hun eigen buurt net houden.  
 
5. Ruimte voor water  
 
Er is een project opgestart vanuit de Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving en de provincie 
Oost-Vlaanderen, met als doel om de wateroverlast in het volledige gebied rond de Dender aan te 
pakken. Dit zit nu in de onderzoeksfase, er worden maatregelen uitgewerkt om de wateroverlast 
rond de Dender te beheersen. Er zal ook maximaal ingezet worden op communicatie en 
participatie.  
 
6. Natuurinrichtingsproject Dendermeersen  
 
Er is een project vanuit de VLM en ANB opgericht om de waterkwaliteit in de Wellemeersen en 
Oude Dendermeersen te verbeteren. Er wordt in Liedekerke onderhandeld met de aanpalende 
landbouwers voor de aanleg van een nieuwe wandelweg van aan de parking van de Delhaize tot 
aan het station.  
 
7. Bijenplan: stand van zaken  
 
Herhaaldelijk werd verzocht om een bijenplan. Hiervoor werd een prijsaanvraag gedaan bij Jens 
van Natuurpunt, bestaande uit verschillende fasen.  Er zal worden gezocht naar een expert aan de 
VUB die een bepaalde studie in Liedekerke kan uitvoeren, tot inventarisatie van de soorten en 
gebieden met potentieel. In de tussentijd is een optie enige voorstudie te laten gebeuren door een 
kleine (experten-)groep of in samenwerking met lokale imkers, bijvoorbeeld ter voorselectie van 
locaties. Marc Michiels zal ook eens informeren over de mogelijkheden voor de studie bij Jens. Ook 
een optie is te benchmarken met een andere gemeente (bv. Beersel).  
 
8. Ledverlichting Mobilas  
 
Dit betreft een project waarin inwoners kunnen participeren via aandelen, om ledverlichting te 
installeren in bepaalde wijken. Er is mogelijkheid tot subsidie door de Vlaamse Overheid als er kan 
worden gewerkt met burgerparticipatie. Meer informatie volgt later.  
 



 
 
9. Kleine blote voet  

 uitkomst jury: de winnaars zijn bepaald, maar de prijzen werden nog niet uitgedeeld.  

 wie trekt dit op gang: Rika De Schrijver zal dit op zich nemen en een bespreking plannen. 

 planning vervolg: de publicatie van een nieuwe oproep in #1770 wordt voorzien in juni 
2019. Tijd wordt voorzien tot september 2019 om kandidaturen in te dienen.  

 
10. Terugkoppeling  

 Milieufeest 2 september 2018/bebloemingsactie: dit was een geslaagde editie, in het 
gemeentepark. De bedoeling is in 2019 eenzelfde aanpak te behouden. Te bekijken is of er 
een lokale ingrediënten en een lokale kok kunnen worden gevonden.  

 Herbruikbare bekers zijn in gebruik: deze werden reeds bij meerdere elementen gebruikt, 
zoals de Parkconcerten en de 11 juli-viering.  

 Staf Vermeulen:  

 Week van het bos: er wordt opgeroepen om extra medewerkers en onderwerpen te 
hebben die (gratis) als gids of dergelijke kunnen optreden, via Natuurpunt.  

 
11. Diverse projecten  
 
Liedekerkebos: projecten in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  
 
- Een extra ingang langs de kant van de Rozenlaan wordt bekeken, maar moet nog concreet 
worden uitgewerkt.  

- Het attractiever maken van de speelweide wordt nog uitgedacht naar concept door de gemeente, 
maar gefinancierd via ANB.  
 
- Het toegankelijker maken voor andersvaliden, bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers of 
slechtzienden.  

- Met Ternat wordt bekeken om extra aandacht te besteden aan de andere toegangswegen.  

- Ingang: dit vormt privé-eigendom en het aanpalende domein wordt parking.  
 
Sas Denderleeuw richting Okegem:  
- Er wordt met ANB gewerkt aan een voetpad langsheen de Dender.  
 
Een bijkomende ‘doorsteek’ tussen de Dommelingen en het Denderpad wordt ook bekeken.  
Er is een oproep tot het (gratis) aanbieden van geredde legkippen, maar er zijn toch wel 
bedenkingen qua aanbod en opvolging van de verzorging. Er bestaat een actie ‘Red een kip’ 
wanneer kippen uit kwekerijen nara het slachthuis worden afgevoerd. Een moeilijkheid is ook dat 
acties vaak kort voordien worden aangekondigd (bv. op Facebook). Een optie is acties mee te 
promoten, maar niet zelf mee te organiseren. Het valt nog na te gaan of de acties van 1 organisatie 
mogen worden gepromoot, juridisch gezien. Mensen kunnen het ook zelf opzoeken via 
Internet/sociale media.  
 
Het project tot wandelverbinding achter de wijk Mobilas en het gebied Monnikbos wordt nog 
steeds voortgezet via Aquafin, maar de laatste stappen moeten nog worden afgerond. Dit project 



 
 
zal nog een aantal jaren in beslag nemen.  
 
12. Update mailadressen  
 
De lijst werd rondgegeven en aangepast waar nodig.  
 
13. Einde vergadering: 22u25  
 
14. Volgende MiNa-Raad  
 
De volgende vergadering wordt gepland op donderdag 27 juni 2019 om 20u.  
 
Verslaggever  
Jorn Bronselaer  
Secretaris MiNa-Raad 


