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Belastingen
OORD VAN DE
VOORZITTER
Er is alweer een jaar voorbij!
Het was een druk jaar, waarin de watering
naast de zorg voor de gewone
onderhoudswerken aan de waterlopen
vooral de handen vol had met het
“beekrandenbeheer”.
We mogen fier zijn op de uitzonderlijke
grote belangstelling bij de voorstelling van
het pilootproject. Meer hierover lees je
verder in de nieuwsbrief.
De vele positieve reacties van de
landbouwsector, de natuursector, de
administraties, de politiek en het beleid
geven ons de nodige zuurstof om nog
harder verder te werken. Daarom gaan we
in 2008 iemand aanwerven die zich
gedurende drie jaren intensief kan bezig
houden met de ontwikkeling van het
beekrandenproject in gans de regio.
Ook wil ik de gemeenten en de provincie
bedanken voor hun financiële inbreng. We
kunnen als kleine watering wel goede
ideeën hebben, maar ze kunnen slechts
ontplooid worden in samenwerking en
overleg met andere besturen.
We hopen in 2008 nog enkele projecten te
starten die binnen het
deelbekkenbeheerplan Dommel en
Warmbeek zijn opgenomen. We denken
hierbij vooral aan bijkomende buffering
van het dommelwater in Peer om
overstromingen in Neerpelt en Overpelt tot
het minimum te beperken.
In het afgelopen jaar zijn er eveneens
gesprekken gestart met onze buren, nl. de
watering De Vreenebeek en de watering
Het Grootbroek. Dit vooral om uitwisseling
van ideeën omdat de werking op het
terrein veel gelijkenissen vertoont.
Het is immers belangrijk dat we als
modern bestuur ook buiten onze grenzen
meekijken om alzo het waterbeleid af te
stemmen op de noden in gans het
stroomgebied van de Dommel.
Om af te sluiten wens ik jullie nog prettige
eindejaarsdagen en een gelukkig
Nieuwjaar.
Veel leesplezier!

Vanaf dit jaar gebeurt de inning van de belastingen
met een nieuw computerprogramma. Met dit
programma kunnen we eventuele veranderingen
zoals adreswijzigingen, verkopen, enz.. sneller
aanpassen.
Het kan wel nuttig zijn om de belastingsbrief even
te vergelijken met de belastingsbrieven van vorige
dienstjaren. Mochten er veranderingen aangebracht
zijn die volgens u niet correct zijn kan u dit
telefonisch melden aan op nummer 011/611756.

Ruimingswerken
De machinale ruimingswerken worden dit jaar
uitgevoerd door bvba Jean-Pierre Dewit & zoon,
Begonialaan 23, 3910 Neerpelt. De aannemer heeft
het werk reeds aangevat. Hij zal omstreeks eind
december de werken beëindigen.

Waterschappen opgericht

Samenwerken is belangrijk. Zeker op vlak van watInIn
In Vlaanderen zijn talrijke diensten verantwoordelijk
voor het waterbeheer. Om het beleid op elkaar af
te stemmen is overleg en een globale visie inzake
het waterbeleid noodzakelijk.
De Watering Dommelvallei is gelegen in het
waterschap Dommel en Warmbeek.
In dit waterschap zetelen eveneens de gemeenten
Peer, Overpelt, Neerpelt Lommel, Hechtel-Eksel,
Hamont-Achel en Bocholt, de watering de Vreenebeek en de VMM. De provincie heeft het voorzitterschap en het secretaiaat.
Deze besturen komen regelmatig samen om het
waterbeheer op elkaar af te stemmen. Ook de
opmaak en de opvolging van de deelbekkenbeheerplannen is een belangrijke taak van het
waterschap.

Heb je vragen, wens je informatie of bijkomende
inlichtingen?
Aarzel niet, neem contact op met:
Johan Hillen, voorzitter 011/601309
Theuwis Jan, ondervoorzitter 011/641932
Kantoor: Eddy Kesters, ontvanger-griffier
Tel. 011/611756
Fax 011/611757
Dommelvallei@ping.be

Goed nieuws over het beekrandenbeheer !!!
Financiële middelen van Europa
In onze vorige nieuwsbrief werd uitgebreid
ingegaan op het beekrandenbeheer.
Het pilootproject langs de Bollisenbeek te Peer is
inmiddels voltooid. Momenteel breidt dit project uit
met ongeveer een zestal km. Ook langs andere
waterlopen (vb. langs de Dommel) kwam van
enkele landbouwers de vraag om beekranden aan
te leggen.
Het bemestingsverbod langs de waterlopen, de
financiële vergoeding, gecombineerd met de aanleg
en het beheer van de rand verlaagd bij vele
landbouwers de drempel.
De watering wenst dit project uit te breiden in gans de vallei van de Dommel en de Warmbeek.
Daarvoor werd het dossier voor subsidie ingediend bij Europa. Het belangrijkste doel van dit initiatief is
om samen met de landbouwers aaneengesloten beekranden aan te leggen.
Europa zal 40% van de kosten op zich nemen. De provincie Limburg neemt 25% voor haar rekening. De
resterende 35 % zal bijgedragen worden door de gemeenten Peer, Overpelt, Neerpelt, Lommel,
Hechtel-Eksel, Hamont-Achel en Bocholt. Deze financiële steun maakt het voor de watering mogelijk
iemand aan te werven die gedurende drie jaren het beekrandenbeheer in de regio kan uitbouwen.

Ruime belangstelling bij de voorstelling van de beekranden
Op 26 november stelde de Watering Dommelvallei
het beekrandenbeheer voor aan het grote publiek.
We mochten meer dan 130 belangstellende
ontvangen.
Alvorens de beekranden te bezoeken werden de
genodigden verwelkomt in ’t Poorthuis te Peer.
Vanuit het beleid kreeg het project een bijzondere
aandacht van Theo Kelchtermans burgemeester
stad Peer, Frank Smeets gedeputeerde voor
Leefmilieu en Jan Winters, adjunct kabinetschef
van Vlaams minister Hilde Crevits.
Johan Hillen, voorzitter van de Watering
Dommelvallei lichte het ontstaan van het initiatief
toe en Peter Van Bossuyt van de Boerenbond
legde de nadruk op de medewerking van de
landbouwers aan de kwaliteit van natuur en
landschap.
Meer informatie over beekrandenbeheer?
Johan Hillen, voorzitter: 011/601309
Vlm:011/298700
Enkele sites:
www.vlm.be
www.ehorizon.be
www.randenbeheerbrabant.nl
www.samenwerking-land-en-water.be

GRATIS HOOI…
De watering stelt enkele beekranden ter
beschikking van geïnteresseerden die in ruil
voor de opbrengst de rand beheren. Dit
beheer houdt in dat de rand minsten één
keer moet gemaaid en gehooid worden..
Kandidaten mogen zich melden op het
kantoor van de watering (011/611756).
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