
Verslag Vergadering Milieuraad 14 maart 2017 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Joris Bekaert, 
Sandrina Van Kerk, Hugo Marissens, Marieke Leemans, 
Raymond Longin, Hendrik Appelmans, Sabine de Coninck van 
Noyen, André Van Overberge, Ignes Verstraete, Anjes Goris 
(verslag). 

Verontschuldigd : Freya Gyssels, Willy Kempeneer, Betsy De Becker, Karel De 
Ridder (schepen), Sen Verdievel (gemeente). 
 

1.Goedkeuring verslag vergadering 14 februari 2017 : verslag wordt 
goedgekeurd. 

2.Dinamoproject : omdat Sen Verdievel niet aanwezig kon zijn wordt dit punt 
uitgesteld naar de vergadering van april. 

3.Zwerfvuilactie 2017: 18 maart - 17 april : 

Aan de hand van een nota worden de belangrijkste ‘weetjes’ voor de komende actie 
overlopen. 

-Belangrijk is dat iedereen die in de loop van de maand wil opruimen zich meldt via 
de website van de gemeente of rechtstreeks bij Eric De Jonge die de actie vanuit 
de gemeente coördineert. Hierbij wordt gevraagd zijn/haar naam op te geven, de 
straten/wegen die zullen geruimd worden, waar de zakken kunnen opgehaald 
worden, een telefoonnummer waar men bereikbaar is. 

-banners werden vanaf maandag, over de gemeente verspreid, opgehangen. Wie 
affiches wil ophangen : liefst op heel zichtbare plaatsen waar veel mensen voorbij 
komen! Eric drukte enkele rode opdrukaffiches af met specifieke info over onze 
startdag op 18 maart, ze kunnen hier en daar nog van dienst zijn. Op de algemene 
affiche, bedoeld voor alle deelnemende gemeenten, staat uiteraard niets over onze 
speciale actiedag, jammer… Dat laatste moet zeker meegenomen worden bij de 
plannen voor volgend jaar. Op de vraag om deze affiche nog te verkleinen en zo bvb. 
op de achterruit van de auto aan te brengen, reageert Eric dat het wel wat laat is. De 
publiciteit is sowieso om diverse redenen, te laat gestart. 

-de persconferentie van maandag 13 maart om 11 u. op het Roelandsveld, was wel 
een succes, veel regionale pers en Ring-TV. Die laatste bracht al uitgebreid verslag 
uit in het nieuws op maandagavond. Naar verluidt wordt er ook veel reclame 
gemaakt op Radio 2.  

-zoals afgesproken bouwen scouts van Paloke een soort ‘trechter-constructie’ op 
het gemeenteplein (op 17 maart) waarin al het opgeruimde PMD van de maand zal 
gestort worden, en met een boodschap aan de overheid om statiegeld in te voeren. 
De afspraak is dat enkel de gemeente, via Eric De Jonge, de PMD-zakken zal 
ophalen en in de trechter gooien, dit om ‘ongelukken’ te vermijden…  

-omdat we zaterdag van 10 tot 16 u. aanwezig zijn op het gemeenteplein, wordt een 
lijstje rondgedeeld met namen van wie/wanneer zal komen helpen. Wat is er te 
doen?  Materiaal uitdelen aan opruimers, voorbijgangers warm maken om te helpen 
opruimen, inschrijvingen, opvolging van waar er geruimd wordt om de blinde vlekken 
te kunnen invullen, enz. Joris zorgt voor wat muziek en er is appelsap en bier om de 
dorstigen te lessen en een appel als gezond toemaatje (van Hendrik). 



-gevraagd : PDF-bestand om flyer zelf te kunnen afdrukken? Anjes vraagt het aan 
Eric). 

-Eric De Jonge vraagt of iemand bereid is wat filmbeelden op te nemen van de 
opening op de startdag; Ignes wil dat doen! 

