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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
2. Het punt rond de verkiezing van de landbouwraad werd terug op de agenda geplaatst. 
3. Voorstelling nieuwe leden: 

 Luc Verheyen- Landelijke Gilde 
 Jan Covens : bedrijfsgilde 
 Lode Van Rompaey : Groene Kring 

 
4. Presentatie project “boeren en buren” : korte keten in eigen gemeente (An Mertens) 

 An woont 10-15 jaar in Brecht en hadden thuis een Aveve. Kvlv kwam bij haar thuis 
vergaderen. Zij wil starten met een Buurderij. Dit is een project van Boeren en Buren met als 
doel lokale producten van de boeren bij de mensen van het dorp te brengen. Door wekelijkse 
bijeenkomsten van 1.5 uur te organiseren op 1 plaats. Het is de bedoeling dat de boer zelf zijn 
producten komt afzetten en contact heeft met de klanten. 

 Financieel: er gaat 20% van de verkoopprijs af waarvan 8.35% naar de buurderij + 11.35% 
naar de organisatie. 

 In deze buurt is de buurderij nog niet echt gekend. De dichtstbijzijnde zijn in Schoten en 
Brasschaat. 

 De producent (landbouwer) biedt producten aan op een webplatform. Zo weet hij exact op 
voorhand hoeveel er verkocht is.  

 De klanten krijgen elke week een mail met de lijst te bestellen producten. (1 week op 
voorhand) 

 De buren doen hun bestelling online. Een paar uur voor de afhaling krijg je het nummer van de 
bestelling. 

 Belangrijk is het persoonlijk contact tussen boeren en klanten.  
 Pluspunten: 

1. Kwaliteitsvolle voeding aanbieden aan je buurt 
2. Lokale boeren ondersteunen  
3. Nieuwe dynamiek creëren in de buurt 

Voordelen voor boeren: 



 

- Nieuw afzetkanaal en een eerlijke prijs voor de boer. (bepaalt zelf de prijs) 
- Max. 2 boeren per sector 
- Er mag geen overschot ontstaan. 
- Hoe zit dat met vlees? Slachten van dieren?  An checkt hoe dit in andere Buurderijen 

gebeurt. 
- De boeren zijn van mening dat dit meer voor groenten, fruit en zuivel producten 

interessant is.  
- Boeren vrezen dat dit te kleinschalig en praktisch onhaalbaar is. 
Doel: boeren terug dichter bij de mensen brengen.  
Locatie: werd nog niet gevonden. Hiervoor is een overdekte ruimte van min. 40M² nodig die 
goed bereikbaar is.  
De vraag werd aan de gemeente gesteld of zij een dergelijke ruimte ter beschikking kunnen 
stellen maar de gemeente kan geen commerciële privé initiatieven huisvesten.  
Uren: tussen 16.00 en 19.00 uur 
WARME OPROEP VOOR LOCATIE. (presentatie toevoegen) 

5. Project “Waddisda op het veld: evaluatie 
De borden werden op het veld geplaatst. Blijkbaar wordt dit veel bekeken. Er werden in totaal 6 borden 
geplaatst. 
Inhoudelijk wordt de QR code nog uitgebreid. Momenteel komt er enkel een gedicht tevoorschijn over 
de teelt, wanneer je de QR code scant. Dit wordt uitgebreid met informatie over het gewas. 

6. Inzameling landbouwfolie in augustus 
Heel veel folie werd ingezameld de laatste dagen.  
Igean voert een wijziging door op het containerpark: namelijk 2 x 1 maand per jaar: 1-31 maart + 1-30 
september i.p.v. 2 x 14 dagen.  
Een prijsdaling vragen aan Igean voor de inzameling van de landbouwfolie op de containerparken lijkt 
niet realistisch. 

7. De beheercommissie Marum werd uitgesteld naar een latere datum. 
Pipda moest nog met VLM de aanpak rond de visieopmaak bespreken. De aanpak zal voorgesteld 
worden op 5 november. De opmaak van een RUP wordt voorlopig uitgesteld.  
Met de visieopmaak worden de krijtlijnen voor alle partijen duidelijker en kan van hieruit verder gewerkt 
worden.  
VLM zal met de input van de 3 partijen een visie moeten opmaken op een onafhankelijke manier.  
Het studiewerk dat vooraf bij de boeren werd gedaan zal meegenomen worden in deze visie.  
De gemeente is de bemiddelende partner in het geheel.  

8. Opvolging vergunning Kleiduifschietstand Militair domein 
De aanvraag is ingetrokken enkele dagen voor dat de beslissing moest worden genomen. College van 
Brasschaat en Brecht werd uitgenodigd om een demo bij te wonen op vrijdag 6/9. Wuustwezel werd 
niet uitgenodigd. 
Verwacht wordt dat er opnieuw een dossier zal ingediend worden. 

