Verslag vergadering milieuraad 14 februari 2017
Aanwezig : Joris Bekaert, Betsy De Becker, Sabine de
Coninck van Noyen, Françoise Beyens, Marieke
Leemans, Hugo Marissens, Sandrina Van Kerk, Freya
Gyssels, Dirk Kerckhofs, Sen Verdievel (Wonen en
Ondernemen), Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd : Willy Kempeneer, Stefan Eelens
1.Goedkeuring verslag vergadering 13 januari
Betsy merkt op dat er een probleem is met de nieuwe vuilniszakken, ze zijn te
klein, moeilijker dicht te maken. Marieke repliceert dat er grotere in de maak
zijn.
Sabine ziet een juridisch probleem voor de website indien het verslag van de
vergadering, dat nog niet goedgekeurd werd door de leden, toch al
gepubliceerd wordt. Formeel is dat een probleem omdat er inderdaad
wijzigingen kunnen gebeuren of opmerkingen gemaakt op de volgende
vergadering waardoor het verschenen verslag niet meer geldig is. Omdat we
er toch voor kiezen het verslag zo vlug mogelijk op de website te plaatsen,
besluiten we bij elk verslag een soort vaste clausule te vermelden dat het
‘onder voorbehoud is van wijzigingen in de volgende vergadering’ of iets
dergelijks.
2.Zwerfvuilactie 2017
1)Met als slogan ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport’ loopt de actie van 18
maart tot 17 april, zoals vorig jaar i.s.m. St.Pieters-Leeuw, Beersel en Halle;
2)Doel blijft hetzelfde : zoveel mogelijk mensen mobiliseren om in die
tijdsspanne de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil te ruimen en zo
het hoogste % opgeruimd wegennet te halen, wat meteen de 1° prijs moet
opleveren!
3)Dilbeek legt het accent op selectieve inzameling, PMD enerzijds en ander
zwerfvuil anderzijds, én aandacht voor Trage Wegen die vorig jaar niet
geruimd werden. Tegelijkertijd worden Trage Wegen onder de aandacht
gebracht.
4)Publiciteit : artikel in infoblad gemeente van februari, brief van
burgemeester aan alle Dilbekenaren, gemeenschappelijke folder in alle
brievenbussen met info, die ook als raamaffiche kan dienen (begin maart),
flyers, affiches, banners verspreid over alle deelgemeenten, en natuurlijk veel
sensibilisering en mond-aan-mondreclame;
5)Startdag zaterdag 18 maart van 10 tot 16 u. op het Gemeenteplein waar
iedereen materiaal kan ophalen en/of terugbrengen (dat laatste ook door
gemeentediensten); op onze stand krijgt wie langskomt een drankje
(appelsap, bier) en een appel; er wordt een ‘toren-constructie’ opgebouwd
(door jeugdbewegingen, maar we hebben nog geen bevestiging) waarin al het

PMD-afval verzameld wordt (die blijft de hele maand staan) met als doel druk
uit te oefenen op de overheid voor de invoering van statiegeld;
Er komen ook afval-kunstwerkjes van de scholen en Jacky Duyck maakt met
het atelier mindervaliden een kunstwerk met afvalmateriaal;
6)budget : voor drank/appelen/bier; materiaal toren; voorstel om kampbon te
geven voor de meewerkende jeugdbeweging(en?);
Besluit : budget voorzien van 500,-€
Hugo Marissens organiseert met Trage Wegen in de periode van de
zwerfvuilactie wandelingen waarbij aan deelnemers gevraagd wordt een
plastiek zakje mee te nemen om onderweg zwerfvuil op te ruimen. Mensen
worden aangespoord om telkens een zakje mee te hebben als ze op wandel
gaan. Interessant idee om eens mee naar de pers te trekken en dit initiatief te
propageren.
3.Klimaatactieplan : wat kunnen wij als milieuraad doen?
-als de grafische scan gedaan is, de resultaten (mee) promoten;
-infoavond rond isoleren;
-groepsaankopen isolatiemateriaal;
-infoavond rond elektriciteit besparen; gebruik van ledverlichting;
-promotie alternatieve brandstoffen i.s.m. autoverkopers; opm. dan lijkt het
wel of de auto promoten terwijl we net inzetten op auto-delen;
-i.s.m. Lokale economie een initiatief rond energiebesparende maatregelen in
ondernemingen;
-campagne rond afbouw gebruik plastiek zakken op markten (wat met
fruit/groenten?);
-campagne rond hergebruik broodzakken bij bakkers;
-kraantjeswater geven op zomercafé i.p.v. plat water;
Bespreking:
-in het huidige politieke klimaat en de besparingsdruk staat alles wat met
duurzaamheid te maken heeft onder druk (vb.ingroening kerkhoven) hoewel
een heel aantal maatregelen niet de zo gezegde besparingen kunnen
opleveren. Wij zouden kunnen focussen op de reeds genomen positieve
maatregelen en focussen op die dingen die op termijn duurzaam zijn. Een
voorbeeld is de thermografische scan waarvan het resultaat kan leiden tot
meer actie op het vlak van renovatie wat op termijn meer rendement levert.
Besluit :
-algemeen : budgetten proberen te vrijwaren voor duurzame initiatieven en de
gemeente hierin ondersteunen;

