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Verslag MINA-raad van 27/06/2019 - INSTALLATIEVERGADERING 

Aanwezig: 

Leden:  Louis Eyskens (LE), Renée Grysolle (RG), Georgette Truyens GT), Patrick Duhayon 

(PD), Luc Schul (LS), Willy Tomboy (WT), Ingrid Berendsen (IB), Nina Van de Broeck 

(NVdB), Ronny Van Soens (RVS), Wenda Van Uffelen (WVU), Bruno Mertens (BM), 

Ellen Carpentier (EC), Jos Thielens (JT), Leen Meeussen (LM),  

Schepenen:  Marc De Cordt (MDC) 

Burgemeester:  / 

Secretaris:  Evelyne Michiels (EM) 

Niet-leden: Alex Verbergt (AV), Constant Meeussen (CM), Raymond van den Branden (RVdB), 

Frank Dupont (FD), Cindy De Koning (CDK) 

Gemeenteraadsleden: Jos Van Dongen (JVD) 

 

Verontschuldigd: 

Leden:  / 

Schepenen: Danny Van de Velde  

Niet-leden:  / 

 

Afwezig: 

Leden: An Schellekens, Pieter Callieuw 

 

 

 

DAGORDE 

1. Kennismaking leden 

2. Kiezen van een voorzitter en ondervoorzitter 

3. Kiezen van een dagelijks bestuur 

4. Bespreking statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota minaraad 

5. Bespreking rol van de minaraad 

6. Varia  

7. Vaststelling datum volgende vergadering 

 

 

1. Kennismaking leden 

De voorzitter Louis Eyskens verwelkomt alle leden en overloopt de dagorde van deze installatievergadering. 

Er zijn heel wat nieuwe leden, waardoor iedereen zich even kort voorstelt.  

De voorzitter geeft het woord aan schepen Marc De Cordt. Hij overloopt kort wat de huidige legisatuur in de be-

leidsintenties 2019-2024 heeft staan over de minaraad. De beleidsintenties 2019-2024 zijn raadpleegbaar via 

www.zoersel.be . 

 

2. Kiezen van een voorzitter en ondervoorzitter 

Bij de installatie van de nieuwe raad wordt er opnieuw een voorzitter en ondervoorzitter gekozen. 

• Er is één kandidaat, Louis Eyskens, om het voorzitterschap op zich te nemen, dus de huidige voorzitter 

wordt opnieuw verkozen tot voorzitter. 

• Er is één kandidaat, Ronny Van Soens, om het ondervoorzitterschap op zich te nemen, dus de huidige 

ondervoorzitter, Renée Grysolle wordt vervangen door Ronny Van Soens. 

• Als secretaris blijft ambtenaar Evelyne Michiels, dienst milieu aangesteld. 

 

3. Kiezen van een dagelijks bestuur 

In het dagelijks bestuur zitten voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en maximaal drie effectieve, stemgerechtigde 

leden van de minaraad. 

Als effectieve, stemgerechtigd leden komen Willy Tomboy en Georgette Truyens bij het dagelijkse bestuur. 

 

http://www.zoersel.be/
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4. bespreking statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota minaraad 

De statuten, het huishoudeljik reglement en de afsprakennota worden besproken om na te gaan of de leden be-

paalde aanpassingen wensen te doen. Hieronder vindt u de gevraagde aanpassingen. De aanpassingen zullen 

geagendeerd worden op de agenda van de gemeenteraad. Zij beslist of de aanpassingen aangenomen worden. 

 

Statuten: 

• Bij artikel 1 oprichting en zetel: klimaat toevoegen 

• Bij artikel 2 doelstelling: klimaat toevoegen 

 

Huishoudelijk reglement: 

• Budget verdeling (budget, uitstap, educatie, …) mee opnemen in reglement. 

