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Verslag MINA-raad van 17/01/2019 

Aanwezig: 

Leden:  Louis Eyskens (PD), Renée Grysolle (RG), Patrick Duhayon (PD), Willy Tomboy (WT), 

Alex Verbergt (AV), Luc Schul (LS); Ingrid Berendsen (IB), Georgette Truyens GT) 

Schepenen:  Marc De Cordt (MDC)Danny Van de Velde (DVdV) 

Burgemeester:  / 

Secretaris:  Evelyne Michiels (EM) 

Niet-leden: Wenda Van Uffelen (WVU), Bob Peeters (BP) 

Gemeenteraadsleden: Jos Van Dongen (JVD), Constant Meeussen (CM) 

 

Verontschuldigd: 

Leden:   

Schepenen: Koen Paredaens 

Niet-leden:  Ann Hufkens, Ronny Van Soens 

 

Afwezig: 

Leden: Ann Schellekens,  

 

 

 

DAGORDE 

1. Klimaatplan – tweede versie - advies 

2. vaststelling volgende vergadering 

 

 

Marc De Cordt stelt zichzelf voor aan de minaraadsleden. Nadien overloopt hij de milieu-, natuur- en klimaatgere-

lateerde items uit de beleidsnota van het nieuwe bestuur. 

 

EM stuurt na de eerste gemeenteraad de beleidsnota door naar alle leden. 

 

1. Klimaatplan – tweede versie  

o Vaststellingen: 

 De CO2 emissies voor 2016 bedragen 70.221 ton, een daling met +/- 5%, maar transport stijgt van 
26% in 2012 naar 28.9% in 2016. 

 BAU voor 2020 komt op 77.662 ton CO2: huishoudens stijgen van 48% (2012) naar 49.5%, en 
samen met transport 77% van de totale CO2 

o Hernieuwbare energie (punt 10) vanaf p.77: 

 Stel vast dat bij het punt 10.3 (voorheen 10.2) potentieel hernieuwbare en duurzame energie, een 
zin ontbreekt van de vorige uitgave (p. 53) en welke niet werd overgenomen in deze versie 2.0 (p. 
78): ‘de gemeente Zoersel wil sterk inzetten op het uitbreiden van deze locale groene stroompro-
ductie door met oa burger coöperatie te gaan samenwerken.’ Deze zin moet er zeker terug in. 

o Pagina 17 onder punt 4.4.4: 

 December 2012 moet november 2018 zijn. 
o Verkoeling via bossen/groenpartijen. Eventueel stroken aanleggen/voorzien zodat kwetsbare bossen 

gevrijwaard blijven. 
o Wijken zo inrichten dat men te voet of met de fiets sneller in het dorp of wijk geraakt dan met de wagen. 
o Wijkcirculatieplannen 
o Gezondheidsindicator – mobiliteit link met luchtkwaliteit 
o Grondwater p.83: 

 Hier wordt enkel melding gemaakt over grondwater gebruik bij huishoudens. Ook sportclubs en 
landbouw opnemen. Zij zijn grootverbruikers van grondwater. 

o De voettekst verspringt op een gegeven moment. 
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2. Vaststelling volgende vergadering 

Volgende vergadering wordt na bijeenkomst klimaatteam bekeken. 

 

Verslag: Evelyne Michiels op 4/02/2019.  

 

 

 

 

 

Evelyne Michiels      Louis Eyskens 

secretaris       voorzitter 


