
 

 

Verslag vergadering MILIEUADVIESRAAD van 13/1/15 

 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De Becker, Hugo Marissens, Raymond Longin, Sabine de Coninck van 
Noyen, Marieke Leemans, Stefan Eelens, Gerda Roelandt, Dirk De Ridder, Coby Otter (kwam van Cultuurraad), Ellen 
Valckenborgh (politie), Karel De Ridder (schepen), Eric De Jonge (Openbare Reinheid), Anjes Goris (verslag). 

Verontschuldigd :Joris Bekaert, Freya Gijssels,Willy Kempeneer, André Van Overberge, Ignes Verstraete, Hendrik 
Appelmans. 

Gerda Roelandt is BBB-er en wordt verwelkomd als nieuw lid van de Milieuraad. 

Dirk verwelkomt  iedereen en wenst ons een gezond jaar en dat we ons in de MAR ook mogen ‘amuseren’! We moeten 
vooruit kijken maar ook achteruit, en dan kijken we naar het werk rond het zwerfvuil en de positieve samenwerking met 
gemeente en politie, ook de plantenverkoop was goed. We doen dus zeker ‘god’ voort! 

 

1.Goedkeuring verslag vergadering 8 december : er zijn geen opmerkingen. 

2.Sensibilisering pesticidenvrij beheer bij particulieren. 

Er zijn geen vragen over de uiteenzetting van Eric in de vorige vergadering. Eric merkt wel op dat bij een bepaalde particulier 
waar de stoep ingegroend was, er opnieuw grint werd aangebracht. Een andere opmerking betreft wat met mensen die bvb. 
hun stoep met kasseien hebben bekleed. M.a.w. wat kan en mag? 

Principe is dat het ‘openbaar domein’ van iedereen is, niet van één individu. Als één iemand dus op eigen initiatief iets 
onderneemt, moet hij/zij daarop aangesproken worden; belangrijk is te weten waarom men dat doet en hen te informeren. 

In andere gevallen (vb. landbouwer) ligt de vaststelling veel moeilijker, wie is bvb. de dader? Bovendien is verbaliseren de taak 
van de politie. Is het ook hier niet aangewezen eerst met die landbouwer te spreken? Kan de landbouwraad hier een rol in 
spelen? Voorstel : Hendrik Appelmans vragen info te geven op landbouwraad en problemen te bespreken. 

Wat kan de gemeente en wat kunnen wij doen t.a.v. particulieren? Belangrijk is informeren en sensibiliseren. Eric zegt dat 
hij op dit ogenblik weinig tijd heeft en men nu vooral focust op sluikstorten. 

-VMM gaat met de slogan ‘Zet pesticiden buiten spel’ campagne voeren, uiteraard kunnen we die ondersteunen.  

-infoblad : duidelijk zeggen wat mag en niet mag en link benadrukken tussen pesticiden en gezondheid : wat zijn de gevolgen   
voor kinderen, enz 

-VELT : nodigen een spreker uit; Sabine stelt voor een toxicoloog uit te nodigen om info te geven; Dirk De Ridder meldt dat 
VITO over alle mogelijke info beschikt waar we dus beroep kunnen op doen; Françoise stelt voor een tentoonstelling in 
Westrand en/of bib te organiseren; … 

-besluit :  

 het gaat om een én-én verhaal; 

 we focussen vooral op mensen individueel en op het gezondheidsaspect; 

 artikel in infoblad over wat mag en niet mag, met accent op gevolgen voor kinderen, enz. 

 we werken stapsgewijs; Eric maakt in het voorjaar een planning; 

 Dirk overlegt met Eric de te nemen stappen in voorbereiding op de volgende MAR-vergadering; 

 Dirk D.R. vraagt info bij VITO; 

 

3. Zwerfvuilactiviteiten 

Vergadering van maandag 19/1/15 met BBB-ers en een delegatie van de wijkinspecteurs : doel is nogmaals de 
rol/mogelijkheden/beperkingen van de BBB-ers toe te lichten (Eric De Jonge), nadien zal Ellen als verantwoordelijke voor de 
wijkinspecteurs, info geven over de indeling van de wijken, wie de verantwoordelijke wijkinspecteur is en wanneer die kan 
optreden; bedoeling is vooral te komen tot een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Nadien is er ruimte 
voor discussie en drinken we samen een glas op het nieuwe jaar. 

Voorbereiding van het actieweekend van 14-15 maart : affiches worden besteld en zullen verspreid worden langs 
verschillende kanalen; in februarinummer van het infoblad heeft Eric een artikel geschreven om het initiatief aan te kaarten en 
medewerking te vragen;  we proberen vooral nieuwe doelgroepen te sensibiliseren (sport- en jeugdclubs, scholen, 
handelaars,…); we willen ook nieuwe BBB-ers vinden om de ‘gaten’ in we gemeente op te vullen. Alle MAR-lden worden 
gevraagd actief mee te werken! Slotevenement zo. 15 maart om 16 u. in Kasteelhoeve met muziek, dankwoord, hap en drankje 
en klein geschenkje (cfr. vorig jaar) voor alle medewerk(st)ers.  

 

 



 

 

 

Suggestie voor ‘beloning’ : mooie vuilnisbak voor de wijk die een maand ‘after’ nog altijd proper is;  enkele wisselbekers voor 
‘properste’ school, properste sportclub,….Mee te nemen naar de werkgroep! 

 

4.Varia en nieuws uit de verenigingen. 

-Fitness in open lucht : Stefan heeft het idee in Spanje opgepikt waar fitnesstoestellen in gemeente verspreid opgesteld staan 
en veel gebruikt worden door jong en oud. Ook hier bestaat het al o.m. in Molenbeek. Voordelen zijn dat het natuurlijk goed is 
voor de gezondheid maar het bevordert ook het contact tussen mensen. Het kan stapsgewijs uitgebouwd worden. 

Wat moet hiervoor gebeuren? Locatie(s) zoeken, sponsors vinden (of kan gemeente dit leuk initiatief zelf dragen?), 
medestanders (sportraad contacteren?). Met de sportraad is al afgesproken om eens samen te zitten en (milieu) problemen te 
bespreken waarbij dit meteen ook kan aangekaart worden. Karel merkt op dat er nu al de Finse piste is waar iedereen zich ook 
kan op uitleven, bovendien is dit voorstel niet voorzien in het MJP, maar er zijn natuurlijk wel nog werkingsmiddelen. Voorstel : 
verder nadenken, planning maken, stapsgewijs aanpakken. Het blijft een interessant idee! 

-Dirk D.R. zit in RvB van Fost-plus, men werkt er aan nieuwe afval-opvang, -verwerking;  

-Sabine : Natuurpunt organiseert op 21 febr. een ‘iepenplantactie’ aan de Zibbeek (Brugstraat Dilbeek); 17-18 jan. is het 
vogeltelweekend; 

-Betsy : Beweging.net organiseert op 28 febr. een infomoment in Aeropolis, rond ‘milieu, verdichting…’; 

-Gemeentebestuur Dilbeek organiseert samen met dat van Ternat  op dond. 29 jan. om 20 u. in Kasteel La Motte, een 
infoavond rond het thema ‘verdichting’, met Leo Van Broeck; 

 

Na deze korte vergadering waren we met z’n allen uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de Raad voor Lokale 
Economie, daar was véél volk en ’t was er héél lekker!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 




