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VERSLAG 

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur. 

Daar de secretaris niet aanwezig is, wordt de verslaggeving door de ondervoorzitter gedaan. (zoeken 
naar permanente oplossing voor de volgende vergaderingen, eventueel nieuwe secretaris) 

Bij de start van de vergadering wordt er geconstateerd dat er een aantal leden van de MAR in 2022 3 
opeenvolgende keren afwezig zijn geweest zonder zich af te melden. In de statuten staat expliciet 
vermeld dat desbetreffende leden automatisch als ontslagnemend worden beschouwd. Dit zal hen  
officieel via mail gemeld worden. Indien het ontslagnemend lid een vereniging vertegenwoordigt, kan 
deze vereniging eventueel een andere kandidaat ter aanvaarding van het College van Burgemeester 
en Schepenen voordragen. 

Pun
t Onderwerp

  1. Kennisneming ontslag Huub Broers

Anne-Mie Casier leest de mail, waarin Huub Broers zijn ontslag als lid van de MAR geeft, voor. 
Aangezien Huub o.a. nog minstens tot 2025 voorzitter is van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
zou er bij de behandeling van toekomstige dossiers eventueel sprake kunnen zijn van voorkennis 
of belangenconflicten. Om dit te vermijden is een ontslag uit de MAR noodzakelijk.  De aanwezige 
leden nemen hiervan akte. 



2. Kandidaat-lid Hanne Mengels  

We ontvingen een aanvraag om lid te worden van Hanne Mengels. Hanne is verantwoordelijke 
communicatie bij REGIONAAL LANDSCHAP LAGE KEMPEN maar is ook tewerkgesteld geweest 
bij de gemeente Voeren en heeft dus zeker de nodige kennis en motivatie. Daar het om een 
persoonsgebonden materie gaat, is hierover een geheime stemming verplicht. De kandidatuur 
wordt unaniem aanvaard en zal ter acceptatie voorgelegd worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.

  3.   Goedkeuring vorige verslagen 

De verslagen van 03/03/2022 en 29/06/2022 zijn goedgekeurd en worden ter kennisgeving 
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.

  4. Opvolging/Stand van zaken

1. “Tractorkerkhof” op weg Withuis-Visé (Moelingen): De gemeente heeft hiernaar een 
onderzoek gedaan maar omdat het om een privéaangelegenheid gaat, mag dit niet verder 
besproken worden op de MAR. 

2. Windturbines Warsage: Er loopt een beroepsprocedure bij de Raad van Staten. Ditv is een 
lange procedure en dus is er nog geen nieuws hierover te melden. 

3. Windturbine Knauf (Visé): Twan Wilmes licht ook dit punt toe. Het Waalse Gewest heeft 
hiervoor een vergunning afgeleverd. De gemeente Voeren, de gemeente Eijsden-Margraten 
(NL), De Provincie Limburg, Het Vlaams Gewest en de universiteit van Luik zijn hiertegen in 
beroep gegaan. Met de vraag om ook rekening te houden met de geldende Vlaamse normen 
(aangezien de turbine zo dicht op de gewestgrens staat) is geen rekening gehouden. Engie/
electrabel heeft wel laten weten dat ze hiermee geen problemen heeft.  

4. Biomassacentrale CBR (Lixhe): Twan Wilmes meldt dat de Waalse regering geen 
vergunning heeft afgeleverd voor deze centrale. De aanvrager is hiertegen niet in beroep 
gegaan maar kan nog wel een nieuwe aanvraag indienen. Voorlopig is dit project dus 
stopgezet. 

5. Projectaanvraag Landschapsbiografie bocagelandschap: Er wordt gevraagd om dit punt 
te verschuiven naar de volgende MAR. Joris Gaens (Burgemeester) geeft wel een korte 
toelichting over het project. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme startte in april 2021 de zoektocht naar kandidaten voor 4 
Nationale Parken Vlaanderen en 3 Landschapsparken. In september dienden 13 regio’s 
(waaronder de Voerstreek) een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark. Een 
onafhankelijke jury beoordeelde de kandidaturen. Alvast 7 kandidaat-Landschapsparken, 
waaronder de gezamenlijke kandidatuur “Grenzeloos bocagelandschap “ van de Voerstreek, 
Zuid-Limburg (NL) en het Land van Herve (Wallonië),  zijn weerhouden en gaan door naar de 
volgende ronde. Bij een Landschapspark ligt het accent op landschapskwaliteit en de 
verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark moeten 
landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en 
toerisme hand in hand gaan. De geselecteerde kandidaten starten nu met een 
begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke 
kandidaat ontvangt daarvoor 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het 
begeleidingstraject, in het voorjaar van 2023, beoordeelt een jury de plannen. Midden 2023 
volgt dan de eigenlijke erkenning door de Vlaamse regering. Op de website van de gemeente 
staat hierover wat info en wordt er via een korte enquête ook de mening van de bevolking 
gevraagd. Maar bj de volgende MAR zal hier verder op ingegaan worden. 



De vergadering eindigt om 21.50 uur 

De volgende vergadering van de MAR is gepland op dinsdag, 10 januari 2023 

Anne-Mie Casier 
Voorzitter 

5. Varia/rondvraag

Jean-Pierre Rutten vraagt om de verslagen van de MAR vroeger te bezorgen: (het verslag zal 
sneller verzonden worden) 
Jean-Pierre Rutten vraagt ook over het standpunt van de MAR  ten aanzien van het plaatsen van 
windmolens: (Principieel niet tegen windmolens maar niet elke plaats is hiervoor geschikt, per 
project bekijken en adviseren) 

Hennie van der Woeij vraagt hoe het zit met het onderhoud van de Berwijn: (Dit is een 
bevoegdheid van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De gemeente volgt dit wel op een 
aarzelt niet om hen systematisch te contacteren) 
Hennie vraagt ook hoe de problematiek van sluikstorten langs de Voer, Berwijn wordt aangepakt: 
(Toezicht is lastig, men moet dat kunnen constateren op het ogenblijk dat het sluikstorten 
gebeurt, voor zwerfvuil is er met wijkwerkers een project opgestart waarbij er geregeld 
opruimacties, hoofdzakelijk langs de toegangswegen, worden uitgevoerd. De groenploeg/
technische dienst doet ook jaarlijks opruimacties) Anne-Mie vraagt of hier het plaatsen van 
borden “gooi geen afval” zouden kunnen helpen. (Joris is sceptisch over het plaatsen van 
dergelijke borden) 

Jean-Pierre Rutten vraagt of er eventueel infoborden op o.a. de “Bronnenwandeling” kunnen 
geplaatst worden met info over die bronnen en bijv. ook waarom het water niet drinkbaar is. 
(Mogelijkheid wordt nagekeken) 


