
Verslag vergadering Milieuraad 13 september 2016 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Joris Bekaert, Marieke Leemans, Sandrina 
Van Kerk, Tineke Van Engeland  en Françoise Beyens . 

Verontschuldigd :  Anjes Goris , Hugo Marissen, Sabine De Coninck, 
Karel De Ridder en Raymond Longin. 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 9 augustus 2016 

Het verslag werd goedgekeurd.  

2. Evaluatie Zomercafé 

Joris geeft een eerste ruwe schatting van de financiële situatie. 

Inkomsten : Uitgaven :  

 

>6.000€ 

 

3.550€  vergoedingen aan  de verenigingen 

50€ DJ 

200€ muziekgroep 

750€ geluidsinstallatie 

75€ diversen 

Vergoeding brouwer nog niet gekend 

Vergoeding Wijns nog niet gekend 

 

 We verwachten dat de totale kost voor de Milieuraad iets minder is dan de gebudgetteerde 
1000€. 

Een gedetailleerde afrekening zal volgende vergadering overgemaakt worden. 

 

Overige vaststellingen met betrekking tot de evaluatie: 

- We zijn geslaagd in ons opzet om “ korte keten” kenbaar te maken.  

- +/- 300 man waren aanwezig : gediversifieerd publiek ( oud en jong) 

- De gemeente heeft te kennen gegeven dat ze ook tevreden waren van het resultaat. 

Aandachtspunten voor de toekomst: 

- Voldoende helpers voorzien zodat er in shiften kan gewerkt worden. Dit geeft ruimte aan 
de helpers  om ook van de avond te genieten. 

- We geven feedback aan de gemeente met betrekking tot de geluidsinstallatie : wij willen 
de gemeente aansporen tot de aanschaf van een eigen installatie. 

Conclusie : geslaagde editie wat ons motiveert om volgende jaar eventueel weer deel te nemen. 



Foto’s ( in hoge resolutie) zijn te bekomen bij de voorzitter. 

3. Dag van de Dilbekenaren   

 Laatste stand van zaken  

Het plan ( organisatie van de standen) is gekend. 

Voor de Milieuraad voorzien we 2 acties : 

1. zwerfvuilactie :  

ballenspel  en vragenlijstje (geen prijsvragen) . de deelnemers ontvangen een appel of 
appelsapje 

Joris, Anjes en Marieke ( gedeeltelijk) zullen de stand bemannen. 

2. de Boombar : 

De Boombar verwerkt  water, frisdrank en het plaatselijk Dilleke bier  

hiervoor worden er nog vrijwilligers gezocht om de boombar te bedienen. We voorzien 2 
shiften (van 13u tot 15u en van 15u tot 17u) 

momenteel is de invulling van deze taak als volgt : 

Shift : 13u tot 15u Shift : 15u tot 17u 

Dirk K  

Sandrina VK Sandrina VK 

Françoise B  

  

 

Indien je je wil opgeven om te helpen : graag via mail aan Dirk.  

Om 16u wordt een toonmoment van de Boombar georganiseerd door Dirk. Hiervoor 
vragen we aan iedereen zoveel mogelijk de organisatoren van evenementen uit Dilbeek 
te bereiken en te informeren. 

Dirk neemt hiervoor ook contact op met de gemeente ( dienst evenementen) om de lijst 
van contactpersonen te kennen. 

We voorzien ook dat organisatoren van evenementen achter de bar kunnen staan ( als 
helper) om een realistisch zicht te krijgen van het functioneren van de bar. Dirk 
verstuurt hiervoor de nodige mails. 

Dirk bevraagt bij Jeroen Vereecke of de Boombar over een voorbar, tafels en hekken 
beschikt of dat dit nog moet aangevraagd worden. 

 

4.Varia: 

Platformtekst vliegroutes 
De MAR-voorzitter ontving een vraag vanuit  de gemeente om een  Platformtekst rond de 
vliegroutes van Zaventem mee te ondertekenen. 



Een voorstel van de voorzitter is om de mede-ondertekening van de tekst te koppelen aan het 
engagement van de gemeente m.b.t.de steun voor een snelheidsbeperking van 90km/u op de 
Ring. 
 De aanwezige leden hebben geen uitgesproken mening hierover. 
Conclusie:  

- Dirk vraagt de tekst op om verder inhoudelijk te analyseren 
- Dirk neemt contact op met Kim om de huidige stand van zaken rond het milieuactieplan 

te komen toelichten. 
 
Burgerparticipatie 
 
Sandrina vraagt de mogelijkheid te bekijken om een sprekersavond te organiseren rond 
burgerparticipatie met een externe spreker.  
 
 
Jaarlijkse activiteit  
De voorzitter lanceert een oproep naar de leden van de vergadering m.b.t. het organiseren van 
een jaarlijkse activiteit voor de leden. 
Kandidaten kunnen zich bij hem melden.  
 
 

Volgende MAR-vergadering :  wordt nog bevestigd. 




