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OMGEVINGSVERGUNNING: ADVIES INTERLEUVEN
Het in voege treden op 1 januari 2018 van het Omgevingsdecreet
en bijhorende besluiten nadert met rasse schreden. De softwareleveranciers werken nog stevig door om de gehele wetgeving
geïmplementeerd te krijgen.
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Zowel voor jullie als voor ons zal er in aanpak en manier van
werken heel wat veranderen. De papieren dossiers die jullie ons
overmaakten ter advisering, zullen er niet meer zijn. Alles dient
digitaal te gebeuren.
Adviesvragen: 1 contactadres
Als jullie ons advies (volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek én
grondig advies) op de aanvragen van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit nog wensen, zal Interleuven als
externe adviesverlener moeten worden aangemaakt in het
softwarepakket. Interleuven zal hiervoor 1 contactadres hanteren
namelijk omgeving@interleuven.be waarop alle adviesvragen
toekomen.
Intern verdelen wij dan de milieuaanvragen, aanvragen voor
stedenbouwkundige handelingen en de gemengde dossiers voor
advisering. Bij een gemengd dossier wordt er 1 geïntegreerd
digitaal advies aangereikt op zowel stedenbouw- als milieukundig
vlak.
Indien er vragen of bemerkingen zijn, kunnen jullie contact
opnemen met Kristien Vandenbempt.

LEERLINGEN ATHENEUM KEERBERGEN MAKEN
THERMOGRAFISCHE WONINGSCANS
Op de energiemarkt in september maakten de inwoners van de
gemeente Keerbergen kennis met de thermografische luchtfoto van de
gemeente. Ondertussen kan deze foto ook bekeken worden via de
gemeentelijke website.
Deze winter worden in de gemeente ook thermografische gevelscans
(vanop een wagen) en woningscans uitgevoerd. Geïnteresseerde
inwoners konden tijdens de energiemarkt aangeven of ze hun woning
thermografisch willen laten doorlichten.
Het GO! Technisch Atheneum Keerbergen is enthousiast op deze kar
gesprongen. Het schoolteam vond het een belangrijke meerwaarde om
in te gaan op het initiatief van de gemeente en Interleuven. Leerlingen
van het 7de specialisatiejaar gaan tijdens de lesuren ‘innovatieve
technieken’ bij inwoners ter plaatse een thermografische woningscan
maken. De leerlingen en hun begeleidende leerkrachten werden
opgeleid om te werken met een thermografische camera en leerden hoe
ze de beelden dienen te interpreteren.
Tijdens het uitvoeren van de scan krijgt de inwoner voldoende info en
tips over de energetische toestand van de woning. Nadien wordt een
rapport opgemaakt waar de eigenaar de beelden en tips en bijkomende
informatie in kan terugvinden.
De thermografische woningscans maken deel uit van See2Do! Dit
project is gefinancierd binnen het Interreg programma VlaanderenNederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer dan 15 partners uit heel Vlaanderen en Zuid-Nederland werken
rond lokale energie-acties.

WORKSHOP
BURGERACTIVATIE OP
25 JANUARI IN
MAASTRICHT
Op 25 januari 2018 vinden
in Maastricht (NL)
workshops ’Samen leren
over energietransitie en
burgeractivatie: nieuwe
werkwijzen en inzichten’
plaats. Een aantal experts,
projectleiders en
energiecoaches zullen
samen met de aanwezigen
werken rond een aantal
thema’s zoals activatie door
energiecoaches,
energieactieplan ,
warmtescans, … In de
namiddag kan je een
voorbeeldwoning gaan
bezoeken of nadenken over
hoe de aanpakken uit het
ochtendprogramma kunnen
worden ingezet in je eigen
gemeente. Voor meer
informatie en inschrijven,
klik hier.

Vragen? Contacteer Stefan Kempeneers.

