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Bijlagen:/ 

 

1. Opening  

Aanwezigen: Anne-Mie Casier, Daisy Theunissen-Renaers, Hennie Vanderwoeij, Jean 

Duijsens, Jean-Louis Xhonneux,  Laura Vroonen, Liselotte Bollen, Lizzy Buijsen, Marina 

Heusschen-Slootmaekers, Mieke Nyssen, Victor Renkens, Hilde de Pauw 

Afmeldingen: Christof Janssen 

2. Verslag vorige milieuraad  

Verslag van  20/1/2020 werd goedgekeurd 

 

3.  Natuurpunt – plannen op Altenbroek 

In het natuurreservaat Altenbroek zijn werken gepland in het 

kader van het Life-project. Bedoeling is de natuurwaarde van 

het domein te verhogen. Info over het wat en waarom van de 

werken door Joost Dewyspelaere. 

Joost Dewyspelaere bezorgt de presentatie die gegeven werd aan 

de leden van de milieuraad. 

 
4. Omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 5 windturbines in Warsage 

Het openbaar onderzoek in kader van de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 5 windturbines 

in Warsage /Dalhem werd opgestart en loopt tot 24 augustus 

10u. 

De gemeente heeft een advocatenbureau aangenomen en is van 

plan om een bezwaar in te dienen. De gemeente vraagt het 

advies van de milieuraad over deze kwestie.  

De belangrijkste argumenten van de gemeente zijn volgende :  

- Niet inpasbaar in Voerens landschap. Voeren heeft 

belangrijke erfgoedwaarde, zie ook beschermde 

landschappen, en dit wordt tenietgedaan door de bouw van 

de grote turbines 

- Belangrijkste economische activiteit in Voeren is het 

toerisme. De plaatsing van winturbines kan grote gevolgen 

hebben voor de aantrekkelijkheid van “Voeren” en dus op 

onze belangrijkste economische activiteit 



- Onredelijke inplanting op de grens. De turbines worden 

zodanig ingeplant dat de hinder voor bewoners in Voeren 

veel groten is dan de hinder voor bewoners van Dalhem.  

- Niet afgetoetst met Natuur en bos in verband met 

eventuele effecten op Natura 2000, vogels en vleermuizen. 

 

De milieuraad sluit zich aan met de opmerkingen van de 

gemeente en heeft nog volgende aanvullingen.  

- Impact ’s nachts is niet te onderschatten. Hinder van 

knipperende lichtjes 

- Voorstel contact te nemen met Stavelot, Stoumont, zij 

hebben reeds succesvol bezwaar ingediend tegen 

windturbines 

 

De milieuraad stemt over het al dan niet akkoord gaan met de 

inplanting van de windturbines.  

De stemming wijst uit dat de milieuraad ongunstig advies 

geeft. Daarbij is er één afwijkende mening, met name dat het 

duurzaam aspect van windenergie groter is dan de negatieve 

impact van de turbines.  

Judith laat het negatief advies van de milieuraad opnemen in 

het bezwaar van de gemeente.  

 

5. Klimaatplan van de gemeente Voeren  

Terugkoppeling van de werkgroep Klimaat. Aanpak van de open 

milieuraad in kader van de opmaak van het Klimaatplan voor 

Voeren.  

De werkgroep klimaat was ver gevorderd met het organiseren van 

een open milieuraad waarin inwoners worden opgeroepen om hun 

inbreng te doen in het klimaatplan.  

De open milieuraad zou eerst een korte presentatie houden over 

het klimaatrapport van Voeren, waarbij inzicht gegeven wordt 

in de werkpunten voor Voeren 

Vervolgens zouden fiches getoond worden van maatregelen 

opgesteld door de provincie. Inwoners kunnen dan hun inbreng 

doen over welke maatregelen ze belangrijk vinden en acties 

formuleren om de doelstellingen te concretiseren.  

Omwille van de corona- maatregelen is een open milieuraad 

voorlopig niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar 

alternatieven in de werkgroep. Wie wilt, kan zich hierbij 

aansluiten.   

 

6.  Rondvraag 



Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van 

de Berwijn? 

Het studiebureau is ver gevorderd met de plannen. 

Grondeigenaars langs de Berwijn zijn gecontacteerd ivm 

grondinname. De vlaamse milieumaatschappij voorziet om in 2020 

de vergunning in orde te krijgen en de aanbesteding van de 

werken te starten. De uitvoering is voorzien in 2021. 

 

7.  Volgende milieuraad 

Er werd nog geen nieuwe datum vastgelegd 


