Verslag milieuraad 10 februari 2015
Aanwezig: Dirk Kerckhofs, Betsy De Becker, Joris Bekaert, Coby Otter,
Hendrik Appelmans, Raymond Longin, Marieke Leemans, Stefan Eelens,
Sabine de Coninck van Noyen, Dirk De Ridder, André Van Overberge,
Karel De Ridder (schepen), Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd: Françoise Beyens, Freya Gyssels, Hugo Marissens, Gerda Roelandt, Ignes
Verstraete, Ellen Valckenborgh (politie), milieudienst (Sen, Eric, Kim, Oliva).

1. Goedkeuring verslag vergadering 13 jan. ’15 : verslag wordt goedgekeurd;
2. Kom op tegen kanker :
Leo Coene geeft toelichting bij de actie ‘Kom op tegen kanker’ waar hij al 7 jaar actief bij betrokken
is.
-Sinds 2010 wordt de 1000 km fietsen georganiseerd in het weekend van O.H.Hemelvaart, dit jaar in
het weekend van 14-17 mei. De bedoeling is het grote publiek te sensibiliseren, te informeren en
fondsen t e werven voor wetenschappelijk onderzoek.
-De eerste middagstopplaats is in Dilbeek op 14 mei. De eerste dag is er telkens een huldemoment
voorzien voor kankerpatiënten, ex-patiënten, enz. dat Dilbeek dus mag organiseren.
-In Dilbeek is de vzw ‘niedasjtere’ (=niet zeveren, niet smossen…) actief en zal met 7 teams
deelnemen.
-Vast ingrediënt van de actie is ‘de langste erehaag’ vormen, die vorig jaar door Landen gewonnen
werd met meer dan 2400 mensen. Wij willen het beter doen! De erehaag wordt gevormd vanaf het
gemeentehuis om 11.30 u. (vooraf is er het huldemoment), en verder richting Baron de Viron, enz. Het aantal deelnemers aan de erehaag wordt geteld door deurwaarders, de langste erehaag krijgt op
17/5 een prijs.
-Er worden 600 fietsers rond de middag verwacht, zij worden bij aankomst verwelkomd door
leerlingen op de fiets van Dilbeekse basisscholen (4°, 5°, 6° klassers), die op kop langs de hele
erehaag mee zullen rijden.
-Er is tevens veel animatie voorzien voor groot en klein + drank en eten, tussen 10 u. en 17 u. op et
patattenveld;
Wat is er nodig?
-een 100-tal vrijwilligers te rekruteren uit o.m. de verschillende raden, scholen, verenigingen, enz.
-woensdag 13/5 moet alles klaargezet worden : infostandjes, eetstandjes…
-donderdag : bemanning standjes, parkings bewaken, verkeer begeleiden, info geven, weg wijzen, bij
speeltoestanden een oogje in het zeil houden, enz.
Bijdrage MAR :
-oproepen om erehaag te ‘bemannen’;
-info rond reductie pesticiden, met accent op gezondheid; infostand : Dirk zal met Lies Vereecke
overleggen die de coördinatie heeft;
-Dirk neemt ook contact op met Wereldwinkel omtrent eetstand, en samenwerking met
voedselteam;
-voorstel om werkgroep op te richten om onze bijdrage te bespreken en te coördineren; Marieke wil
alvast meewerken; ook te agenderen op volgende vergadering MAR;
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3.Reductie pesticidenverbruik
Dirk overliep met Eric De Jonge het stappenplan.
Vooreerst gaat het om 3 betrokken beleidsniveaus : Vlaams Gewest, provincie, gemeente.
Het Vlaams Gewest zet campagne op met o.m. affiches en kleine kaartjes (die men aan iemand
vriendelijk kan geven/of in de bus steken met erop de vraag om geen pesticiden te gebruiken);
verder is de inhoud van de campagne nog niet gekend.
Gemeente :
- affiches/kaartjes worden verspreid;
-in infoblad van april verschijnen 3 artikels : algemene sensibilisering, wat doet de gemeente nu al,
kringloopdag;
-focus op bepaalde doelgroepen :
 Sportclubs : Dirk had al gesprek met Boudewijn Van Ermen(voorzitter Sportraad) en met het
dagelijks bestuur van de Sportraad; zij staan eerder sceptisch tgo. het probleem. Het voorstel
om een studiebezoek te brengen aan goede voorbeelden in Nederland, kon op enige bijval
rekenen (er zouden in België geen goede voorbeelden van pesticidenvrij beheer
sportterreinen zijn).