MET DE KIPPEN OP STOK, VERLENGING
PROJECT
Het project ‘Met de kippen op stok’ liep normaal gezien
begin november op zijn einde.
Aangezien een aantal deelnemende gemeenten pas vorig
jaar instapten én er heel veel interesse is bij de inwoners,
wordt de groepsaankoop nog met een jaar verlengd. Ook de
leverancier van de hokopeners en IGO, onze collegaintercommunale die de infoavonden verzorgt en hele hokken
vos- en marterproof maken, zagen dit zitten.
De inwoners van de deelnemende gemeenten (Bekkevoort,
Boutersem, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg,
Tervuren en Tremelo) kunnen hierdoor nog tot november
2018 bestellingen plaatsen voor automatische hokopeners
en hun toebehoren.
Gemeenten die nog niet deelnamen aan het project, maar
volgend jaar toch willen participeren, kunnen nu dus ook nog
instappen. Hiervoor kan je Gitta Horemans contacteren.
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WERKEN AAN EEN BIJENVRIENDELIJKE GEMEENTE

Verschillende processen zorgen ervoor dat de bijen het hard te verduren krijgen in Europa: het veelvuldig
gebruik van pesticiden, de verstedelijking, de aanhoudende intensifiëring van de landbouw, de
klimaatverandering en verschillende ziektes hebben een nefaste invloed op het bijenbestand. Dit is op haar
beurt weer erg problematisch voor de biodiversiteit, onze gezondheid, maar ook voor de economie. Dit is
in Europa zo, maar zeker ook in België is dit het geval: in de periode van 2012-2013 kende België
bijvoorbeeld de grootste honingbijensterfte in de EU. Dit zorgt voor minder biodiversiteit, hetgeen weer
meer druk zet op de overgebleven bijenpopulatie, enzovoort. Met een bijenactieplan proberen lokale
besturen hun steentje bij te dragen om deze neerwaartse spiraal stop te zetten.
Binnen het Burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich om minstens 20% CO2 te reduceren tegen
2020. Biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen spelen een belangrijke rol in de hele klimaatproblematiek.
Ze maken mensen, soorten en populaties veerkrachtiger zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan de
klimaatverandering. Hoe groter de verscheidenheid aan dieren en planten, hoe meer ecosystemen de
schokken van de klimaatsveranderingen zullen overleven. Een bijenactieplan beoogt de biodiversiteit ten
goede te komen door de bijenpopulatie te beschermen en versterken.
Om die redenen werkte Interleuven een traject uit voor gemeenten om de biodiversiteit en het
bijenbestand in de gemeente te beschermen en te versterken. Deze trajectbegeleiding van A tot Z zorgt
voor het creëren van een draagvlak binnen de gemeente tot het uiteindelijke uitvoeren van
bijenvriendelijke maatregelen in verschillende sectoren. Alle relevante lokale actoren worden uitgenodigd
om mee te werken aan een bijenvriendelijke gemeente volgens de principes van het charter
‘bijenvriendelijke gemeente’ van de Koninklijke Imkersbond Vlaanderen. De West-Vlaamse gemeente
Beernem werd op 15 december uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente 2017 voor haar
bijenvriendelijk groenbeheer en burgerparticipatie.
De gemeente kan zelf aan de slag gaan met de modeldocumenten (o.a. een model bijenactieplan) dat
Interleuven heeft opgemaakt of intekenen op een intensievere trajectbegeleiding door Interleuven, op
maat van de gemeente. Samen met de verschillende actoren kan er ook gezocht worden naar
financieringsmogelijkheden voor de verschillende acties binnen het plan.
Het eindresultaat is een gedragen bijenactieplan dat een bijenvriendelijke omgeving creëert door extra
voedselbronnen en nestgelegenheden te voorzien en oog heeft voor de sensibilisering van verschillende
doelgroepen over de bijen.
Voor informatie en een projectfiche: neem contact op met Rikkert Maes.
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BIODIVERSITEIT OP BEDRIJVENTERREINEN ASSENT EN WINGEPARK

