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Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Dirk De Ridder, Coby Otter, Marieke 
Leemans, Joris Bekaert, Betsy De Becker, Anjes Goris (verslag), Ellen Valckenborgh (politie 
Dilbeek), Oliva De Vidts en  Eric De Jonge (Milieudienst), schepen De Ridder. 

Verontschuldigd : Sabine De Coninck, Gerda Roelandt 

Afwezig : Stefan Eelens, Freya Gijssels, Willy Kempeneer, Ignes Verstraete, André Van 
Overberge,Hugo Marissens, Hendrik Appelmans, Raymond Longin. 

De voorzitter verwelkomt Dirk De Ridder als geïnteresseerde burger en nieuw lid van de 
MAR. 

1.Goedkeuring verslagen van 9/9/14 en 14/10/14  

Betsy vraagt bij het verslag van 9/9 verduidelijking omtrent het nieuwe reglement voor 
milieupremies en de plaatsing van zonnepanelen (zie advies MAR van 9/9). Een andere 
vraag betreft het financieel verslag en begroting van de MAR en de opmerkingen door de 
financiële dienst. Joris zal op de volgende vergadering toelichting geven. 

N.a.v. het verslag van 14/10 en het punt ‘zwerfvuil’, merkt Betsy op dat heel wat vervuiling 
veroorzaakt wordt door overtollige verpakking (plastiek zakken, pet-flessen, enz.). Hier 
kunnen wij zelf niet zo veel tegen doen, tenzij ‘het goede voorbeeld’ geven en 
sensibiliseren….Echte oplossingen moeten ‘hogerop’ bepleit worden. 

De verslagen worden goedgekeurd. 

2.Onkruidbestrijding op openbare plaatsen 

Vanaf 1 jan. 2015 mogen gemeenten geen pesticiden meer gebruiken. Eric De Jonge, 
hoofd openbare reinheid, geeft een overzicht over de huidige werkwijze van niet-
chemische onkruidbestrijding nl. inzet van branders, borstels, heetwatermachine en 
systematische ingroening van grintstroken (voorlopig gras, nog geen bodembedekkers), die 
over enkele jaren zal voltooid zijn. 

Chemische onkruidbestrijding is beperkt tot groendienst, sportdienst, burgerzaken en 
rattenbestrijding. 

Het pesticidengebruik is drastisch gedaald de laatste 10 jaar. Uitdaging blijft de 
begraafplaatsen (burgerzaken) en sportterreinen (hier zou best kunstgras aangebracht  
worden, maar dat is te duur). 

Tijdens de discussie wordt opgemerkt dat het logischer zou zijn dat de groendienst de 
begraafplaatsen zou onderhouden en niet de dienst burgerzaken. Misschien zal de wissel 
van schepenen (vanaf januari Bernadette Van Coillie) een andere aanpak mogelijk maken. 
Ook een betere samenwerking groendienst-openbare reinheid is wenselijk (nu is ieders 
werkterrein te sterk afgebakend). Ook de Dilbekenaren moeten overtuigd worden om privé 
het gebruik van pesticiden terug te dringen. Daarnaast moet men ook ‘leren leven’ met 
paardenbloemen en ander ongewenst onkruid… 

Besluit : 

 Diensten moeten meer opteren voor een integrale aanpak (er zijn al voorbeelden); 

 de gemeente moet sensibiliseringsacties opzetten om mensen bewust te maken; 

 de MAR zal de problematiek agenderen op een volgende vergadering. 

 

 



 

3.Natuurprojecten 2015 

Oliva De Vidts  (groendienst) geeft toelichting bij de komende projecten. Maar eerst is er 
goed nieuws! Voor het project Itterbeek bos kreeg Dilbeek de (geld)prijs van VVOG in het 
onderdeel ‘Groene gemeente’. Het bos wordt misschien nog met een stukje uitgebreid, er 
zou ook een poel kunnen aangelegd worden, een deel wordt een educatieve zone. 

Aan de manege Hof ter Smissen (uitbating is stopgezet) komt een weiland vrij dat zal 
aangelegd worden om zo een verbinding te maken naar de Renbaanwijk. Ook het hele 
gebied met voetbalveld, bastketbalveld en groen moet bekeken worden en ‘open gebroken’ 
om het meer toegankelijk te maken voor het publiek. 

Kasteel La Motte : houtkant werd aangelegd, Pro Natura werkt er 2x per jaar, maar dat blijkt 
onvoldoende. Daarom opteert men er voor een deel gazon aan te leggen en een kleurige 
bloemenweide. Renovatie van de vijvers is ook voorzien. 

Park Renbaanwijk : hier is bosbeheer nodig, noppen beton moeten opgebroken worden 
want dat is moeilijk te onderhouden. Er komt een educatief natuurwandelpad. Het 
basketterrein wordt nu niet onderhouden, een borstelbeurt zou goed zijn. Doel is vooral dat 
er meer en beter kan gewandeld worden. 

Breugheldal : de parking aan de voorkant van het gebouw, het deel waar demente mensen 
verblijven, wordt als tuin aangelegd. Demente mensen moet je kansen geven om te zien, 
voelen, ruiken, bewegen…Zo wordt gedacht aan ‘voelmuren’ (met boomschors, 
mosmuur…), bloemen van vroeger, vogelkastjes, een insectenhotel, enz. Dat zal i.s.m. het 
animatieteam uitgewerkt worden. 