 Ecosportief is een project van het Vl. Gewest om duurzaamheid te promoten en
ondersteunen bij sportclubs. Als zij in dit project stappen kunnen ze subsidies krijgen. Eén
van de items is trouwens pesticidenvrij beheer van sportvelden en -locaties.
 De Sportraad is bereid op zijn A.V. van 30 april in Kasteel La Motte, Ans Rossy van
Ecosportief uit te nodigen om info te geven en ook aan te geven wat de sportclubs zelf
kunnen doen evenals hun gebruikers. En blijkbaar interesseert ‘afval sorteren’ hen ook!
 Scholen : via Scholenplatform werken, dat komt 3x per jaar samen, maar bereikt alle
scholen. Er wordt info doorgegeven over de meest uiteenlopende thema’s die voor de
scholen belangrijk zijn, er worden ook problemen aangekaart, enz. Het platform wordt
begeleid vanuit de dienst Welzijn en Preventie. Op dit ogenblik weet Eric niet hoe de scholen
hun speelplaatsen onkruidvrij houden. Voorstel : op scholenplatform info geven en vragen
wat zij op dit ogenblik al doen; accent leggen op gezondheidsaspect;
-MAR : voorstel : een open A.V. of in een andere formule, infovergadering organiseren samen met
Natuurpunt, VELT (allicht kennen zij ook iemand om info te geven?). Dirk De Ridder heeft met de
overheidsdienst Leefmilieu ook al contact opgenomen om een spreker voor te stellen.
Verdere opvolging op vergadering in maart.
4. Zwerfvuilactie : stand van zaken :
-budget : 10 grote borden zijn besteld bij Klit, kostprijs : 63,-€/bord excl. btw; inbegrepen alluminium
staander van 2 m. De borden zijn herbruikbaar. De 7 banners van vorig jaar krijgen een nieuwe
datum opgekleefd. Zowel banners als borden worden over de gemeente verspreid op strategisch
zichtbare plaatsen. Daarnaast zijn er nog paaltjes nodig om de kleine sticker-affiches op aan te
brengen die na de actie her en der waar opgeruimd werd, te herinneren aan het ‘proper’ te houden.
100 stickers zijn besteld. Er worden nog kleine geschenkjes aangekocht (bvb. bloem- of
plantenzaadjes) voor iedereen die meehielp. Alles samen zal het toch om een kleine 1000,-€ gaan.
-affiches en flyers : verspreiden en ophangen waar mogelijk (winkels, apothekers, dokters,
supermarkten, particulieren…);
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-vergadering met BBB-ers op 19 jan. was goed. Er waren een 17-tal BBB-ers aanwezig (incl. Marieke,
Joris, Stefan…), 5 wijkinspecteurs van politie, schepen Karel De Ridder, Ellen Valckenborgh
(verantwoordelijke wijkinspecteurs), Eric De Jonge, Sen Verdievel. Info door Eric en Ellen over hun
respectievelijke verantwoordelijkheid , waar de grenzen liggen, bij wie mensen terecht kunnen voor
signalementen/problemen, enz.
-oproep om mensen aan te spreken om mee te werken in het opruimweekend en/of BBB-er te
worden; plekken waar niemand zich meldt om op te ruimen zullen speciaal aangepakt worden (als de
meeste inschrijvingen binnen zijn hebben we daar een zicht op);
-laatste info en stand van zaken op volgende MAR-vergadering;
5. Fitness in open lucht (Stefan) :
Op het internet vond Stefan heel wat interessante voorbeelden die positieve effecten hebben zowel
voor het sociaal contact (senioren) als voor sportievelingen of ‘toeschouwers’ (zie steden als
Roeselare, St.Niklaas, e.a.); enkele weetjes :
-een gemiddeld aantal lijkt 7 toestellen;
-kostprijs : min. 2000,-€ per toestel;
-in sommige gevallen is het OCMW initiatiefnemer;
-kijkend naar Dilbeek stelt zich de vraag van budget, locatie (liefst terrein waar de gemeente eigenaar
van is), …
Besluit /vragen :
-wie trekt aan de kar? sportraad? welzijnsraad? Stefan kan het project voorstellen;
-Betsy zal het introduceren op de welzijnsraad en geeft info door aan Stefan;
-is sponsoring door lokale ondernemers denkbaar?
-mogelijke locaties onderzoeken (OCMW terrein Itterbeek?)
- verder opvolgen!
