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HANDHAVING 

De gemeente Rotselaar heeft een ‘beleidsplan omgevingshandhaving’ opgemaakt. Dit werd in december 2019 

gefinaliseerd en op de gemeenteraad van december goedgekeurd. De beweegredenen voor de opmaak zijn: 

rechtszekerheid, gelijke behandeling, geloofwaardigheid. De doelstellingen zijn een efficiënte, effectieve en 

doelmatige handhaving. Het beleidsplan gaat uit van een integrale omgevingshandhaving (zowel ruimtelijke 

ordening als leefmilieu). De gemeente maakt gebruik van de intergemeentelijke diensten van Interleuven om 

deze taak in te vullen.  

Er worden prioriteiten vastgelegd om bovenstaande doelstellingen te kunnen realiseren.  

Het afgesproken tijdskader waarbinnen gehandhaafd worden die maximum 5 jaar voor de vaststelling zijn 

ontstaan of gepleegd. Voor oudere overtredingen kan wel een proces-verbaal worden opgemaakt maar zullen 

niet als prioritair worden beschouwd.  

Prioritaire overtredingen ruimtelijke ordening: 

 Vellen van hoogstambomen, ontbossen en het niet naleven van heraanplanting 

Reliëfwijzigingen 

 Wijzigen van het aantal woongelegenheden 

 Weekendverblijven: nieuwe overtredingen 

 Gemeentelijke en provinciale RUP’s 

 Constructies die voor bewoning worden gebruikt 

Naam
dec

1 Kris Uytterhoeven a
2 Georges Smedts a
3 Marc Denys v
4 Koen Nys v
5 Luc Van Hove a
6 Danny Van Herk a
7 Tim Wagendorp a
8 Ilse Vervloesem a

9 Dirk Provoost v
10 Gerda Van Eyken a
11 Liesbeth Loddewykx v
12 Kim Oostvogels a
13 Heidi Vande Putte a
14 Johanna Geyssens a
15 Philippe Deconinck a
16 Rudi Peeters a
17 Annelies Kayenbergh v
18 Bert Van Laer v
19 Sigrid Zaman a
20 Rik Maes

a = aanwezig
v = verontschuldigd
na = niet aanwezig

schepen Piet De Bruyn v
ambt Sven Buyens a



Niet-prioritaire overtredingen ruimtelijke ordening  

 Verhardingen 

 Functiewijzigingen 

 Visuele hinder 

Prioriteiten milieu 

 Activiteiten met invloed op grondwater, hemelwater en waterlopen & bodem 

 Inrichtingen met een hoog nadelig effect op de omgeving 

 Zwerfvuil sluikstorten en sluikstoken 

Methodiek 

Preventief & proactief 

 Gerichte en thematische handhavingscampagnges 

 Controles op het terrein 

Reactief 

 Stakingsbevel 

 Aanmaning 

 Proces-verbaal 

AANDACHTSPUNTEN MILIEUADVIESRAAD:  

 Er moet voldoende gewerkt rond preventie en proactieve. 

 Dit handhavingsplan moet op bevattelijke manier bekendgemaakt worden bij de burgers. 

BEKERS EN CATERINGMATERIAAL VOLGENS NIEUWE WETGEVING 

https://www.ovam.be/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal 

Vanaf 2020 is er nieuwe wetgeving van kracht over het gebruik van cateringmateriaal. In onderstaande tabel 

zie je welke wetgeving van toepassing is in 2020.  

https://www.ovam.be/nieuwe-wetgeving-cateringmateriaal


 

Een groot deel van de verenigingen in Rotselaar zal voor de uitdaging staan om zich in 2020 zo te organiseren 

dat ze zich kunnen houden aan de wetgeving.  

De raad vraagt zich af hoe de gemeente de verenigingen hierbij gaat ondersteunen. 

 Heeft de gemeente reeds uitleenbare bekers 

 Gaat de gemeente deze aankopen, instaan voor wassen. 

 Hoe gaat de gemeente de verenigingen verder informeren? 

De raad vraagt zich af hoe de gemeente dit op eigen evenementen gaat aanpakken 

De raad vraagt specifiek naar wat het grootste evenement, Rock Werchter, van plan met deze gewijzigde 

wetgeving. Hoe moeten de verenigingen met drankstanden buiten het festivalterrein mee omgaan? 

De raad vraagt of er verder kan gewerkt rond ‘afvalarme evenementen’, specifiek met bijvoorbeeld een gids 

van de ‘best practices’. 

Meer info op de website van de OVAM: https://www.ovam.be/degroenevent 

FIETSSNELWEG 

De gemeente werkt samen met de provincie aan de uitbouw van fietssnelwegen. De 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het deel Abdijlaan tot Langestraat is vergund. 

Tim Wagendorp vraagt zich af of hier de beste keuze werd gemaakt. Hij heeft hier CO2 footprint voor de aanleg 

uitgerekend en stelt zich de vraag of hier de beste keuze is gemaakt. 

https://fietssnelwegen.be/ 

besluit milieuadviesraad: 

Er is wel nood aan een duurzaamheids/klimaattoets waarin de afweging wordt gemaakt. Er wordt nagevraagd 

bij de provincie of bij de planning van fietssnelwegen rekening is gehouden met CO2-footprint (in aanleg en 

exploitatie). 

Toevoeging dienst omgeving:  

https://www.ovam.be/degroenevent
https://fietssnelwegen.be/


VITO studie over fietssnelwegen Antwerpen-Mechelen en Leuven-Brussel 

 https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/fietssnelwegen-betalen-zichzelf-ruim-terug 

 https://www.standaard.be/cnt/dmf20170716_02974927 

  

WERKGROEPEN 

 Klimaatdag  - Kim, Phillipe, Ilse, Luc, Heidi, Tim 

 Evenementen Tim 

 Textielcontainers Tim 

 Licht Heidi 

 Zwervuil Heidi 

 Tuinieren, bijenhotels 

 Workshops scholen: sensibilisatie 

 Streekeigen korte keten (niet alleen in functie van landbouw maar aankoopgedrag in het algemeen.) 

 Zadenbox : zelf gewonnen zaden uitwisselen 

 Tuinieren: Georges, Tim 

 Klimaatpaneel : Luc 

 Impact klimaat op gezondheid: Luc 

 Hagenaanplant: Ilse 

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/fietssnelwegen-betalen-zichzelf-ruim-terug
https://www.standaard.be/cnt/dmf20170716_02974927

