MILIEUADVIESRAAD DILBEEK
Vergadering van 9 juni 2015

Aanwezig: André Van Overberge, Françoise Beyens, Ward Ooms (nieuw lid, voedselteam), Sophie
Schuddinck (politie), David Robberechts (Gemeentedienst Welzijn), Gerda Roelandt, Marieke
Leemans, Betsy De Becker , Hendrik Appelmans, Coby Otter , Karel De Ridder, Sandrina Van Kerk,
Oliva De Vidts
Verontschuldigd: Dirk Kerckhofs, Stefan Eelens, Freya Gyssels, Anjes Goris, Raymond Longin, Dirk De
Ridder, Hugo Marissens, Ellen Valckenborgh

Na het welkomstwoord van de voorzitter ad interim, heten we Ward welkom in ons midden. Hij is
bio-ingenieur, werkt als milieuconsulent en woont één jaar in Dilbeek.
Het verslag van vorige vergadering (12 mei) wordt goedgekeurd. Blijkbaar ontvangt Betsy de
verslagen niet. We zorgen ervoor dat dit nooit meer zal gebeuren.
1.
Fair-Trade week: David Robberechts (Noord-Zuid ambtenaar, Fair Trade werkgroep, RIS,
Straffe Streek – promotie streekproducten) vraagt ons deel te nemen aan het Pajots overleg dat
samen met andere gemeenten uit onze regio, op zondag 11 oktober zal gehouden worden.
Er wordt gedacht het gebeuren te laten plaatsvinden in de watermolen en de gemeenschapslokalen.
De boomgaard kunnen we niet in de activiteit passen, immers daar worden de omgevingswerken
uitgevoerd.
De mobiele fruitpers zal dan werken. Bedoeling is dat het fruit geplukt wordt en het sap bewaard
kan worden. Indien we dit in het gemeenteblad zetten, dan kunnen mensen afkomen met hun fruit
of een bestelling plaatsen. Ook een standje van Fair trade met proeverij zou leuk zijn. Om het geheel
nog meer allure te geven laten we de molen draaien en wordt er gebakken.
Participeren wij? Het voedselteam was positief. Een standje zoals op de Dag van de Dilbekenaar zien
we wel zitten. Daarnaast misschien een appelproeverij (Hendrik Appelmans?). We kunnen ook Trage
Wegen vragen een wandeling uit te stippelen en waarom niet een zoektocht integreren in de
wandeling. Velt en Natuurpunt contacteren om mee te doen.
We zullen in onze kringen reclame maken voor deze activiteit. David maakt hiervoor een tekst op.
We denken ook aan affiches en flyers. Graag ons logo op de affiche en folder!

Besluit: we doen zeker mee! Joris en Marieke nemen de organisatie voor de activiteiten
van de MAR op zich.
2.

vergaderdata 2015

25 augustus is een moeilijke dag… er is dan ook nog het laatste zomercafé in de Kasteelhoeve.
In september geen vergadering, wel op dinsdagen 6 oktober, 10 november en 8 december.

Na overleg in de kerngroep, worden de definitieve data doorgestuurd naar de leden.
3.

Algemeen politiereglement

Dit is reeds eerder besproken en er werden opmerkingen doorgegeven. Daarna kwam er reactie
vanuit de gemeente. Het advies werd goedgekeurd door de aanwezige MAR-leden.

4.

Voorstel: duurzame evenementen

Op 24 juli wordt een work-shop gegeven ‘Boom town goes green. We financieren 10 deelnemers die
als enig engagement feedback komen geven op de MAR. Zelf mogen we twee plaatsen bezetten.
Wie wil deelnemen?
De brief die naar de verenigingen in Dilbeek zal verstuurd worden en de financiering door de MAR,
werden goedgekeurd door de aanwezige MAR-leden.

5.

Fair Trade

In ons Dilbeek is amper een bio-boer te ontdekken. Wat kunnen we doen om een stimulans te
geven? In Gooik lukt dat wel. Kunnen we de landbouwraad hierover aanspreken en overtuigen?
Eens een kern ontstaat dan groeit het door. We willen graag als milieuraad het voortouw nemen!
Een werkgroep opstarten is wellicht de beste manier om te starten. Wie wenst Sandrina hierin te
helpen? We volgen dit zeker op.