6.Varia en nieuws uit verenigingen
-Karel meldt dat volgende vrijdag eerste bord geplaatst wordt (aan politiekantoor) met oproep aan
bevolking om CO2-uitstoot te verminderen (actie in het kader van de burgemeesterconvenant);
-verder wordt iedereen uitgenodigd op het eetfeest van Groen op zaterdag (middag en avond) 28
februari;
-Kyotomobiel zal einde maart gestationeerd zijn in Savio-, Zuurweide-,Wolsemwijk; bewoners
kunnen er terecht voor info over alle aspecten van duurzaamheid en subsidiemogelijkheden;
-Kim Wyns (duurzaamheidsambtenaar) werkt klimaatactieplan uit dat tegen juni moet klaar zijn in
het kader van de burgemeestersconvenant;
-men hoopt aanspraak te kunnen maken op een scan van de gemeente (een weergave van de
goede/minder goede plekken op vlak van C02-cencentratie…) die zeer duur is maar door de provincie
kan gesubsidieerd worden;
-Stefan en Dirk verwijzen naar de interessante infoavond met Prof. Leo Van Broeck over
‘Verdichting’ en het gesprek hierover op de Gecoro vorige week; er wordt een RUP Verdichting en
een RUP Open ruimte voorbereid in twee werkgroepen, de twee elementen moeten in evenwicht
zijn. De MAR kan op de hele discussie wegen omdat we met 4 mensen in de Gecoro
vertegenwoordigd zijn.
-de MAR-werkgroep ‘Inrichting straten en pleinen’ wordt heropgestart;

3

-Betsy merkt op dat De Lijnbussen niet de snelheidslimieten respecteren; Marieke voegt eraan toe
dat de Verheydenstraat een ramp is voor de fietsers, op elke hoek wordt er gewerkt; voorstel : naar
mobiliteitsambtenaar schrijven om de problemen aan te kaarten;
-Raymond meldt dat alle info over de activiteiten van de Landbouwraad te vinden is op de website :
www.tuinbouwvereniging.dilbeek;
-landbouwraad en pesticidenprobleem : volgens Hendrik heeft het geen zin op een vergadering van
de landbouwraad die problematiek te bespreken omdat de mensen die het moeten weten/horen er
niet aanwezig zijn. Andere wegen moeten gezocht worden om de doelgroep te bereiken. Er bestaat
geen algemene inventaris van alle landbouwbedrijven op Dilbeeks grondgebied, er zijn bovendien
andere regels van toepassing voor grote of kleine bedrijven, enz. wat de zaak niet makkelijker maakt.
Iedereen wordt opgeroepen om als hij/zij iets merkt van pesticidengebruik (of -vermoeden), de
politie op de hoogte te brengen of het Voedselagentschap. Dirk contacteert Ellen over het probleem
en de aanpak;
-Betsy meldt een artikel uit Kerk en Leven over de zgn. ‘ eco-kerk’, een campagne onder de noemer
‘minder voor meer’, waarbij men mensen bewust wil maken van de klimaatverandering en hun eigen
gedrag;
-voedselteam is gestart in januari, op dit ogenblik hebben gemiddeld 25 gezinnen per week er
gebruik van gemaakt, wat een goede start is. Plaats van afhaling : speelplein Begijnenborre; info op
www.voedselteam.be en dan Dilbeek zoeken.
-De MAR is uitgenodigd op de vergadering van de Raad Lokale Economie op di. 24 febr. 20 u., Dirk
zal er zijn, Anjes is nog niet zeker of ze kan;
-Coby heeft vragen bij de representativiteit van de wijkbevragingen (Dienst Welzijn en Preventie,
wijkwerking) als er bvb. maar een 15-tal mensen gereageerd hebben. Maar het is niet de bedoeling
een grondige analyse te maken van de goede en minder goede kanten van de wijken in Dilbeek, dan
wel bij wijze van steekproef een aantal ‘sleutelfiguren’ te beluisteren over hun kijk op hun omgeving
en dit aangevuld met een vragenlijst waar iedereen die het wou kon aan meewerken. Daaruit zijn wel
een aantal conclusies te trekken die verdere acties kunnen ondersteunen. Alleszins is het
Samenlevingsopbouw Vl.Brabant die voor de begeleiding zorgt (=Gert Pardon) en, omdat men niet
alles ineens kan aanpakken, zal hun eerste aandacht gaan naar de Reinaartwijk.
-de Kringwinkel is verhuisd naar de Ijsbergstraat in Schepdaal, er is meer plaats, laden en lossen gaan
gemakkelijker;
-Natuurpunt organiseert zaterdag 21 februari een’ iepenplantactie’ aan de Brugstraat;
7.Volgende vergadering MAR op DINSDAG 10 MAART om 20 u. in Westrand lok. 302
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