Milieuadviesraad –Verslag vergadering 10 mei 2016
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Sandrine Van Kerk, Joris Bekaert,
Raymond Longin, Marieke Leemans, Karel De Ridder, Hendrik
Appelmans, Françoise Beyens, Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd : Betsy De Becker, Freya Gyssels, Gerda
Roelandt, Sen Verdievel, Ellen Valckenborgh, Stefan Eelens.
1.Goedkeuring verslag vergadering MAR van 12 april 2016 : het verslag wordt
goedgekeurd.
2.Project Regionaal Landschap :
Het gaat om de focuszone Zierbeek-Bodegem, dus deels op Dilbeeks grondgebied
en deels in Ternat. Vandaar ook de vraag tot samenwerking. Het doel van zo’n
focuszone is natuurontwikkeling.
Uitwerking :
-de milieuraden van Dilbeek en Ternat vergaderen samen op donderdag 23 juni in
de raadzaal van het gemeentehuis in Ternat samen met de schepenen van beide
gemeenten;
-project van Regionaal Landschap wordt voorgesteld, afspraken maken over
concrete uitvoering, hoe mensen mobiliseren, publiciteit, enz.
-voorstel om in september een wandeling door het gebied te organiseren (zaterdag
10 september of zondag 18 september om 14 u. vertrekken aan huisje Mostinckx,
Bodegem); etentje van de MAR kan er aan gekoppeld worden;
-Dirk contacteert Oliva om onze medewerking te bevestigen en datum van 23 juni
vast te leggen voor vergadering in Ternat, en vraagt wie Anneleen Vanderputten,
projectmedewerkster van Regionaal Landschap, contacteert;
3.Zomercafé door MAR :
-dinsdag 30 augustus om 20 u. binnenplaats Kasteelhoeve met leden-verenigingen
van de MAR;
-motto : ‘Ik hou van duurzaam Dilbeek’; verwacht aantal aanwezigen : 80
-inhoud : Voedselteam : workshop ‘veggiespreads’; VELT : groentenkalender; DJ
Beke +meidengroep ‘Elle’; bar/versnaperingen (producten Voedselteam, Korte
Keten…)
-drank : voorstel : alles van Wijns afnemen (bespaart ons werk) of…Moet verder
afgesproken worden;
-te doen : mail sturen naar alle verenigingen met de vraag tot medewerking, of ze
zelf iets willen presenteren/doen, of ze willen helpen op de avond zelf (er zijn
minstens een 20-tal vrijwilligers nodig : klaarzetten, kassa, bar, afwas, opruimen…),
of ze nog ideeën hebben, welk voordeel ze er aan hebben…
-opbrengst drank wordt verdeeld tussen de verenigingen die mee helpen op de
avond zelf;

-Sandrina en Joris : zoeken op ideetjes om de MAR bekend te maken, om mensen
warm te maken om lid te worden, enz. (pancarte, bierkaartjes…)
4.Adviesraden :
De MAR valt binnen de nieuw uitgetekende organisatiestructuur van de gemeente
onder ‘Wonen en ondernemen’, samen met de Landbouwraad, de Raad Lokale
Economie en de Gecoro;
Vraag is of de ‘raden’ in hun huidige vorm moeten voortbestaan? Zijn andere
participatievormen mogelijk/wenselijk , is onze stijl niet ‘verouderd’? we stellen
immers vast dat er minder interesse is, dat ‘jongeren’ moeilijk deelnemen, tijden zijn
veranderd en er wordt op verschillende manieren gecommuniceerd (denk aan
facebook, twitter…);
Tijdens de discussie komen volgende elementen aan bod :
-het is goed dat gemeente wil zoeken naar andere middelen om mensen te
betrekken;
-met facebook e.a. kan je wel veel reacties uitlokken maar bereik je ook niet
iedereen; bovendien kan men zich de vraag stellen hoe je bvb. zo iets als het
zomercafé zou organiseren, of hoe je het probleem van het statiegeld zou
aanpakken, en dgl.
-ook al is de MAR geen verplichte adviesraad meer, biedt hij wel een ‘forum’ waar
we problemen kunnen bespreken, voorstellen doen, informatie krijgen van andere
verenigingen, adviezen kunnen formuleren, enz.
-gaat gemeentebestuur nog de reflectie hebben om de MAR om advies te vragen en
goed te informeren? hoe gaan we samenwerken? wat zijn de verwachtingen?
-allicht gaat het om een 2-sporenaanpak : een overleg/adviesorgaan enerzijds en
anderzijds activerende kanalen om vlug reacties te sprokkelen of meningen te
kennen…
-de opvolging en terugkoppeling van beleidsplannnen en -keuzes is belangrijk, bvb.
het klimaatplan, wat is de stand van zaken? waar is Kim Wyns nu mee bezig? zijn er
geen concrete dingen waar wij kunnen aan meewerken?...