9. Rampenfonds – erkenning droogte 2019 als landbouwramp? 
80 dossiers werden ingediend. Boerenbond verwacht dat dit mogelijks niet als ramp wordt erkend maar 
een PV is wel noodzakelijk om een perceel te kunnen wisselen voor staalname (nitraatresidu) en indien 
men forfaitair belast wordt, kan men het verlies mee opnemen.  
Op het e-loket van het departement landbouw en visserij kan je alle plannetjes van Brecht in 1 keer 
aanduiden en downloaden. Dan kan je ze ineens doormailen. 

10. Verkiezing mandaten in de verschillende adviesraden:  
Gecoro : Eric Goossens 
BC Marum – Jan Covens, vervanger Thijs Vrints. 
Milieuraad – Wim Joosen + Lode Van Rompaey als vervanger. 
Momenteel wordt bekeken binnen het bestuur hoe er met de adviesraden zal worden omgegaan. De 
huidige samenstelling blijft momenteel gelden.  
Tegen het eind van het jaar moet het duidelijker zijn en kan in de landbouwraad nog een nieuwe 
afvaardiging worden verkozen.  



 

Er wordt overeengekomen om de vervangers van de landbouwraad mee in CC zetten bij het versturen 
van het verslag. (niet de uitnodiging) 

11. Bespreking herverkiezing leden landbouwraad.  
Vorige vergadering werden de nieuwe leden van de landbouwraad verkozen.  
Na de vergadering waren enkele mensen aangeslagen over de manier waarop de verkiezing gebeurd 
was.  De samenstelling is gebeurd volgens het reglement.  
Alle voorzitters van alle sectoren en de sectoren die niet verenigd zijn, hebben een brief ontvangen om 
een vertegenwoordiger aan te duiden. Het bestuur van de vereniging beslist hier zelf over.  
Er wordt voorgesteld om een nieuwe sector toe te voegen nl. de akkerbouwers. Voor deze sector zal 
Danny Matthysen als vertegenwoordiger worden voorgedragen. Met de aanpassing van de statuten 
wordt gewacht tot er duidelijkheid is rond de oefening die gemaakt wordt rond de werking en 
samenstelling van de adviesraden. 
Bij Louis Aernouts en Tom Kenis wordt nog een attentie afgeleverd.  

12. Opvolging project asbestverwijdering in onze gemeente 
Igean zal in november project opstarten met aanbod van bigbags en containers + persoonlijke 
beschermingsmiddelen en organiseert een informatiemoment. 
Igean zal de gemeente informeren wanneer het project van start gaat en dit zal via de landbouwraad 
verspreid worden. Het project is niet enkel voor landbouwers maar open voor alle burgers. 

13. Voorstel om een kennismakingsactiviteit met het landbouwgebeuren in onze gemeente te organiseren 
vanuit de landbouwraad voor de vernieuwde gemeenteraad. Vorige legislatuur werd met de huifkar 
rondgereden met de milieuraad. Toen werd Dave Hens bezocht. Dit voorstel wordt positief onthaald 
door de LBR. (GR = 30 personen)  
Zondag 13 oktober is het dag van de landbouw in Overbroek. De gemeentraad zal uitgenodigd worden 
om samen te komen op dag van de landbouw en vandaar uit te vertrekken naar 1 of 2 
landbouwbedrijven om daarna terug naar Overbroek te gaan en spek met eieren te eten.  Bezoek bij 
geitenbedrijf van Toon, kippenbedrijf Werner Hofmans (Westmallebaan) en Dave Hens. 
Werkgroep: Koen, Erik.   
Afspraken worden gemaild naar de volledige LBR. 

14. Varia 
 Voorstelling project agrarisch hergebruik verdaagd naar vergadering van november; 
 Heeft Koen zijn doel behaald voor het goede doel? Koen werd gesponsord om 4 x Alpes 

D’Huez te beklimmen. 487.000 euro bijeengehaald voor het goede doel - Kankerfonds. 4.500 
renners die dag.  

 Abdijlaan : voorstel om bomen overhand uit te doen en nieuwe te planten. Bomen zijn een 
gevoelig onderwerp. Het bestuur staat er niet voor open. 

 Boom Kloosterstraat-Henxbroek: de technische dienst ging het nog eens bekijken. 
 Probleem van loslopende honden in akkers/weilanden: mensen sensibiliseren? Bord 

neospora. Uitleg geven in bv. Brechts Nieuws? 
 Overlaging Klein Veerle : stand van zaken? 
 Lege Weg en Legeheideweg: weg in slechte staat. Vorige keer gemeld. Stand van zaken? 
 Koningstraat , Lege Weg : weg in slechte staat: ook in vorig verslag. Stand van zaken? 
 Wanneer komt Pidpa grachten ruimen op Brasschaatbaan? Ook niet gemaaid. 

Terug samenzitten met gemeente en Pidpa over het bermbeheerplan? Wordt niet goed 
opgevolgd.  

 
 
 
 

Volgende vergadering : woensdag 27/11/19 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 



 

 
 


