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

1. Goedkeuring verslag vergadering 10 februari 15
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Sensibiliseringsacties pesticiden
- Informatie verschijnt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad april – mei 2015.
- Donderdag 23/4 om 20u (lokaal 304 CC Westrand) is een voordracht gepland door Frans De Smet
rond thema’s ‘tuin zonder gif’ en ‘ongewenste gasten?’.
Promotie van de voordracht: * niet flyeren
* affiches uithangen in openbare gebouwen
* persartikel uitsturen
* evenement opnemen in de Uitkalender
- Op 2/4/2015 gaat delegatie van dienst sport en dienst openbare reinheid op studiedag naar
Nederland (pesticidenvrij beheer van sportvelden)
- Onkruidbeheer begraafplaatsen gebeurt via uitbesteding. Onkruid zal later dan vroeger verdwijnen.
- Bij vaststelling overtredingen betreffendegebruik pesticiden op openbaar domein kan dit gemeld
worden aan de lokale politie (via info@politiedilbeek.be of aan de lokale toezichthouders (Eric De
Jonge of Sen Verdievel).

3. Goedkeuring rekeningen 2014
Joris geeft toelichting over de rekeningen 2014.
Er is nog steeds een reserve (ca. € 3.000); mogelijks beslist de gemeente om de subsidie 2015 niet uit
te betalen, aangezien dat voorgaande jaren was gezegd dat de gemeentelijke subsidie een
werkingssubsidie is, waarbij het niet de bedoeling is dat reserves worden opgebouwd.
Te bekijken welke nuttige dingen kunnen gebeuren met budget milieuraad
Er is nog steeds interesse voor jaarlijkse uitstap van de milieuraad, op voorwaarde dat dit een
educatieve insteek heeft.
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4. Zwerfvuilactie 14-15 maart
Afsluitmoment vindt plaats op zondag 15/3 om 16u aan de Kasteelhoeve. Alle afval zal gewogen
worden.
5. Mijn korte ritten
De actie ‘Mijn korte ritten’ loopt van 1 juni tot 30 juni en volgt op ‘Met belgerinkel naar de winkel’.
Dit jaar wordt ingezet op:
- intern personeel (gemeente, OCMW, Westrand, politie)
- inwoners van Dilbeek algemeen
- werknemers bij Dilbeekse bedrijven (via dienst lokale economie)
- leerlingen van Dilbeekse scholen
Beloning met prijs is niet hoofdzaak.
Via www.korteritten.be kan je deelnemen aan de actie (registeren bij groep Duurzaam Dilbeek).
Te bekijken op volgende vergadering: welke inbreng van milieuraad aan deze actie? Hoe meerwaarde
creëren?

6. Werkgroep inrichting en onderhoud van straten en pleinen in Dilbeek
- De werkgroep is te klein (enkel Françoise en Stefan zaten hierover tot nog toe samen). Indien deze
werkgroep echt wil verder werken zijn bijkomende krachten nodig. Geïnteresseerden mogen iets
laten weten aan Françoise.
- doelstelling: werken rond een aantal kernwaarden; suggesties geven over eenvoudige en goedkope
ingrepen (realiseerbare quick wins)
- Ellen speelt vraag door naar commissaris Jef Raes
- op een volgende vergadering te agenderen: wat werd besproken op vorige mobiliteistraden?
- Nog niet alle openbare onderzoeken zijn terug te vinden op de website van de gemeente (was al
enige tijd geleden beloofd).

6.Varia en nieuws uit verenigingen
- Op vraag van de adviesraad lokale economie is milieuraad gevraagd om op vergadering ALE van
23/4 om 20u in Westrand te komen spreken over zwerfvuil rond kleinhandelszaken.
- In kader van 1000 km tegen kanker wordt overleg gepland tussen milieuraad, oxfam en
voedselteam voor opzetten van een eetstand (wat, hoe wie, …)
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- Ecosportief: wordt besproken op sportraad 30/4. Bedoeling is sportverenigingen te stimuleren zelf
acties op te zetten.
- volgende vergadering milieuraad: Alwin Loeckx komt toelichting geven over de werking van
regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei.
- Wanneer milieuraad activiteit organiseert kan dit best via de UITinDilbeek-kalender worden
ingegeven; zo wordt de activiteit via verschillende media automatisch bekend gemaakt.
- Tuinbouwvereniging richt samen met gemeente, in kader van buurtwerkingsproject, volkstuin in in
de Reinaertwijk.
- Vraag om in de Loveldwijk een wijkcomposteringsproject op te zetten + organiseren van een
hakseldag (ipv hakselen op afroep). Over het nut van het organiseren van een hakseldag hebben heel
wat mensen sterke twijfels; de regeling mbt hakselen aan huis is OK.
- Natuurpunt:
* op 21/4 vindt Uilenwandeling plaats in Sint-Ulriks-Kapelle. Start om 20u aan kastaal La Motte.
* bos werd aangeplant in de Zibbeekvallei aan de Brugstraat

Volgende vergadering MAR op DINSDAG 14 APRIL om 20 u. in Westrand - lokaal 302
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