Broekbeekvallei : structuur ligt vast. 

Huisje Mostinckx : werkzaamheden staan op dit moment ‘on hold’ omwille van werken in de 
omgeving. 

Françoise merkt n.a.v. de Broekbeekvallei op dat we meer bekendheid moeten geven aan 
dergelijke projecten. Dat zou kunnen in het kader van de Dag van het Park, op onze stand 
op de Dag van de Dilbekenaar, maar ook in het infoblad, op de facebookpagina van de MAR. 
De MAR zou zelf ook eens een wandeling kunnen organiseren i.s.m. een vereniging. 

Evaluatie plantactie : toelichting door Joris. Er werden 1800 planten verkocht  van 27 
bestellingen voor een som van een goeie 2000,-€. De actie lijkt dus geslaagd. Toch moeten 
we nadenken over de aanpak (bvb. ophaaluren inkorten, drukwerk beperken, beperkte 
plantenkeuze,…) en ons afvragen of de geleverde inspanningen in verhouding staan tot het 
aantal bestellingen. We zouden bvb. ook een infoavond kunnen organiseren samen met 
VELT. Moet in een latere vergadering verder besproken worden! 

4.Varia : 

Eco sportief vzw werkt rond sport en ecologie. Er werd reeds contact opgenomen met de 
sportraad om dit te agenderen; moet verder opgevolgd worden. 

Vergaderkalender : na wat wijzigingsvoorstellen wordt toch gekozen voor het behoud van 
de 2de dinsdag van de maand, er zal ook altijd iemand van de milieudienst aanwezig zijn. 

RUP-ecologische structuur : Dirk geeft meer info. Het doel is stedenbouwkundig vast te 
leggen wat belangrijk is voor de natuur in Dilbeek. Centrale vraag is : wat is waardevol om te 
vrijwaren? Waar we willen we ecologisch naartoe werken? Hoe moeten we dat aanpakken. 
Dirk volgt het verder op, wordt ook in latere vergaderingen terug opgenomen. 

Uitleenreglement materiaal : advies is overgemaakt. 

 

 



 

 

Opruimweekend zwerfvuil 14-15 maart 2015 : wordt in werkgroep voorbereid. Er is een 
nieuwjaarsvergadering gepland met de BBB-ers op 19 januari waar ook de wijkinspecteurs 
zullen aanwezig zijn (met dank aan Ellen!). Bedoeling is informatie te geven over o.m. de 
procedure om vastgestelde problemen aan te kaarten, kennis te maken met de 
wijkinspecteurs, wederzijdse bevoegdheden/verantwoordelijkheden te verduidelijken, enz. 
Het plaatsen van vaste infoborden (genre Proper Dilbeek…) is niet toegelaten, wél mogen er 
een maand voor een grote actie 10 borden geplaatst worden.  

Opstart voedselteam : er zijn 5 mensen gevonden die een voedselteam willen starten 
(iemand die de financies opvolgt, of de contacten met klanten verzorgt, of contacten met 
leveranciers, enz.). Startdatum is voorzien in januari. Bestellingen zullen afgehaald worden 
aan het speelplein Begijnenborre, telkens op vrijdag. Leveranciers zijn uit Gooik en 
omliggende. De voedselpakketten bevatten vlees, kaas, groenten, fruit en fair 
tradeproducten. Klanten krijgen info en recepten. Als MAR kunnen wij ons hiervoor niet 
concreet engageren, wel zullen we het initiatief kenbaar maken en steunen. 

Burgemeestersconvenant : 

Tegen juni wordt een definitieve versie voorzien van de maatregelen om de C02 uitstoot te 
verminderen (o.m. vervanging voertuigen). Voorstel : klimaatmobiel gaan bekijken met MAR. 
Resultaten van bord op Dag van de Dilbekenaar (Kim Wijns) bespreken. Wat de subsidies 
betreft meldt Karel dat hij bij de evaluatie van het meerderheidsoverleg dat binnenkort 
plaatsvindt, de partners zal proberen te overtuigen dat bepaalde subsidies, zoals voor 
zonnepanelen, nodig zijn. De hele subsidiekant moet bekeken worden, zeker ook omdat veel 
overheidssubsidies wegvallen. Nog en weetje : Led-verlichting wordt in de gemeente 
geleidelijk aan ingelegd. 

Rondvraag : 

Vraag om een container voor groenafval in meest afgelegen stukjes Dilbeek te plaatsen (was 
ook al een vraag van Stefan Eelens), enerzijds omdat er veel sluikstort van groenafval is, 
maar anderzijds ook omdat het voor mensen niet altijd evident is om naar het containerpark 
te rijden. Karel wijst erop dat we blijvend moeten sensibiliseren rond afvalvoorkoming. Toch 
lijkt het zinnig om het aspect ‘sluikstort’ eens op de agenda te zetten van een vergadering! 

Data van de vergaderingen in de eerste helft van 2015, telkens op DINSDAG : 

13 jan., 10 febr., 10 ma., 14 april, 12 mei, 9 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




