Verslag vergadering Milieuraad 12 januari 2016
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De
Becker, Sabine De Coninck, Raymond Longin, Hendrik
Appelmans, Hugo Marissens, Oliva De Vidts, Karel De
Ridder, Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd : Joris Bekaert, Marieke Leemans, Gerda Roelandt, Ellen
Valckenborgh, Freya Gyssels, Stefan Eelens, Ignes Verstraete, André Van
Overberge, Sandrine Van Kerk.
Afwezig : Coby Otter, Dirk De Ridder, Willy Kempeneer.
Opm. Bij het overlopen van de ledenlijst van de MAR werd afgesproken een
overzicht te maken van de aan-en afwezigen van het voorbije jaar, dan kunnen
we de mensen die we niet of niet meer regelmatig zien, vragen of ze nog lid
willen blijven van de MAR.
We vernamen tevens het overlijden in het voorbije weekend van de echtgenoot
van Ignes, Hugo Leon. Namens de MAR bieden we Ignes ons oprecht medeleven
aan.
1.Goedkeuring verslag vergadering 8 december ’15 : verslag wordt
goedgekeurd.
2.Bespreking voorstel bezwaarschrift Openbaar Onderzoek verlegging
voetwegen Pede.
In de vorige vergadering kregen we informatie door de vereniging Trage Wegen
over hun bezwaren tegen de verlegging van een deel van de wandelpaden in de
omgeving van de Pedebeek en het omliggende natuurgebied. Nu gaf Natuurpunt
haar kijk op de hele kwestie (uitgebreide info op blaadjes uitgedeeld op de
vergadering)waaruit blijkt dat zij het niet eens zijn met het standpunt van Trage
Wegen. Natuurpunt is eigenaar van dit stukje natuurgebied en is gekant tegen
het behoud van het tracé langs de Pedebeek, omdat dit de bestemming van het
gebied, natuurbehoud en -ontwikkeling, inperkt. Zij geeft de voorkeur aan het
tracé ten noorden van het overstromingsgebeid.
De bespreking van de ‘pro’s en contra’s’ leidde in de vergadering niet tot een
eensgezind standpunt t.o.v. de te volgen strategie.
Er waren pleidooien voor het behoud van de huidige voetpaden mits enkele
aanpassingen voor een betere toegankelijkheid, met tevens als argumenten dat
de reglementering omtrent de voetpaden ook het verleggen en/of vernieuwen
mogelijk maakt en dit niet nadelig voor de natuurontwikkeling hoeft te
betekenen, en waardevol natuurgebied zou ook toegankelijk moeten blijven.
Anderzijds wordt gesteld dat natuur zeer kwetsbaar is en zo goed mogelijk moet
gevrijwaard worden voor de toekomst, zie ook de vele plantensoorten die
verdwenen zijn of nog zeldzaam te bekijken zijn. De voorgestelde aanpassingen
komen aan die overwegingen tegemoet.
Besluit :

-er wordt geen bezwaarschrift ingediend door de MAR;
-men pleit ervoor om toch een compromis te zoeken tussen standpunt
Natuurpunt en Trage Wegen;
-als beheersplan waaraan Natuurpunt werkt, klaar is, is het wenselijk Trage
Wegen als partner te blijven betrekken;
-ieder kan nog individueel een bezwaarschrift indienen of mee ondertekenen;
-de voorzitter van Natuurpunt vraagt om regelmatig geïnformeerd te worden.
3.Nieuwe natuurprojecten : informatie door Oliva De Vidts
De MAR moet advies geven over 2 nieuwe natuurprojecten die bij de Prov. Vl.
Brabant en het Vlaams Gewest voor subsidiëring werden ingediend.
1)Reinaertwijk : moestuinproject;
-initiatief is gegroeid vanuit de buurtwerking die op vraag van de gemeente in de
Reinaertwijk in 2014 werd opgestart door RISO-VlaamsBrabant (Regionaal
Instituut Samenlevingsopbouw). Bedoeling is betrokkenheid van bewoners te
vergroten, sociale cohesie te bevorderen en de open ruimten beter/aangenamer
in te vullen.
-er worden op dit ogenblik al 16,5 m2 groenten in bakken gekweekt, en…ze
groeien…
-met de kinderen worden planten/bloemen gezaaid, enz.
-er wordt gedacht aan een insectenhuis, fruitbomen, bloemenweide…
-suggestie/vragen : samenwerken met Vereniging van Volkstuinen; wat na
vertrek buurtwerkster? Iemand zal de coördinatie/leiding op zich moeten
nemen!
2)Herdebeekbos :de gemeente heeft een stukje bos bijgekocht, onderhoud
gebeurt door Pro Natura;
Opm. : er is een sluip- (en stort)weg tussen spoorweg en het aangeplant bos, een
dossier is opgesteld om de weg af te sluiten;
De positieve reacties op deze projecten kunnen we zien als een positief advies,
hoewel we in het vervolg toch beter ‘formeel’ ons advies zouden formuleren (cfr.
ook opmerking van Sabine na de vergadering).
Info project Prov. Vl.Brabant : Zaai een bloemenakker in 2016:
-1000 bloemzaadzakjes (1 zakje = 20 gr. = 40 m2) zijn bij de provincie besteld;
zullen allicht begin maart geleverd worden;
-brochure + omslag bij zaadmengsel wordt samen met zakjes geleverd;
-veel mogelijkheden : groendienst bekijkt de mogelijkheden in de openbare
ruimte : stroken in bepaalde straten, bij gemeentelijke gebouwen (Pedemolen,