6.

Debatavond statiegeld

Evaluatie: de activiteit is in de ‘zevende dag ‘ geweest. Een 40-tal mensen waren aanwezig, waarvan
een tiental van de milieuraad. Coby vond het een interessante avond. Iedere partij kreeg voldoende
tijd om haar standpunt voor te stellen. Na de voorstelling is er een discussie gekomen. Ondanks het
feit dat de voorbereidingsperiode iets te kort was (zeker een aandachtspunt bij een volgende
organisatie) is het toch een mooi verhaal geworden. Het was af!
Conclusie: voor herhaling vatbaar. We sturen een concreet advies naar de gemeente met de
resultaten van de stemming als ondersteuning van het advies en de MAR moet in het advies concreet
verwijzen naar wat het verwacht van de gemeente. Door de keuze van de MAR voor het debat, is het
nu te laat om advies te verstrekken aan de Vlaamse Regering, maar de VVSG heeft de info van het
debat meegenomen voor verdere verwerking.
De Mar wil meewerken aan de sensibilisering hiervoor van de Dilbeekse bevolking. We moeten zeker
opvolgen wat er in het Vlaams parlement gebeurt. Kan de gemeente niet de kleinhandel motiveren
om mee te stappen in het verhaal. Daarenboven willen we de gemeente vragen om contacten te
onderhouden met de hogere overheid om steeds op de hoogte te blijven van de evolutie van dit
dossier. Wij willen zeker ondersteunen en meedenken. We moeten ook onze randgemeenten
betrekken bij dit gegeven, dit voor een ruimere kijk. Suggesties zijn na deze vergadering zeker
welkom. We houden dit als vast punt op onze agenda!

7.

Varia

- We willen participeren aan de Dag van de Dilbekenaar op zaterdag 26/09. Marieke wil al zeker en
wie nog? We willen de nieuwe Dilbekenaren eveneens meesleuren in ons verhaal. Best komen we
nog eens samen tijdens de grote vakantie. We kunnen het opzetten zoals we dat deden voor ‘Kom
op tegen kanker’ met een gezamelijke stand voor Velt, Natuurpunt, Voedselteam … De stand van
Haviland vragen lijkt ons een goed idee. Een mail naar onze leden: wie doet mee en dan verder
uitwerken.
- KOK (Kom Op tegen Kanker): we kregen een bedankingsmail van Christa

8.

Mededelingen









9.

Voor de kyoto-mobiel komt de feed back eraan op een volgende vergadering
Betsy merkt op dat fitometer of openbare fitness- toestellen als ontmoetingsplaats, in de
ogen van de welzijnsraad niet zo een best idee was. Ze is ontgoocheld en kreeg op deze
vergadering een zoen om haar te helpen over haar verdriet heen te komen. We denken dat
dit eerder materie is voor de sportdienst of jeugddienst. Oliva zal contact opnemen.
In de Broekbeekvallei werden zeldzame bijen gespot - een idee van voorstelling op de Dag
van de Dilbekenaren (Elisabeth Godding van Natuurpunt als specialist ter zake?)
Oliva werkt stevig aan meer bloemenweiden in onze gemeente, waarvoor dank
De bijenkorven in de Wolfsputten werden aangevuld
Coby zag een gevlekte orchis in de Ijsbergstraat, maar minder talrijk dan vorig jaar. Zouden
de werken hieraan schuld hebben?
Oliva meldt dat in Bruegeldal een dementietuin werd aangelegd door pro-natura mensen,
mogelijk als uitstap voor de MAR-leden: wandeling + picknick langs de natuur(park)parels van
Dilbeek volgend jaar op de Dag van het Park op de vierde zondag van mei.
Nieuws verenigingen:






Vlaams feest op 10 juli… allen daarheen graag – geen toespraken dit jaar – Belgische
rapgroep Uber
Het voedselteam telt momenteel 30 leden (tof)
De zwerfvuilgroep start met een nieuw item: hondenpoep
Marieke vraagt ons mee te doen aan de enquête Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Volgende vergadering zonder tegenbericht per mail/post, blijft dinsdag 25 augustus.

Verslaggevers
André Van Overberge
Joris Bekaert

