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AGENDA 

Punt Onderwerp Duiding 

1.  
Wateroverlast 

Het recente rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) toont het belang aan van actie tegen klimaatverandering en 

aanpassing aan de gevolgen hiervan. De vergunning hiertoe werd 

verleend en de aanbestedingsprocedure loopt. De burgemeester hoopt 

dat de VMM snel zal kunnen starten. Hij licht verder toe dat de 

overstroming van 14 juli niet voorkomen had kunnen worden door de 

aankomende werken en dat het water enkel een paar centimeter lager 

zou hebben gestaan. 

Het voorstel om grotere middelen in te zetten, zoals bigbags, zal met de 

brandweer worden bestudeerd. De burgemeester voegt toe dat mensen 

ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het beveiligen van hun 

huis en dat de VMM een project had om mensen hierbij te 

ondersteunen. 

Mochten er nog locaties zijn die nog niet zijn opgeruimd, dan kunnen die 

gesignaleerd worden bij de gemeente, zodat de bevoegde gemeentelijke 

diensten deze locaties kunnen opruimen. 

Op de vraag op of alles nog wel vergund zou moeten kunnen worden in 

Moelingen, antwoordt de burgemeester dat er al voorwaarden worden 

gesteld aan vergunningen. 

Jean en Hennie vragen om alvast kleine maatregelen te nemen om te 

laten zien dat er iets gebeurt. De burgemeester geeft aan dat dat wel 

deels “window-dressing” is. 



De gemeente zal zeker leren uit de gebeurtenissen om de crisisplannen 

te verbeteren en nog beter te communiceren naar de bevolking. 

Schade aan wandelwegen kunnen aan Twan worden gemeld. Enkele 

aannemers zijn reeds bezig met het herstellen van wandelwegen. 

Tot slot wordt er voorgesteld om de Voerenaars nog eens te wijzen op 

hun eigen verantwoordelijkheid om hun woning overstromingsbestendig 

aan te passen. 

2.  Biomassacentrale 

Twan ligt toe dat er een nieuwe aanvraag is voor een biomassacentrale 

op het terrein van CBR in Lixhe. Die is kleiner dan de vorige aanvraag. 

Gezien het dossier pas op de dag van de vergadering is binnengekomen 

bij de gemeente was het niet mogelijk hierover meer details te geven. 

Wat de te verwachten overlast kan zijn voor de omgeving antwoordt 

Twan dat het gaat om luchtvervuiling, maar dat deze door de 

overheersende windrichting (zuidwest) niet in Voeren terecht zou 

komen. 

3.  Windturbines 

Er is een nieuwe aanvraag voor zes windturbines tussen ’s-Gravenvoeren 

en Warsage. De Vlaamse Overheid heeft een bezwaar ingediend 

hiertegen. Er zou ook een burgerverzetsgroep opgericht zijn, waar ook 

inwoners van Voeren bij betrokken zijn. 

Op de vraag of het zin heeft om individueel bezwaar in te dienen geeft de 

burgemeester aan dat dit wellicht weinig uit zal maken, omdat voor de 

Waalse overheid het precieze aantal bezwaren niet van groot belang zou 

zijn. Toerisme Voersteek heeft ook een bezwaarschrift ingediend. Heem 

en Natuur zal dat vermoedelijk ook nog doen. 

Op de vraag hoe de inwoners van Moelingen zouden denken over 

windturbines langs de E25 volgt de vraag of dat de gemeente wat 

oplevert. De burgemeester antwoordt dat er diverse formules bestaan 

waarbij inwoners kunnen meeprofiteren. 

4.  Klimaat 

Twan geeft aan dat er een provisorische planning is waarbij de acties 

over de komende jaren verdeeld zijn. In het najaar zal er een 

wijkrenovatieproject starten in Moelingen. Ondertussen wordt er hard 

gewerkt wordt aan de aanleg van nieuwe fietspaden. 

Twan belooft een planning van de grootste acties te delen op de 

volgende vergadering 

5.  Rondvraag 

Is het mogelijk om alvast kleine werken uit te voeren in Moelingen? 

Komt er een opruimactie in Moelingen? Twan geeft aan dat De Stoet 

gevraagd is of ze interesse hebben om een opruimactie te organiseren, 

waaraan iedereen kan deelnemen. Hennie roept op om dit zeker ook 

vanuit de gemeente te communiceren. 



Is er iets te doen om mensen aan te moedigen hun tuin niet te 

betegelen? Twan geeft aan dat het in principe vergunningsplichtig is. 

Jean geeft aan dat mensen in de toekomst waarschijnlijk moeten betalen 

voor het aandeel verharding op de rioolfactuur en Jean-Pierre stelt voor 

om daar als gemeente dan over te communiceren. 

De burgemeester geeft aan dat er in het volgende infoblad geïnformeerd 

zal worden over wat er al gedaan is aan waterberging in de Voer- en 

Gulpvallei. Er zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de Berwijn. 

 

 

De volgende vergadering van de adviesraad zal plaats vinden op 9-11-2021 in de raadszaal van het 

gemeentehuis.  
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