4.Autodelen : stand van zaken : 

-op 10 of 11 mei wil Sandrina een ‘autodeelparty’ organiseren in het verfkaffee in 
Bodegem, die mensen wilden hun zaak graag openstellen voor dergelijk initiatief en 
hebben een breed netwerk; 

-van de 2 personen die reageerden op de oproep en gecontacteerd werden komt 
één niet in aanmerking, de andere deelde al een auto met bekenden, maar wou wel 
op de hoogte blijven; dan was er nog een dame die via facebook liet weten dat ze 
interesse had; 

-er wordt nu verder gericht gezocht naar geïnteresseerden; er zijn flyers van 
autodelen waarop de eigen gegevens kunnen ingevuld worden om de houseparty 
aan te kondigen; 

-Sandrina contacteert nog een verzekeringsmaatschappij in Gent die dergelijke 
polissen opstelt en een becijfering kan maken van het project; 

-verder weten we dat Jan Erkelbout ook een houseparty wil organiseren, maar 
voorlopig nog niet wil delen; 

-opmerking : we moeten niet alleen klanten zoeken maar ook mensen die hun auto 
willen delen! 

- van het initiatief van de gemeente hebben we op dit ogenblik geen verdere info; 

5.Varia en nieuws uit de verenigingen : 

1)-in het kader van het klimaatactieplan was vorige keer afgesproken om een 
initiatief te nemen rond het gebruik van duurzame verpakking, o.m. stoffen zakjes; 
Françoise contacteerde de Foyer dat als sociaal tewerkstellingsproject de capaciteit 
heeft om die te maken, ook van verschillende grootte. Dat vraagt van ons dan wel 
meer praktische informatie wat betreft hoeveelheden, verkoopplaatsen, prijzen, enz. 
Ter info : bakker Jan Delafaille (Schoten) heeft een katoenen zak gelanceerd… 

-wat met de markt en het gebruik van plastiek verpakking? Françoise vraagt na 
welke afspraken gemaakt werden; in Bio Planet worden stoffen zakjes verkocht, 
aldus Dirk; 

-verdere info opzoeken rond plastiek en alternatieven, enz. : Françoise en Anjes; 

2)thermoscan : omdat een aantal delen van Dilbeek bewolkt waren moet de scan 
worden overgedaan…dus is het weer wachten op ‘aangepast’ weer! 

3)landschapswandeling Zierbeek : zaterdag 1 april om 10.30 u. samenkomst aan 
Huisje Mostinckx voor wandeling o.l.v. Anneleen van Regionaal Landschap en Oliva; 
rond 12 u. is er bij Hendrik een picknick, einde van de wandeling rond 14.30 u. 
Bedoeling is suggesties te verzamelen rond beplanting, enz. Oliva heeft ook al 
plannen met Pro Natura; 

4)werkgroep (zonder naam…) met Sabine, Françoise en Marieke, komt samen op 5 
april om activiteiten uit te werken voor juli-augustus; 



5)Trage Wegen : organiseert wandeling op zondag 9 april, vertrek op de Markt van 
Schepdaal; Hugo meldt ook dat er een nieuw openbaar onderzoek komt over de 
Kluizenbergweg, Trage Wegen start weer een on-line petitie; de Milieuraad geeft 
alvast een negatief advies omwille van 2 aspecten : het algemeen belang primeert 
op het individueel belang en de natuurbeleving staat voorop; 

6)zomercafé : Joris bevestigt de goedkeuring voor de organisatie van het zomercafé 
door de milieuraad op dinsdag 29 aug. ; suggesties voor omkadering zijn welkom  
(mogelijkheid : Eddy Peremans, gitarist van Jan De Wilde, zingt zelf ook, heeft groep 
Kobbejane; Sabine zoekt het uit); 

7)Sandrina start met het initiatief ‘Buurderij’, dergelijke initiatieven werden reeds 
op verschillende locaties opgestart; het principe is grosso modo hetzelfde als dat van 
het voedselteam (lokaal en duurzaam gekweekt voedsel, wekelijks te verkrijgen op 
bestelling…) maar de ondersteuning voor de initiatiefnemers is beter wat betreft o.m. 
promotie, producenten zijn ook zo mogelijk wekelijks aanwezig, er worden regelmatig 
activiteiten georganiseerd (bvb. bezoek aan een producent). Zij zoekt nog een 
ambachtelijke bakker (suggestie : bakker aan kerkhof van Vlezenbeek, of in 
Anderlecht ‘C’est si bon’), en een vleesproducent; ter info : op 20 april wordt in Savio, 
Stationsstraat 275, een Buurderij geopend. 

Volgende vergadering van de Milieuraad op dinsdag 11 april 

PS. dit verslag is onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende vergadering. 

 

 

 

 

 

 


