Verslag Milieuraadvergadering van 13 januari 2017
Aanwezig : Dirk Kerckhofs,
Coninck van Noyen, Betsy De
Raymond Longin, Hendrik
Engeland, Françoise Beyens,
(duurzaamheidsambtenaar),
(autodelen.net), Anjes Goris (verslag).

Freya Gyssels, Sabine de
Becker, Marieke Leemans,
Appelmans, Tineke Van
Joris Bekaert, Kim Wyns
Charlotte
Oosterlynck

Verontschuldigd : André Van Overberge, Stefan Eelens, Sandrine Van Kerk,
Willy Kempeneer, Karel De Ridder (schepen);
1.Goedkeuring verslag vergadering 13 december 2016:
-Betsy heeft weer geen uitnodiging ontvangen! En, voegt ze eraan toe, men moet
niet alles op Dinamo steken…Dirk belooft contact op te nemen met Sen.
-in het verslag werd niet vermeld dat de Milieuraad een positief advies geeft aan
de gemeente voor de voorgestelde natuurprojecten; advies dat trouwens
inmiddels aan de gemeente werd overgemaakt;
-het verslag wordt goedgekeurd;
2.Regionaal Landschap :
-Oliva laat weten dat er op dit ogenblik nog geen nieuws is, o.m. omdat partners
moeilijk bereikbaar blijken;
-vanuit ons voorstel om dit jaar in te zetten op 3 thema’s (zijnde
afvalvoorkoming, klimaatactieplan, natuurbehoud), willen we wat natuurbehoud
betreft, zeker ook samenwerken met Natuurpunt dat op dat vlak al heel wat doet
en, aldus Sabine, zeker nog ondersteuning kan gebruiken, zoals bvb. in Pede. Wij
zouden daar kunnen op inspelen op de Dag van natuur en bos van eind oktober,
maar dat blijkt een slecht moment te zijn (drassig, regenweer,…)en dus
moeilijker om er een publiek voor warm te maken. Daarom het voorstel van
Natuurpunt om het laatste weekend van juli iets te doen, dan kan het aansluiten
op de Pede-kermis, en kan er bvb. iets georganiseerd worden voor kinderen,
gezinnen…
Voorstel : 3 partijen samen brengen : Natuurpunt, MAR en Oliva, en samen een
programma uitwerken; Marieke en Françoise willen al zeker meewerken;
3.Autodelen :
1)Charlotte Oosterlynck van autodelen.net, geeft eerst een overzicht van wat
‘autodelen’ eigenlijk wil zeggen (het is verschillend van carpoolen, van leasing, of
autoverhuur), wat er op dit ogenblik bestaat, wat de voordelen zijn, de kostprijs,
gebruikersprofielen, de aanbieders, de bezettingsgraad; (zie ook afzonderlijke
presentatie).
Verder kregen we info over ‘Cozycar’( een initiatief van autodelen.net), wat
betreft opstart en begeleiding, samen brengen van geïnteresseerden, de

uitwerking, welke stappen moeten gezet worden, praktische problemen (bvb.
verzekering, ongeval, schade…).
2)Kim Wyns (duurzaamheidsambtenaar) geeft info over het autodeelplan dat
voor Dilbeek in de maak is. Mobiliteit is trouwens één van de oorzaken van de
luchtvervuiling in Dilbeek. Uit ervaring en voorbeelden elders blijkt ook dat de
vraag naar autodelen zich vooral stelt na de werkuren en in het weekend.
Concrete plannen :
-één vloot voor alle dienstvoertuigen, waarvan 1 of 2 buiten de kantooruren ter
beschikking gesteld kunnen worden als deelauto;
-gesprekken met Cambio voor autodeelproject op 2 locaties : Dansaertpark en
nieuwe woonwijk in Wolsemveld;
Besluiten :
-de MAR wil het initiatief zeker ondersteunen en promoten;
-we organiseren een infoavond i.s.m. Cozycar en stimuleren particulieren om
initiatief te nemen;
-in gemeentelijk infoblad van februari wordt een oproep gelanceerd naar
geïnteresseerden; in april verschijnt opnieuw een artikel;
-Kim informeert ons over de evolutie van de zaak;
4.Ontwikkelingen Wolsemveld :
De gemeente is in gesprek met Haviland over de ontwikkelingen van dit
woonproject. Dirk contacteert de gemeente en vraagt een toelichting te komen
geven op een volgende MAR-vergadering.
5.Varia :
-Lezing ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ op 18 jan. om 20 u. in Beersel :
oproep om deel te nemen! Dirk vraagt de deelnemers om na te gaan of dit
interessant zou kunnen zijn voor de Dilbeekse leerkrachten;
-Betsy geeft overzicht van activiteiten van beweging.net : 23/1 : windenergie
(Asse); 21/3 : water (Dilbeek); 6/5 : zon (Dilbeek); 7/10 : aarde (Zemst);
-er zijn veel klachten over de nieuwe vuilniszakken die kleiner zijn, aldus
Betsy; er staat ook veel vuilnis op de terrassen; moet zeker aandacht krijgen!
-Joris meldt dat Natuurpunt haar algemene vergadering houdt op 29/1 om 10.30
u. in Kasteel La Motte.
Volgende vergadering van de MAR op dinsdag 14 februari om 20 u.

