Milieuraad verslag van 8 maart 2016
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Joris Bekaert, Betsy De Becker,
Raymond Longin, Marieke Leemans, Hendrik Appelmans, André
Van Overberge, Tineke Van Engeland, Sabine De Coninck, Karel
De Ridder, Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd : Gerda Roelandt, Ellen Valckenborgh,
Françoise Beyens, Sandrine Van Kerk, Stefan Eelens, Willy Kempeneer.
1.Goedkeuring verslag 9 februari : het verslag wordt goedgekeurd.
Betsy vraagt info over het Dinamoproject n.a.v. de informatieavond voor de
verschillende adviesraden van 22 februari. We stellen voor om de
powerpointpresentatie aan Sen te vragen. Vraag die zich nu stelt is : met wie moet er
vanaf nu ‘gesproken’ worden? Wat zal er gebeuren met inspraak en participatie? We
moeten zeker eens met andere adviesraden samen zitten om onze ideeën/voorstellen te
bespreken.
2.Lente-event van dinsdag 22 maart – 20 u. Gemeenschapslokalen Pede :
-doel : al wie betrokken is bij of meer wil weten over de Korte Keten, met mekaar in
contact brengen, eigen werking bekend maken, samenwerking mogelijk maken, nieuwe
acties opzetten;
-uitnodiging wordt verder verspreid;
-hoofdspreekster is Ann De Tender die het zal hebben over de Korte Keten (45 min.):
doel, werking, mogelijkheden voor samenwerking, enz.
-C.S.A. (Community Supported Agriculture) is werkzaam op het territorium van Dilbeek;
een vertegenwoordiger zal ook info geven over hun werking (10 min.);
-praktisch : Sabine zet alle deelnemende groepen op website; Dirk zorgt voor scherm
en beamer; Marieke en Anjes : bestellen bier bij lokale brouwer; Hendrik zorgt voor
appelsap; voedselteam maakt toastjes; zaal klaarzetten + drank enz. om 18.30 u. :
Marieke, Anjes, e.a.
3.Bespreking voorstel advies Ontwerp Uitvoeringsplan….OVAM
Het uitvoeringsplan is de opvolger van het ‘Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer
van Huishoudelijke Afvalstoffen’ van 2008-2015. Nu gaat het dus om het nieuw plan
voor de periode 2016-2021.
Eric De Jonge heeft op een bijzondere vergadering van de MAR op 22 februari uitgebreid
info gegeven, met toelichting van wat in Dilbeek al gebeurt en wenselijk/mogelijk kan
zijn. Intussen is het plan op de gemeenteraad voorgelegd en besproken en werd het
(inclusief onze bedenkingen en voorstellen) positief geadviseerd (met uitzondering van
het onderdeel ‘statiegeld’). Het officieel advies moest overigens op 10 maart bij OVAM
toekomen.
Het voorstel van advies aan OVAM van de MAR, werd op de vergadering aangevuld en
wordt overgemaakt aan OVAM. (Dit is intussen gebeurd; zie bijlage).
Er werd ook afgesproken dit advies verder aan te vullen met de voorstellen die
specifiek bedoeld zijn voor onze gemeente. Het gaat meer bepaald om : de nood aan
verdere informatie en sensibilisering, de aandacht voor specifieke doelgroepen, de

nadruk op afvalvoorkoming, het begrip ‘materiaal’ hanteren i.p.v. ‘afval’ om hergebruik
en recyclage centraal te stellen, het experimenteren met een blik-automaat (bvb. in
scholen) waarbij een blik een 0,50 € meer kost maar bij teruggave hetzelfde bedrag
gerecupereerd wordt (zie voorbeeld in Wallonië), transparantie over de
materiaalstromen.
Deze voorstellen worden overgemaakt aan het schepencollege.
4.Varia en nieuws uit verenigingen :
-Marieke vraagt supporters voor de applausdag van woensdag 23 maart
-Oliva laat weten dat de zakjes bloemenzaad in het kader van de Provinciale actie ‘Zaai
een bloemenakker 2016’ vermoedelijk tegen 22 maart verwacht worden. Volgende
week lanceert ze een oproep aan alle verenigingen en scholen om mee te doen. De
deelnemers zullen geregistreerd worden en kunnen zo deelnemen aan een kleine
wedstrijd waarmee een aantal mooie prijzen kunnen gewonnen worden. Meer info in
bijlage.
-het Verkeersplatform heeft een grote enquête georganiseerd in alle Dilbeekse scholen
over de schoolroute die kinderen/leerlingen volgen en een beeld geeft van de
obstakels/problemen die zij onderweg en in de scholomgeving ondervinden. De
verwerking van de enquête kan gedaan worden door een onderzoekscentrum
verbonden met de Universiteit Hasselt, dat een specifiek programma hiervoor
ontwikkeld heeft. Om er gebruik van te maken moet de begunstigde uiteraard betalen
(850,-€) en voor verdere opvolging en ondersteuning nog een jaarlijks klein bedrag. De
bedoeling is om met de resultaten gericht aan de slag te gaan, prioriteiten vast te leggen
naargelang het budget dat de gemeente kan voorzien, maar vooral mogelijk maken dat
er meer voet-en fietsverkeer is van en naar de school, en minder autoverkeer. De
gemeente wil hier echter niet voor tussenkomen. Het V.P. zoekt nu naar andere
mogelijkheden, maar zal alleszins zelf met de scholen de resultaten bespreken en
zoeken hoe er verder resultaatgericht kan gewerkt worden.
-Zwerfvuilactie 2016 : er zijn al heel wat mensen/groepen/buren die zich inschreven
om een aantal straten aan te pakken. Maar er zijn nog veel straten, wegen, plaatsen die
nog niet bediend zijn. Dringende oproep dus aan iedereen om mee te doen en mensen
aan te spreken! Het zou jammer zijn moest Dilbeek niet ‘winnen’ van Beersel, Halle en
St.Pieters-Leeuw, het gaat immers om het hoogste percentage opgeruimde kilometers
straten! Nog eens herhalen : de actie loopt dit jaar van 18 maart tot 3 april, iedere
deelnemer bepaalt zelf wanneer en waar men opruimt, inschrijven gebeurt bij de
gemeente (Eric De Jonge) via www.properestraat2016.be
Op het zgn. ‘startmoment’ op zaterdag 19 maart van 14 tot 17 u. wordt nauwkeurig
opgevolgd wat de ‘stand van zaken’ is, waar nog hiaten zijn; mensen kunnen er zich nog
inschrijven en het nodige materiaal krijgen. Iedereen kan langskomen, een drankje is
voorzien!

