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1. Welkomstwoord  

Welkomstwoord door burgemeester Joris Gaens 

2. Doel van de milieuraad / statuten 

Toelichting van het doel van de milieuraad en overlopen van de statuten zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26-09-2019. 

3. Afsprakennota 

De gemeente stelde een ontwerp-afsprakennota op op basis van de afsprakennota van de 

voorgaande milieuraad. Deze werd overlopen op de milieuraad. Op het eerste zicht waren er geen 

opmerkingen.  

De milieuraadsleden kijken de ontwerptekst thuis nog eens na en geven eventuele opmerkingen via 

email door naar alle milieuraadsleden tegen de volgende milieuraad(reply all) 

4. Huishoudelijk reglement 

De gemeente stelde een ontwerp-huishoudelijk reglement op op basis van het huishoudelijk 

reglement van de voorgaande milieuraad. Dit werd overlopen tijdens de milieuraad. Op het eerste 

zicht waren er geen opmerkingen.  

De milieuraadsleden kijken de ontwerptekst thuis nog eens na en geven eventuele opmerkingen via 

email door naar alle milieuraadsleden tegen de volgende milieuraad (reply all) 

5. Verkiezen van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 

Voor de verschillende functies is er telkens slechts één kandidaat.  

Voorzitter: Anne-Mie Palmans 

Ondervoorzitter: Christophe Janssen 

Secretaris: Liselotte Bollen 

Vertegenwoordiger van de milieuraad bij andere adviesraden: Mieke Nyssen 



De kandidaten werden unaniem goedgekeurd.  

6. Lopende projecten m.b.t. milieu 

Judith licht heel kort een aantal projecten toe waar de gemeente mee bezig is of in betrokken is.  

 

- Klimaatplan.  

In de vorige milieuraad was er een werkgroep van de milieuraad actief die de gemeente 

ondersteunt bij de opmaak van het klimaatplan. Deze wordt opnieuw geactiveerd. Volgende 

leden van de milieuraad wensen zich te engageren voor de werkgroep: Anne-Mie, Liselotte, 

Laura, Judith. De volgende werkgroep gaat door op donderdag 20 februari van 10 tot 12 op 

het gemeentehuis. Judith zal het modelactieplan van de provincie aan de leden van de 

werkgroep bezorgen 

- Sure 2050= strategisch duurzaam vastgoedplan. De gemeente is bezig met de opmaak van 

een plan rond duurzaam beheer van haar gebouwen, met als doel dat deze klimaatneutraal 

zijn tegen 2050.  

- Herziening reglement aanplant en onderhoud KLE’s. Het reglement is aan herziening toe. Dit 

wordt geagendeerd op de volgende milieuraad.  

- Aanplant klimaatbomen: 10 bomen per jaar. Er werden 10 klimaatbomen in 2019 en 2020 

geplant. Ook voor 2021 zal de gemeente 10 klimaatbomen planten. Indien milieuraadsleden 

een goede plaats kennen, mag dat zeker bij Judith gemeld worden.  

- Beheervisie beschermde landschappen 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt aan de opmaak van een beheerplan 

voor de beschermde landschappen in opdracht van de gemeente.  

- Visie over bewarend grondbeleid voor i.f.v. grond(gras)gebonden melkvee/vleesvee 

De gemeente wenst dit uit te rollen in Voeren ter ondersteuning van de grondgebonden 

(melk)veebedrijven die het kleinschalige landschap van Voeren in stand houden 

- Verbreding van Berwijn (VMM) 

Dit project loopt. Er wordt voorzien dat de administratieve procedures nog een jaar in beslag 

nemen. De werken aan de Berwijn worden pas in 2021 voorzien.  

- Rioleringsprojecten (Aquafin en Fluvius) 

 Volgende rioleringsprojecten staan op de planning.  

Aandachtspunt: vraag om de herstelling van de bron aan Sinnich mee op te nemen  

- voorjaar 2021: Teuven-Dorp tot Sinnich (Aquafin en Fluvius samen) 

- eind 2020-begin 2021: Sint-Pieters-Voeren (Fluvius), zal uitgevoerd worden nog voor 

fase 2.  

- 2021 (of later) Collector Voer fase 2, van vitschen tot SPV (Aquafin)  

 

- Grenzeloos Gulpdal (RLH&V en VLM) 

Een project om de waterafstroming naar de Gulp te vertragen met voornamelijk natuurlijke 

elementen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de landbouwers 

- Windmolens in Dalhem / Warsage SVZ 



In 2019 is een project aangemeld voor het plaatsen van 5 windturbines in Warsage op de 

grens met Voeren. Zijn hebben reeds een infomoment gehouden. Er zal een 

vergunningsaanvraag ingediend worden. Dit was voorzien in december, maar dit is er tot nu 

toe nog niet. De gemeente houdt de milieuraad op de hoogte. Mogelijk is het wel aangewezen 

om een visie te hebben met de milieuraad. De adviesperiode bij zo een aanvraag is zeer 

beperkt. (1 maand, inclusief advies gemeente) 

- Instandhoudingsdoelstellingen ANB 

ANB heeft heel wat doelstellingen rond Europese natuurdoelen in Voeren. Voorlopig lijkt dit 

zowat stilgevallen te zijn. De gemeente houdt de milieuraad op de hoogte.   

 

Rondvraag 

- Er is een plantactie van ANB georganiseerd op16 februari. Minister Zuhal Demir zal ook 

aanwezig zijn. (afgelast) 

- Anne-Mie vraagt om het thema zwerfvuil aan te kaarten in de milieuraad, zeker ook m.b.t. de 

Voer 

 

Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering eindigt om 22.u 

 

De volgende vergadering van de milieuraad zal plaats vinden op 17 maart  om 20u in de raadszaal van 

het gemeentehuis.  

 

 

 

XXX 

Voorzitter 
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ACTIELIJST 

Onderwerp Actienemer Actie Actietijd 

afsprakennota Judith Voets Afsprakennota zoals goedgekeurd door de landbouwraad wordt geagendeerd op de 

gemeenteraad 
februari 

Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris Judith voets Wordt ter kennisneming op gemeenteraad gebracht februari 

Bewarend grondbeleid: afstemmen 

visie voor opmaak inrichtingsnota 

Judith Voets Eerste terugkoppeling naar VLM.  

Vraag voor toelichting mogelijke instrumenten door VLM 
februari 

    

Permanente acties Actienemer Actie 

   

   

 