Huisje Mostinckx, Castelhof, La Motte…); inzaai/aanleg bloemenweides, o.m.
langs Broekbeek; bermenbeheer aanpassen, enz.
-info bij de bevolking gebeurt langs alle mogelijke kanalen, op infoavonden (bvb.
in Wolsemwijk), via de Kyotomobiel-actie in verschillende wijken, op andere
initiatieven in wijken, buurten, bij de scholen, enz.
-in de marge van dit thema wordt gemeld dat Natuurpunt van Beersel een
infoavond organiseert op zaterdag 16 jan. om 20 u. in het Vormingscentrum
Destelheide, met als slogan ‘Red de bijen’. Bedoeling is hun bevindingen te
vertellen na onderzoek ter plaatse naar de ‘wilde bij’, omdat deze een belangrijke
rol speelt bij de bestuiving van planten en bomen.
Oliva krijgt van de aanwezigen een dik applaus voor al haar werk voor
‘bloemen, groen, bomen, insecten, enz.’!
4.Nieuwjaarsreceptie MAR
-idee om iets te doen rond ‘korte keten’ is eigenlijk gegroeid na de film- en
debatavond Les Liberterres, waar heel wat interessante ideeën in zaten;
-Boerenmarkt en Landbouwraad toonden zich bereid om met de MAR samen te
werken;
-hierop werd het voorstel gelanceerd om een nieuwjaarsreceptie te organiseren
met de focus op de ‘korte keten’, waardoor we meteen een ruimer publiek
kunnen bereiken en sensibiliseren;
-in de bespreking van het voorstel wordt het idee wel positief onthaald, maar zijn
er heel wat opmerkingen omtrent de laattijdigheid waardoor we te vlug en dus
niet alles grondig kunnen voorbereiden; vandaar een nieuw voorstel om een
soort ‘lente-event’ voor te bereiden in de maand maart (voor Pasen). Bedoeling
is een netwerk uit te bouwen, een goede spreker/spreekster te vinden die het
belang en de mogelijkheden van de ‘korte keten’ kan belichten, mensen met
mekaar in contact te brengen,…
-enkele suggesties : contact opnemen met ambtenaar Lokale Economie
(Véronique De Buyst), met het Innovatiesteunpunt (Hendrik Appelmans doet
het), met Dirk Van Sintjan (Anjes); opdracht : suggesties vragen voor spreker;
verder uitzoeken welke ‘korte keten-initiatieven’ er al zijn.
5.Varia en nieuws uit de verenigingen :
1)Op woensdag 20 jan. is er een vergadering met de BBB-ers in het
gemeentehuis. Bedoeling is de grote zwerfvuil-actiedag van 19 maart voor te
bereiden, de problemen met de vuilnisbakjes en de hondenpoep te bespreken en
voorstellen uit te werken, de huidige werking (kritisch) te bekijken en eventueel
bij te sturen. Aansluitend wordt een nieuwjaarsdrink aangeboden, mede ook om
de vrijwilligers voor hun inzet te danken. Hiervoor wordt een tussenkomst van
de MAR gevraagd, die toegestaan wordt.
2)Oproep voor de actiedag zwerfvuil van 19 maart : i.s.m. drie andere
gemeenten ‘Halle, Beersel, St.Pieters-Leeuw) wordt in de periode van 18 maart

tot 3 april zwerfvuil geruimd, met als grote startdag 19 maart. Die dag kozen we
ook in Dilbeek als grote opruimdag. De bedoeling is ook die gemeente te belonen
die het meeste straten (procentueel in de gemeente) zwerfvuilvrij heeft gemaakt.
Wij willen uiteraard winnen! Dus wordt iedereen opgeroepen om die dag de
handen uit de mouwen te steken : een vriendengroepje, een straatgroep, een
wijkcomité of wijkraad, scholen, ouderverenigingen, een sport-, jeugd- of andere
vereniging, enkelingen, oud of jong, enz. Concrete info voor inschrijving en
organisatie, volgt nog langs verschillende kanalen;
3)Natuurpunt houdt op zondag 31 jan. haar Algemene Jaarvergadering met
aansluitend een receptie. Op zaterdag 13 febr. is het verzamelen, voor
beheerswerken van 10 tot 16 u.,aan de Roomsstraat; drank + eten zijn
voorzien;
4)koepel van sociale verenigingen werkt met KWB samen voor inzameling
van oude GSM-toestellen; verzamelpunt is bakkerij Da Silva, Brusselstraat (net
voor brug over de Ring); actie start op 18 jan. tot eind van de maand;
5)gemeente organiseert i.s.m. de land-en tuinbouwvereniging een
bebloemingswedstrijd in het voorjaar; verschillnde mogelijkheden : mooiste
tuin (-300 m2), mooiste tuin (+ 300 m2), mooiste ecologische tuin, mooiste
voortuin of gevelbebloeming of groendak;
Volgende MAR-vergadering DINSDAG 9 FEBRUARI om 20 u.
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