
BURGERINITIATIEVEN  TEGEN KLIMAATOPWARMING OP GEMEENTELIJK NIVEAU 

IDEEËNFICHE  voor de ronde tafel van het 

klimaat      
Uit alle voorstellen zullen op 20 november de beste gekozen worden en uitgevoerd. 

In te sturen vóór 1 november 2019 

op volgend adres: klimaatRondetafel.Bmb@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam:  Hilde Bellemans 

Titel van je voorstel:  BLOEMENWEIDES OP RONDE PUNTEN OF BERMEN 

Doel:  meer bloemen aanleggen en meer voeding voor bijen geven zodat de bijenpopulatie 

toeneemt. Eerst het ronde punt in de Bieststraat anders aankleden, nadien kunnen andere 

ronde punten of bermen volgen. 

Hoe ga je dat doen?  Eerst het onkruid wegnemen van het ronde punt op het eind van de 

Bieststraat en dan het zaad strooien dat de provincie Vlaams Brabant gratis weggeeft. 

Hoe kunnen we een positief resultaat meten op termijn? 

Door de imker in dezelfde straat te vragen of hij meer bijen heeft en meer honing. 

Waarom denk je dat de inwoners van Boortmeerbeek dit zullen aanvaarden? 

Omdat het aanzicht van de ronde punten mooier wordt. 

Wie wil je hierbij betrekken? Wie gaat je meehelpen bij de realisatie? 

(Namen/ email/expertise vermelden aub.) 

- Enkele  vrijwilligers die zich opgegeven hebben bij de klimaatmis 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hieronder niets noteren                                                               z.o.z. 

 

 

 

 



 

 

 

Wanneer wil je de eerste resultaten boeken? In het voorjaar 2020 

 

Welke logistieke of (beperkte! ) budgettaire hulp heb je hiervoor nog nodig? 

- Bloemenzaad van de provincie 

- Ik kan werktuigen meebrengen om de grond om te spitten en onkruid te wieden. 

- De gemeente zou moeten opdraaien voor het weghalen en het betalen van het 

groenafval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STROOKJE AF TE KNIPPEN - STROOKJE AF TE KNIPPEN – STROOKJE AF TE KNIPPEN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het Klimaatactieteam heeft jouw voorstel ontvangen en dankt je voor je inzet. Je kan nog 

altijd meer info insturen op volgend mailadres:       klimaatRondetafel.Bmb@gmail.com 

Op woensdag 20 november 19u30  zal u uitgenodigd worden om uw project voor te stellen 

aan de bevolking van Boortmeerbeek. Daar zal beslist worden welk project zal worden 

uitgevoerd. 

Vergeet je mailadres niet te geven aan het Klimaatactieteam! 
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