 

Afsprakennota: 

• Bij artikel 2: samenwerkingsovereenkomst schrappen en klimaat toevoegen 

• Artikel 13: aanpassen 

 

5. Bespreking rol van de minaraad 

De minaraad neemt ook klimaat voor haar rekening naast milieu en natuur. Graag zou de minaraad ook een meer 

adviserende rol hebben, wat in het verleden vaak een te beperkte rol bleek te zijn. Graag worden zij ook in de 

toekomst sneller betrokken, zodat ze een plan, project, campagne, voorwaarden voor een bepaalde vergunnin-

gen, … nog tijdig kunnen bijsturen of mee vorm geven.  

 

6. Varia 

* Verschillende mensen willen graag een exemplaar van het gemeentelijk natuurontwikkelings plan (GNOP). 

Volgende vergadering neemt de secretaris zes exemplaren mee voor: Renée Grysolle, Ronny Van Soens, Con-

stant Meeussen, Wenda Van Uffelen, Ingrid Berendsen en Cindy De Koning. 

 

WT: 

• budget moet beter en transparanter worden voorgesteld. 

• Vraagt stand van zaken over windturbines. EM: momenteel is er nog geen aanvraag binnen. 

Indien er een aanvraag over windturbines bij de gemeente binnen komt, wilt de minaraad hierover ad-

vies kunnen geven. Zij vragen hiervoor een bevestiging van het college. 

 

PD: Er zouden periodiek doelstellingen vastgesteld moeten worden. 

Hieruit vloeit een agendapunt voor volgende minaraad. Elk lid wordt gevraagd om drie punten te noteren die zij 

belangrijk vindt om te behandelen op de minaraad en dit tegen volgende vergadering. 

 

CM maakt melding dat er veel Jakobskruid groeit in Zoersel en dat het gevaarlijk is voor paarden. 

Een lid maakt de opmerking dat de gemeente kan sensibiliseren via ZM, maar dat de paardeneigenaars ook hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen, wanneer het in hun weides komt. 

 

RVS maakt de opmerking dat er bij bronbemalingen ikv rioleringswerken steeds gebruik wordt gemaakt van die-

selpompen die veel geluidshinder met zich meebrengen. Er zijn er evengoed op elektriciteit. 

RVS vraagt om hier in de toekomst mee rekening te houden bij werking in opdracht van de gemeente. 

 

WVU vraagt of er al iemand Aziatische hoornaars heeft gezien. Indien er gespot worden, moet dit gemeld worden 

bij www.vespawatch.be 

Hieronder vindt u een afbeelding met foto’s van verschillende vliegende insecten zodat u een beter beeld kunt 

vormen over de Aziatische hoornaar. Let bij de Aziatische hoornaar ook op de opvallende gele pootjes t.o.v. de 

Europese hoornaar. 

http://www.vespawatch.be/
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Bron afbeelding: 

Ugent

 

 

WVU vraagt ook om de bijenraad terug op te starten. 

Aan alle leden wordt (opnieuw) gevraagd wie er graag zou deel uit maken van de bijenraad. 

Nina Van den Broeck wilt zich ook graag aansluiten. De andere leden blijven deel uitmaken van de raad en deze 

zijn Wenda Van Uffelen, Ronny Van Soens, Maarten Pluym (imkersbond) en Frieda Van Ruysel (natuurpunt). 

 

7. Vaststelling datum voor volgende vergadering 

De volgende vergaderingen werden ingepland: 

• Dagelijks bestuur: woensdag 21 augustus om 10 uur, gemeentehuis, lokaal 0.3, Handelslei 167, 2980 

Zoersel. 

• Minaraad: donderdag 26 september om 20 uur, gemeentehuis, lokaal 1.1, Handelslei 167, 2980 Zoer-

sel. 

• Bijenraad: donderdag 19 september om 20 uur, gemeentehuis, lokaal 1.1, Handelslei 167, 2980 Zoer-

sel. 

 

Verslag: Evelyne Michiels op 2/08/2019.  

 

 

 

 

 

Evelyne Michiels      Louis Eyskens 

secretaris       voorzitter 


