
Advies Milieuadviesraad Meerjarenplan Dilbeek 2014-2019

Geacht College, Geachte leden van de Gemeenteraad,

Tijdens haar vergadering van 10 december 2013 heeft de Milieuadviesraad na grondige  
bespreking op basis van de stukken zoals ze ter beschikking werden gesteld aan de leden van  
de Gemeenteraad, het volgende advies voor het Dilbeekse Meerjarenplan 2014-2019,  
goedgekeurd.

Het advies bevat een deel algemene bedenkingen op het Meerjarenplan alsook een luik met  
opmerkingen bij specifieke beleidsdoelstellingen of acties.

1. Algemene bedenkingen/voorstellen  

- In het algemeen vindt de veel van haar bekommernissen terug in het MJP.

- Het is evenwel jammer dat de informatie te laat ter beschikking werd gesteld en er een  
gebrek aan duiding door een deskundige is, wat het juist begrijpen en interpreteren van  
de doelstellingen en acties bemoeilijkt. 

- Bij sommige acties worden geen bedragen vermeld zodat niet duidelijk is hoe ze  
gefinancierd     worden. Niet alle acties worden toegelicht wat een correcte beoordeling in  
de weg staat. We vragen dan ook toegang tot meer gedetailleerde informatie, zeker wat  
de milieugerelateerde acties betreft.

- Omdat Milieu en duurzaamheid vele raakvlakken hebben met andere beleidsdomeinen en  
het bestuur ook duurzaamheid als basis voor haar beleid vooropstelt, pleit de MAR ervoor  
om alle diensten van aangrenzende beleidsdomeinen te betrekken bij de concrete aanpak  
en uitvoering van projecten. Het gaat met name om geïntegreerd denken en transversaal  
werken. Bvb. de aanleg en verfraaiing van straten/pleinen is niet enkel een zaak van  
openbare werken, maar evengoed van milieu, groen, e.a. Om dit mogelijk te maken is  
regelmatig en systematisch overleg nodig met de betrokken schepenen en diensten.  

- We stellen vast dat de ‘groentoets’ bij alle projecten ontbreekt, dit werd nochtans door de  
MAR als prioritair geformuleerd.

- Uit het MJP blijkt dat sommige budgetten opgesplitst worden over verschillende jaren,  
voor grote aankopen is deze versnippering niet aangewezen (vb. aankoop van gronden).

- Acties 005.001.008.002 : De duurzaamheidsambtenaar heeft een cruciale rol in het  
gemeentelijk beleid en de uitvoering van het MJP, daarom vraagt de MAR deze functie op  
te nemen in het gemeentelijk organogram om die functie in de toekomst ook te  
waarborgen.

2. Acties binnen specifieke beleidsdoelstellingen :  

Acties 001.004.002.001 (handhavingsplan), 001.004.002.003 (proactieve controles) en  
001.004.002.004 (smenwerkingsovereenkomst politie) : De MAR ziet veel heil in deze acties  
omdat dan het duurzaamheidsbeleid zichtbaarder en afdwingbaarder zal worden op het  
terrein, zeker als dit proactief gebeurt. We stellen ons de vraag hoe dit in de praktijk zal  
gerealiseerd worden.

Actie 004.003.001.002 : De MAR is tevreden met de uitbreiding van het bermbeheersplan.

Actie 004.003.002.001 : De MAR vindt het positief dat de nieuwkomers in de gemeente als  
aparte doelgroep op het vlak van sensibilisering voor het afvalvoorkomingsbeleid zullen  
benaderd worden.

Actie 004.003.002.002 : Het budget voor de aankoop van een veegborstelmachine is nergens  
terug te vinden.



Actie 004.003?002.003 : Een goede samenwerking van de milieudienst en de MAR met  
organisatoren van evenementen is noodzakelijk voor de aanpak van het afvalprobleem op  
evenementen. De MAR zal hierbij ook zelf de nodige initiatieven nemen.

  

 

 

 Actie 004.003.002.005 :  Het craddle-to-craddle principe : De term  wordt verkeerd gebruikt want het  
geldt voor de administratie enkel voor papierverwerking terwijl het over veel meer gaat; het gaat om  
een gesloten kringloop  van alle materiaalgebruik! Dus niet enkel papier. Is het bovendien niet  
mogelijk ook andere sectoren hiertoe aan te zetten, te denken valt aan scholen, cultuurcentrum, e.a.

Actie 004.003.02.006 : De MAR staat achter het geplande onderzoek over de uitbesteding van de  
exploitatie van het recyclagepark.

Actie 004.003.003.001 : De MAR wenst ook in de toekomst haar medewerking te verlenen aan het  
uitwerken van het nieuwe subsidiereglement waar o.a. het duurzaamheidsprincipe zwaarder  
doorweegt, er dubbele subsidiëring vermeden dient te worden en er vooral aandacht dient te gaan  
naar sociaal zwakkeren.

Actie 004.003.004.002 : De MAR staat volledig achter de uitwerking van een biomassaplan waar  
eventueel ook moet gekeken worden naar de biomassa van inwoners die niet de mogelijkheid hebben  
dit zelf te doen.

Actie 004.003.005.003 : De MAR wenst dat dit budget zeker gebruikt wordt voor cursussen eco-
driving voor het gemeentepersoneel.

Actie 004.003.006.001 en 002 : De MAR is ontgoocheld dat de groendakaanleg van CC Westrand niet  
is opgenomen in het budget. Wij vragen dat indien er dakisolatie aangebracht wordt, dit zodanig  
gebeurt dat nadien nog een groendak kan aangebracht worden.

Hoofdstuk 3.2 : De financiële risico’s  : De MAR onderschrijft het principe dat de vervuiler betaalt en  
staat achter de indexering van het belastingtarief van de huisvuilzak. Er moet gestreefd worden naar  
een harmonisatie met de tarieven in de ons omliggende gemeenten.

Tot besluit een pleidooi voor een actieve, tijdige (electronische) communicatie :

Voor alle burgers in het algemeen m.b.t. de projecten in eerste instantie in hun directe 
omgeving (slecht vb. was de heraanleg van het Dorpsplein in St.Martens-Bodegem met enkel kleine  
infobordjes, geen info op website gemeente). De website speelt een cruciale rol als  
communicatiekanaal om alle Dilbekenaren bij de beleidsuitvoering te betrekken.

Voor de MAR : informatie over de concrete invulling van de strategische doelstellingen, de 
voortgang van de acties van het MJP, de eventuele bijsturingen, evaluaties, op regelmatige  
basis en zeker éénmaal per jaar. Duidelijkheid over de wijze van rapportering en via welke  
kanalen (de schepen, milieudienst, …). De MAR wil actief betrokken worden bij de aanpak en  
uitvoering van projecten.