Interleuven maakt op haar bedrijventerreinen meer werk van biodiversiteit. In dit kader loopt het
KIWI-project (Klimaatvriendelijke Infrastructuur in Weerbare Industriezones), waarin samen met onder
meer de bedrijven, de gemeente en groenaanbieders infosessies, ontwerpateliers en kennisdeling
plaatsvinden.
Dergelijke ontwerpateliers werden al gehouden op de bedrijventerreinen Wingepark in Rotselaar en Assent
in Bekkevoort en zijn bedoeld om de bedrijven te informeren over het nut en de mogelijkheden voor meer
of ander groen op hun terrein. Bovendien worden technische aspecten van een groene en klimaatweerbare
inrichting behandeld. Ook wordt er concreet nagedacht over hoe aan de slag te gaan en ingrepen op het
eigen bedrijfsperceel en op het gehele bedrijventerrein in het algemeen (bv. bufferstroken/bekken,
openbaar groen) uit te voeren. Samen zoeken we naar een ecologische en recreatieve invulling van de
plekken waar de werknemers onder de middag kunnen vertoeven.
Na de workshop beschikken de bedrijven over een eerste ruwe schets van wat dit alles voor hun
bedrijfsperceel zou kunnen betekenen. Ze gaan hiermee zelf aan de slag of kunnen het via ontwerpers of
aannemers verder uitwerken. Voordelen voor de bedrijven van een nieuwe of andere aanleg zijn velerlei:
minder onderhoud en dus ook minder kosten, een aangename werkomgeving, …
De komende maanden zullen nog vervolgsessies met de bedrijven doorgaan.
Voor meer informatie kan u Sonja Paenhuys of Willem Laermans contacteren.
Website project.

GEBOORTE
Op 7 augustus werden collega’s Sylvie (milieudienst) en Bart
(ICT) de trotse ouders van Emilia. Proficiat!

EINDEJAARSVERLOF EN PRETTIGE FEESTDAGEN
Onze kantoren zijn gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2017.
Interleuven wenst u een goed eindejaar en prettige feestdagen!
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CONTACTGEGEVENS
INTERLEUVEN
Brouwersstraat 6
3000 LEUVEN
t 016 28 42 00
www.interleuven.be
info@interleuven.be

De intergemeentelijke milieudienst
ondersteunt
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek,
Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets,
Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen,
Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar,
Tienen, Tremelo, Tervuren, Zoutleeuw.

Ilse Cadron
ilse.cadron@interleuven.be
0488 53 88 16
Sabrina De Donder
sabrina.de.donder@interleuven.be
0475 98 43 55
Mieke Grillet
mieke.grillet@interleuven.be
0496 58 70 41
Gitta Horemans
gitta.horemans@interleuven.be
0473 88 34 81
Geert Keldermans
geert.keldermans@interleuven.be
0473 88 34 80
Stefan Kempeneers
stefan.kempeneers@interleuven.be
0496 58 70 26
Guy Keyaerts
guy.keyaerts@interleuven.be
0478 55 44 58
Willem Laermans
willem.laermans@interleuven.be
0492 15 24 65

Hoofdredactie
Willy Yserbijt
t 016 28 42 19
@ willy.yserbijt@interleuven.be

Rikkert Maes
rikkert.maes@interleuven.be
0485 67 21 62
Sonja Paenhuys
sonja.paenhuys@interleuven.be
0495 58 90 14
Kristien Vandenbempt
kristien.vandenbempt@interleuven.be
0496 58 70 23

Eindredactie
Sabrina De Donder
t 016 28 42 40

Sylvie Van den Boeynants
sylvie.van.den.boeynants@interleuven.be
0470 95 01 74
Bruno Wens
bruno.wens@interleuven.be
0473 88 34 73

Indien je een artikel overneemt voor een lokaal
infoblad, vergeet dan de bronvermelding niet!
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Aan elk blad zat ooit een tak. Hou hier rekening mee alvorens deze nieuwsbrief af te drukken.

