Verslag vergadering Milieuraad 14 juni 2016
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Joris Bekaert, Hendrik Appelmans,

Marieke Leemans, Willy Kempeneer, Françoise Beyens en Raymond
Longin.

Verontschuldigd : Anjes Goris , Karel De Ridder, Stefan Elens,
Sandrina Van Kerk en Hugo Marissen.

1.Goedkeuring verslag vergadering 10 mei ’16 :
geen opmerkingen - verslag wordt goedgekeurd.

2. Zomercafé
Op 30/08 wordt deze activiteit bemand door de leden van de MAR.
Het thema van het zomercafé is “Ik hou van Duurzaam Dilbeek” .
Volgende verenigingen hebben toegezegd om een activiteit / stand te houden op 30/08:
-

Voedselteam – met een workshop

-

CSA Symbiose

-

Natuurpunt – Cava drank

-

Landbouwraad – kruidenstand ( door de kinderen van Johan)

-

Dilleke bier

-

Hendrik – levert appelsap voor verkoop bar

De MAR zorgt voor het algemeen kader. Hiervoor neemt Françoise contact op met Erik De Jonghe
om informatiepakketten en panelen te bekomen.
Als randanimatie voorzien we 2 activiteiten:
1. DJ
2. Muziekgroep ELLE.
Voor de muziekgroep is een akkoord nodig van de aanwezige leden m.b.t. de kosten van deze
activiteit. De huur van de muziekinstallatie, de vergoeding van de groep en Jeroen Vereecke
worden op 1.000€ geschat.
De leden stemmen in met dit budget ten laste van de MAR. Dirk doet het nodige op
organisatorisch vlak rekening houdend met dit maximaal budget.
Er wordt nogmaals bevestigd door de leden dat de winst verdeeld wordt onder de helpende
verenigingen . En dit pro rata van het aantal vrijwilligers voor de uitbating van de bar ( dus naast
hun eigen stand).
Het luik rond de communicatie moet nog verder uitgewerkt worden:
- welke communicatie heeft de gemeente of Westrand reeds verspreid?
- Hoe kunnen we de jongeren bereiken ? contactname met de jeugddienst is hier
aangewezen.

3.Samenwerking adviesraden :
Vraag aan Willy Kempeneers als voorzitter van de Raad lokale economie: Hoe staat de raad lokale
economie t.o.v. de presentatie van de gemeente rond de toekomstige rol van adviesraden?

W Kempeneers :
-

vaststelling dat de gemeente zich rechtstreeks tot de burger en handelaar zal richten in
de toekomst.

-

De rol van adviesraden moet evolueren - herbronnen

-

Een initiatief is noodzakelijk om een globale aanpak uit te werken rekening houdend met
de parameters representativiteit en drukkingsgroepen

Besluit : Dirk en Willy nemen het initiatief om een vergadering in te plannen met alle adviesraden
na de zomer. Onderwerp van de vergaderring : een gezamenlijke brainstorm rond de vernieuwde
rol van de adviesraden.

4. Project Regionaal Landschap :
Informatieve vergadering op 23/06 op het gemeentehuis van Ternat.
Af te stemmen op dit overleg: datum en organisatie van de wandeling die we in dit kader wensen
te organiseren in september.

5. Dag van de Dilbekenaren
Wat weten we tot op heden?
-

De Westrand organiseert een plein “ Korte keten”

-

thema : dit is Dilbeeks

-

De gemeente organiseert een coördinatiemeeting op 22/06 om 13.30u. Marieke zal de
MAR vertegenwoordigen en vraagt Anjes of die haar wil vergezellen.

Wat moet nagevraagd worden tijdens deze vergadering ?
-

Mogelijkheid om het plaatsen van de BommBar (Dirk informeert ondertussen Kathleen
Leys rond de BoomBar.)

-

Kunnen er nog extra activiteiten ( naast de krote keten) zoals BBB’ers , fietsersbond ?

6.Varia:
Geen

Volgende MAR-vergadering DINSDAG 9 augustus om 20 u.
Opgelet deze heeft plaats in het Saviocentrum

