
Verslag Milieuraad 14 april 2015 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De Becker, Joris 
Bekaert, Sabine de Coninck van Noyen, Gerda Roelandt, Marieke 
Leemans, Raymond Longin, Karel De Ridder (schepen) , Oliva De Vidts 
(milieudienst), Ignes Verstraete, Dirk De Ridder, Anjes Goris (verslag).   

Verontschuldigd : Stefan Eelens, Hugo Marissens, Freya Gyssels, 
André Van Overberge, Coby Otter. 

1.Goedkeuring verslag vergadering 10 maart ’15 : verslag wordt goedgekeurd. 

2.Informatie door Alwin Loeckx, Directeur Regionaal Landschap Pajottenland-
Zennevallei. Alwin schetst de opdracht en taken van het Reg. Landschap en de 
betekenis voor Dilbeek als één van de 15 betrokken gemeenten.  

In Dilbeek werden reeds enkele projecten ondersteund zoals het 
wandelknooppuntennetwerk, groene verbindingen, zwaluwactie Reinaertwijk, de 
intergemeentelijke onroerend erfgoedcel, enz. Op dit ogenblik gaat het o.m. om de 
Wolfsputten, nieuw beheersplan recreatie, ingroening begraafplaats, e.a.  

Afspraken voor opvolging : 

-terugkoppeling acties Wolfsputten als ze geconcretiseerd zijn; 

-terreinbezoek Zierbeek-Bodegem samen met milieuraad Ternat; 

-koekjes : bakkers van voedselteam navragen; 

-contacten Ikea?sociale werkplaatsen?... 

Meer info over het Regionaal Landschap en zijn werking in afzonderlijke bijlage. 

3.Pesticidenvrij beheer :  infoavond donderdag 23 april 20 u. lok. 304 Westrand. 
Voorstel om Velt-boek te verloten (1 boek per 10 aanwezigen; kostprijs boek 16,-€) op 
basis van een schriftelijke prijsvraag (Françoise maakt een voorstel). Doel is tevens een 
adressenlijst  samen te stellen om mensen aan te schrijven voor latere initiatieven. 

Activiteit staat ook al vermeld op twitter en faceboek; gemeentelijke website via Kor 
vragen (Oliva volgt het op); Sabine zorgt voor nodige info. Een drankje van de 
Wereldwinkel wordt ook voorzien. 

Info door een toxicoloog zou interessante aanvulling zijn, of iemand gevonden wordt is 
nog niet duidelijk (Dirk De Ridder zoekt het uit). 

4.Eerste evaluatie zwerfvuilactie 14-15 maart. Algemene indruk is positief : 

-in totaal werd ongeveer 2700 kg. zwerfvuil ingezameld; 

-er was een betere spreiding over de hele gemeente; 

- ruimere deelname dan vorig jaar : wijk/buurtraden, scholen, kleine individuele 
groepjes, enz. 

-slotmoment op Kasteelhoeve kende veel bijval; nog voor verbetering vatbaar; 

Aandachtspunten: 



-pers liet het afweten (op één artikel na in de Streekkrant); wel goed in infoblad, website 
MAR, enz. 

-geen jeugdgroepen, sportclubs, verenigingen; aanspreken via de dienst Jeugd, 
sportraad, enz. en misschien meer persoonlijk benaderen? 

-banners, borden, affiches, flyers : zichtbaarheid? effect? is allicht een en-én verhaal! 

-opvolging door BBB-ers en nog meer contactpersonen per wijk zoeken; 

-wedstrijd met buurgemeenten : voor-en nadelen afwegen; nog te bekijken; 

-samenwerking met politie-inspecteurs opvolgen;  

-werkgroep komt samen op 20 april voor evaluatie; van hieruit op volgende MAR verder 
te bespreken; 

5.Statiegeld petflessen, blik : in het verlengde van de bespreking van de 
zwerfvuilproblematiek wordt het thema ‘statiegeld’ aangekaart dat recent in de pers ter 
sprake kwam. Dirk stelt voor een advies daaromtrent te formuleren aan de gemeente 
om dat idee te steunen. 

Na veel voor en tegens  en veel geargumenteeer wordt beslist het advies uit te stellen en 
ons eerst grondig te informeren.  Het gaat immers om een zeer complex probleem 
waarbij men zowel met economische, commerciële, ecologische elementen moet 
rekening houden. Dirk De Ridder bezorgt meer info en we zoeken uit wie met een open 
blik voor de nodige toelichting kan zorgen. 

6.1000 km Kom op tegen kanker op 14 mei : 

-stand van MAR samen met Voedselteam en Wereldwinkel waar allerlei verkocht wordt; 

-10 vrijwilligers gevraagd om de stand mee te bemannen(-vrouwen); Gerda, Marieke, 
Françoise zijn alvast kandidaat;  

-verdere info op website; 

7.nieuws uit verenigingen en varia : 

-kringloopkrachten organiseren i.s.m. O.R. gemeente op zondag 19 april een info- en 
doedag; 

-Natuurpunt organiseert op zondag 19 april een landschapswandeling; 

-de Tuinbouwvereniging gaat weer ‘bloemschikken’; 

-Raad internationale Samenwerking zet mee zijn schouders onder het MOOOV- 
filmfestival van 24 tot 30 april; 

-Kyotomobiel : volgende MAR; 

-Voedselteam wil lid worden van de MAR; 

-Joris signaleert het probleem van sluipverkeer door de afsluiting van uitrit 12; reactie 
MAR? 

Volgende vergadering milieuraad op DINSDAG 12 MEI 

 



 

 

 
 

 




