
Verslag vergadering Milieuraad 11 april 2017 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Joris Bekaert, 
André Van Overberge, Willy Kempeneer, Hugo Marissens, 
Karel De Ridder (schepen), Sen Verdievel (Wonen en 
Ondernemen), Anjes Goris (verslag). 

Verontschuldigd : Tineke Van Engeland, Freya Gyssels, Marieke Leemans, Betsy 
De Becker, Raymond Longin, Sandrina Van Kerk, Ignes Verstraete, Sabine de 
Coninck van Noyen. 

1.Goedkeuring verslag vergadering 14 maart 2017: 

Opvolging  bezwaarschrift voetweg  : 495 mensen hebben het bezwaarschrift 
ondertekend; op 23 mei staat het opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2.Dinamoproject : stand van zaken door Sen Verdievel (Wonen en Openbare  
Ruimte) : zie in bijlage de presentatie. 

-De structuur van het Dinamoproject is geïnitieerd, het Consultancubureau heeft 
zijn inbreng beëindigd, nu start de fase van de implementatie ;  

-Sen geeft toelichting bij een aantal lopende projecten, o.m. Dilbeek 2048 
(toekomstvisie ruimtegebruik), bedrijvige kern, RUP-open ruimte,opvolging 
(niet volledig geslaagde) Thermografische luchtscan, inschrijving nieuwe 
inwoners, toekomstige uitbating recyclagepark, lokale integrale veiligheid. 

-vraag is hoe milieuraad, burgers, enz. bij dit alles kunnen betrokken worden; 
Sen belooft de vraag mee te nemen; 

3.Landschapswandeling Zierbeek van 1 april : 

-8 deelnemers genoten van de 9,5 km lange wandeling, o.l.v. Regionaal 
Landschap en Oliva; 

-onderweg werden talrijke suggesties geformuleerd die leidden tot een fameus 
document van een 20-tal bladzijden met illustraties (zie afzonderlijke bijlage) en 
mogelijke acties (o.a. suggesties aan bepaalde eigenaars voor welke 
verbeteringswerken men subsidies kan krijgen); er werden ook vaststellingen 
gedaan die misschien op inbreuken van reglementen kunnen wijzen (Oliva volgt 
het op);  

-in de Kouterstraat hing een zwerfvuilzak aan een paal; men vroeg zich af of dit 
wel opportuun is? het wordt aan Eric gesignaleerd; 

-wat met de bermen langs de spoorweg? wie gaat die beheren? 

-de erosieprojecten geven in ieder geval een positief resultaat! 

4.Zomercafé en Dag van de Dilbekenaar :  

Zomercafé op dinsdag 29 augustus in de Kasteelhoeve : 



-de milieuraad heeft dus ingetekend voor dinsdag 29 augustus; 

-omdat de gemeente aandringt op info over organisatie en inhoud, heeft Joris al 
één en ander geregeld (o.a. brouwerij, symbiose, smoothies…) en enkele 
(mogelijke) muziekgroepjes  gecontacteerd; 

-mogelijke thema’s : mobiliteit (bvb. autodelen?), drank (-verpakking, geen 
‘waterflessen’ maar wél leidingwater?…), andere ideeën? 

-een werkgroep met Françoise, Joris, Dirk  gaat alvast aan de slag; andere mede-
denkers/-werkers zijn welkom! Er moeten zeker goeie afspraken gemaakt 
worden voor praktisch zaken en voor helpers op de dag zelf! Wil iedereen die 
op 29 augustus kan mee helpen zijn/haar naam opgeven! 

Dag van de Dilbekenaar  op zaterdag 23 september : 

-het algemeen concept van vorig jaar blijft behouden, aldus Sen; 

-vraag is of we voor een eigen stand kiezen of  eerder aansluiten bij een andere 
groep/stand… 

-Joris stelt voor om onze plantactie daar te starten; 

-een werkgroepje moet mogelijkheden bekijken en voorstellen uitwerken; Joris, 
Willy en Anjes zijn kandidaat; 

5.Varia en nieuws uit de verenigingen : 

1)vraag van de wijkraad Bodegem aan de milieuraad om drankverbruik te 
betalen tijdens hun zwerfvuilactie; het voorstel is om voor de helft tussen te 
komen. Toch wordt opgemerkt dat we hiermee geen precedent mogen scheppen, 
dit werd op voorhand niet besproken, noch aan andere vrijwilligersgroepen 
voorgesteld. Bovendien geniet de wijkraad zelf van een subsidie! 

2)autodeel-party donderdag 11 mei in het Verfkaffee in Bodegem (station) : 
Cozycar stuurt iemand die voor de nodige info zal zorgen; reclamemateriaal 
wordt aangevraagd; affiches zijn te duur; maar flyers bussen, zeker in de straten 
in de omgeving van het station, is wenselijk; Anjes, Dirk, en…willen er voor 
zorgen. Verder moet het op de website van de gemeente en de milieuraad 
komen; Dirk vraagt ook aan de journaliste van Deze Week, om het op te nemen; 

3)Françoise meldt dat Natuurpunt regelmatig de handen uit de mouwen steekt 
met concrete werkzaamheden  met het oog op natuurbehoud/en -verbetering en 
ook sensibiliserend wil werken; zij vraagt nu de medewerking van de milieuraad 
meer bepaald voor  het organiseren van activiteiten in het kader van de kermis 
in St.Anna-Pede in het laatste weekend van juli. De milieuraad wil alvast 100,-€  
ter beschikking stellen als ondersteuning; en aanwezigheid en hulp zijn 
uiteraard meer dan wenselijk! 

4)Boerenmarkt : Françoise en Eric gaan papieren zakken promoten; 

5)Medaille van verdienste voor vrijwilligers : de milieuraad stelde Marieke 
Leemans voor  en dat werd door het College goedgekeurd; de uitreiking heeft op 



zaterdag 6 mei plaats  om 15 u. in het gemeentehuis. Dirk zal er bij zijn en vraagt 
nog andere vertegenwoordig(st)ers van de milieuraad; 

6)Verkeersplatform : plant een infoavond over de plannen voor de Ninoofse 
steenweg, allicht in de voorlaatste week van juni; datum wordt binnenkort 
vastgelegd; een concrete uitnodiging volgt nog; 

7)Joris merkt op dat de bloemen rond de Muziekacademie verdwenen zijn; 
waarom?... 

Volgende vergadering van de Milieuraad gaat door op DINSDAG 9 MEI om 
20 u. zoals steeds in Westrand, lok. 301 

 

 

 

 
 

 


