
Verslag vergadering Milieuraad 9 februari 2016 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Joris Bekaert, Betsy De Becker, Sabine De 
Coninck, Hendrik Appelmans, Marieke Leemans, Sen Verdievel, Karel De 
Ridder, Willy Kempeneer, Sandrina Van Kerk, Françoise Beyens 
(verslag). 

Verontschuldigd : Dirk De Ridder, Raymond Longin , Anjes Goris , 
Tineke Van Engeland, Freya Gyssels. 

1.Goedkeuring verslag vergadering 12 januari  ’16 :  

geen opmerkingen - verslag wordt goedgekeurd. 

2.Netwerkevenenment – korte keten.  

Deze lente-activiteit wordt vastgelegd op 22/03 gezien de beschikbaarheid van de 
gemeenschapslokalen in Pede. 

Bedoeling is een forum voor netwerking uit te bouwen  met als basisthema de korte keten.  

Concreet zien we de indeling van de avond als volgt : 
1. Een infomoment – spreker 
2. Korte introductie van aanwezige standhouders  
3. Nadien een receptie – netwerkmoment waarbij de mogelijkheid gegeven wordt aan de 

lokale producenten om een stand open te houden en hun producten kenbaar te maken. 
 

Er is een warme oproep om mogelijke sprekers te contacteren. Hiervoor denken we aan Velt, 
Marjolein Vissers, Boerenmarkt, innovatieteam, Molen Rotselaar, Prof. Vandeputte…. 

Eventuele kandidaten kunnen doorgegeven worden aan Dirk Kerckhofs. 

Na discussie wordt beslist dat de parameters voor korte keten de volgende zijn: lokale boeren / 
producenten die met basisproducten van hier werken. Dit is de basis voor de standhouders.  Wat 
neerkomt op : Dilbeekse producenten, boerenmarkt en voedselteam. 

Wie nodigen we uit? Zoveel mogelijke contactgegevens of lijsten van al onze verenigingen en 
betrokkenen in de materie. 

Françoise doet de coördinatie van al deze contacten. Gelieve de adresbestanden aan haar door te 
geven. 

Dirk Kerckhofs plant een overleg in met Johan ( landbouwvereniging) voor verdere praktische 
organisatie. 

Er is een beperkt budget voorzien voor eventuele sponsering van de standhouders. 

3.Zomercafé :  

Vraag: willen we vanuit de MAR meedoen? Binnen welk thema ? 

Er is een algemeen akkoord voor deelname. Sandrina Van Kerk neemt contact op met Westrand 
& Cultuurdienst. 

4. RUP Open Ruimte  : Toelichting Mieke Verschaffel 

Doelstelling : Toelichten van de visie en wat reeds ondernomen is vanuit de gemeente Dilbeek. 

Er is een stuurgroep samengesteld met verschillende beleidsniveau’s. De voorbereidingen en 
analyses zijn nu volledig doorgevoerd. 



Volgende aspecten werden bekeken vertrekkend van het basis Gewestplan: 
- Herbestemming of herbevestiging van agrarisch gebied 
- Herbevestiging van de afbakening van het Vlaams Strategisch gebied 
- Versterken van beekvalleien 
- Landschappelijk open ruimtes – corridors 
- Herbestemming van recreatiegebieden 
- Woonuitbreidingsgebieden & reservegebieden 

 

De verschillende aspecten werden geanalyseerd met als doel om ontwerpen/voorstellen , tot op 
niveau van percelen, uit te schrijven die kunnen ingezet worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Parallel werd opgestart met een werkgroep rond RUP Bebouwde Ruimtes. 

5. Dinamo   

De uitnodiging naar de diverse raden m.b.t. de toelichting van het project is verstuurd vanuit de 
gemeentediensten. 

Een warme oproep van Dirk om aanwezig te zijn op 15/02/2016  om 20u in de nieuwe raadzaal 
van het gemeentehuis. 

Vragen die leven rond het samenvoegen van verschillende gemeentediensten : 
- hoe zal de participatie en advies eruit zien in de toekomst? 
- zal de specialisatie niet verloren gaan? 
 

Sen licht toe dat er, bij de voorstelling, enkel zal gesproken worden over de ervaringen en niet 
over de participatie-mogelijkheden. 

6.Update ledenlijst 

Dirk heeft de verschillende bronnen met ledengegevens vergeleken. 

Conclusie : 
-  momenteel geen duidelijke weergave van de aangesloten leden 
- Dirk bezorgt Sabine de nodige aanpassingen voor onze website 
- We maken voor de toekomst een onderscheid tussen  een mailinglist en een ledenlijst 

 

7.Varia: 

7.1. Zwerfvuilactie 

Momenteel nog maar 7 BBB’ers 

Door de samenwerking met overige gemeenten moeten nu de km’ers of straten doorgegeven 
worden die opgeruimd zullen worden. 

7.2. Budget Toelichting door Joris Bekaert 

De  uitgaven 2015 en het budget 2016 worden toegelicht. 

Rekeningen van 2015 worden door de vergadering goedgekeurd. 

Grootste verschil 2016 t.o.v. 2015: subsidies worden van 3.000€ naar 2.000€ teruggeschroefd 
voor 2016. 

7.3. Klimaattop Parijs 



Vraag Dirk  : is er interesse voor een open milieuraad rond dit thema? Bv. Wat kan er op lokaal 
vlak gedaan worden voor het klimaat? Vb. ( Karel) 40 dagen zonder vlees . 

Conclusie:  
- er is interesse maar we willen dit het liefst in het najaar. 
- Dirk doet de afstemming met de gemeente ( Karel) 

 

7.4. diversen 
 
Vraag Sabine : wordt er nog een studiedag voorzien voor de MAR-leden in 2016? 
Melding Sandrina : het voedselteam heeft momenteel een omzet van 27.000 € gehaald . 
 
 

7.5. activiteiten uit de verenigingen 
 
Natuurpunt : Pede – onderhoudsdag zaterdag 13/02 van 10u  tot 16 u 
Pedemolen : nu zondag van 14-18u uitgebaat door de “3 madammen “ – project voor 
vluchtelingen 
 
 
 

Volgende MAR-vergadering DINSDAG 8  maart  om 20 u.  
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