-Dirk contacteert Kim (duurzaamheidsambtenaar) om de eerste 3 punten te
bekijken;
-Anjes onderzoekt mogelijkheden om rond plastiekzakken iets te doen;
-Françoise zoekt info over stoffen zakken (denkt aan samenwerking met
naaiatelier Foyer/Molenbeek); die zouden kunnen verkocht worden op de
(boeren)markt en marktkramers zo stimuleren om plastiek zakken te
vermijden;
-Freya belooft de kwestie van verpakking groenten/fruit op te volgen en zoekt
naar alternatieven;
-de 3 punten door de kerngroep voorgesteld om aan de gemeente te
adviseren (tramlijn Ninoofse steenweg/treinstation Schepdaal/fietsbrug over
steenweg; installatie van timers op openbare verlichting; elektrische
laadpalen) worden nog even uitgesteld om eerst een globaler project uit te
werken.
4.Landschapsproject Zierbeek :
-het project beoogt de landschapsinrichting door initiatieven in dat gebied te
realiseren;
-in het deel van de gemeente Ternat zijn al een aantal zaken gerealiseerd;
Oliva wil samen met Pro Natura het deel op Dilbeeks grondgebied
aanpakken;
-voorstel is dat we via een wandeling doorheen het gebied o.l.v. Anneleen,
coördinator van het project, samen op zoek gaan naar mogelijkheden; de
wandeling zou doorgaan op zaterdag 1 april, vertrek aan Huisje Mostinckx om
10 u., onderweg een stop met picknicklunch bij Hendrik Appelmans (Dirk
bespreekt het);
5.Verdere aanpak autodelen :
-op de info-sessie van 7 febr. in Westrand, georganiseerd door beweging.net,
was heel weinig publiek; de gegeven info rond autodelen was dezelfde die wij
vorige vergadering kregen, wel was er ook info door Bike en C° en Dirk gaf
uitleg over de acties van de milieuraad;
-er kwamen al 4 reacties van geïnteresseerden (op basis van infoblad
gemeente en via facebook);
-in plaats van een algemene infoavond lijkt het beter om gericht
geïnteresseerden samen te brengen; bvb. Sandrine parkeert haar auto de
hele dag aan het station van Bodegem en iemand uit Bodegem meldde zich
als geïnteresseerde; zo lijkt het de moeite om in die buurt nog mensen aan te
spreken en in ‘t verfcafé bvb. eens samen te komen om uit te zoeken wat men
wil/mogelijk is;
-een andere mogelijkheid is om ouderen over autodelen te informeren, bvb.
via een infobijeenkomst met Okra of via de seniorenraad, een getuigenis door
iemand-met-ervaring zou zeker aanspreken;

Besluit :
-Dirk contacteert mensen die interesse toonden;
-Betsy spreekt Thérèse De Saedeleer, voorzitster Okra, aan;
-Sandrine spreekt iemand aan voor een ‘home party’;
6.Begroting milieuraad 2017 :
-het begrotingsvoorstel wordt door Joris toegelicht; de rekening van 2016
wordt goedgekeurd;
-bij het voorstel voor 2017 wordt opgemerkt dat onder ‘sensibiliseringskosten3 pijlers jaarthema 2700,-€’, dat bedrag niet zou opgesplitst worden in de
begroting omdat de kosten op dit ogenblik nog niet kunnen ingeschat worden;
de vergadering stemt hiermee in; de begroting wordt goedgekeurd;
7.Varia en nieuws uit verenigingen :
-website milieuraad : Sabine die tot nu de website verzorgde, somt de
problemen op : als we een blog willen vraagt dat tijd (die Sabine niet heeft) en
het is technisch niet simpel om artikels te plaatsen, bovendien is er de vraag
naar inhoud (wie levert teksten enz.); een mogelijkheid is de gemeentelijke
website gebruiken (cfr.sportraad) wat bijna niets kost, goed beveiligd is en
links zijn mogelijk, Kor wil wel iets aanmaken; bezwaar is echter dat je dan
niet onafhankelijk bent en je allicht meer gelezen wordt; dat laatste is niet zo
zeker. Besluit : we behouden voorlopig onze eigen website en denken nog
na over verdere mogelijkheden.
-mailadres milieuraad : milieuraaddilbeek@gmail.com
-inrichting omgeving huisje Mostinckx : Dirk stelde een beplantingsplan voor;
-infoavond rond het project Wolsemveld (Haviland) : gemeente plant zelf een
infoavond voor breed publiek;
-zomercafé : we zijn ingeschreven voor de laatste dinsdag van augustus;
-Trage Wegen gaat wandelen op zondag 26 februari;
-Natuurpunt doet op zaterdag 4 maart onderhoudswerken in het
natuurdomein Ter Pede, mee-doeners zijn welkom!
Volgende vergadering : dinsdag 14 maart om 20 u. in Westrand
PS.dit verslag is onder voorbehoud van goedkeuring door de leden op de
volgende vergadering.