-het is wel goed om met andere raden te overleggen, er zijn allicht meer verbanden
of gemeenschappelijke bekommernissen dan we spontaan vermoeden, zie bvb.
aspect ‘duurzaamheid’ dat ook interessant is en belangrijk voor de lokale economie.
-besluit : Dirk contacteert de andere voorzitters (behalve de Gecoro, omdat die
sowieso decretaal verplicht is en zal verder werken) en vraagt of zij al nagedacht
hebben over hun toekomstige plaats, hoe zij het zien, of we een gezamenlijk overleg
kunnen organiseren. Ons voorlopig voostel is om bvb. 2x per jaar samen te komen.
5.Varia en nieuws uit verenigingen :
1)Dirk stelt voor om in het verlengde van de Klimaattop in Parijs een info-avond te
organiseren i.s.m.Kim Wyns met een interessante spreker rond de betekenis ervan
voor het lokale niveau; hij is alvast op zoek naar de ideale spreker en overlegt met
Kim;

2)de Provincie organiseert op donderdag 2 juni om 13 u. een wandeling rond de
erosie-problematiek in de omgeving van Groot-Bijgaarden; inschrijven via website;
Dirk stuurt info door;
3)het jaarthema 2016-2017 van Westrand draait rond ‘duurzaamheid’; ons logo
prijkt ook in de seizoengids.; o.m. het Voedselteam zal workshops geven. Westrand
vraagt of we partner willen zijn? Ja.
4)kalender MAR volgend jaar : we behouden de 2° dinsdag van de maand vanaf
augustus (geen vergadering in juli); aan Sen vragen om lokaal te reserveren (Anjes)
5)Natuurpunt organiseert op 22 mei een daguitstap naar de vallei van de Molligniez,
en op 4 juli van 10 tot 16 u. beheerswerken op de Taborberg;
6)zaterdag 4 juni is er van 14 tot 19 u. de actie ‘Red de restjes’ in de Kasteelhoeve,
in het kader van het Kringloopweekend;
7) de werkgroep zwerfvuil vraagt om samen met de BBB-ers op de Dag van de
Dilbekenaar een apart kraam te hebben om voorbijgangers te informeren en te
sensibiliseren, met plezante publiekstrekkers (bvb. blikjes gooien…), selecteren
afval, composteren,… Dit betekent dat we 2 kramen vragen aan Sen;
8)werkgroep zwerfvuil heeft een voorstel van sticker om op de openbare
vuilnisbakjes aan te brengen om mensen eraan te herinneren dat die niet voor
huishoudelijk afval bedoeld zijn; de werkgroep vraagt de MAR om dit te financieren.
De vraag wordt opgeworpen waarom de gemeente dat niet betaalt. Het idee van de
werkgroep was dat de MAR dit kan financieren omdat het een uitloper is van het
werk van de BBB-ers en het om sensibilisering gaat. Als de MAR dit wil financieren
wordt voorgesteld dat het logo van de MAR er ook op zou staan en het voorstel van
sticker eerst kan bekeken worden evenals de prijsofferte. Karel meldt dat dit op het
schepencollege moet beslist worden.
9)het Verkeersplatform werkt verder aan de opvolging van de ‘schoolrouteenquête’ en doet nu een ronde van de scholen om met hen de vastgestelde
problemen te bespreken en verdere stappen te zetten. Het Instituut voor Mobiliteit
(verbonden aan de universiteit Hasselt) heeft een digitaal instrument ontwikkeld
waarmee gemeenten, scholen, kinderen, ouders aan de slag kunnen om vlug
knelpunten te detecteren en zo o.m. routes kunnen aanpassen maar ook signaleren
waar, wat misloopt, enz. Dit computerprogramma kost 850,-€ in aankoop en nadien
170,-€ jaarlijks voor de updating. Vanuit de Mobiliteitsraad werd dit reeds besproken
maar is er geen toezegging, nochtans is dit een zeer behulpzaam instrument.
Voorstel is een aanvraag te doen van het Verkeersplatform aan het schepencollege.
9)hondenpoepaanpak : Karel geeft info over de vergadering georganiseerd door de
lokale politie met verantwoordelijke Marc Rooijer, waar ook enkele leden van de
werkgroep zwerfvuil aanwezig waren en de dienst Welzijn en Preventie. Er komt een
sensibiliseringsactie met een folder met informatie over het politiereglement en een
oproep om ‘hondenambassadeur’ te worden, die langs alle mogelijke kanalen zal
verspreid worden. Bedoeling is om actie over één jaar te spreiden en tussentijds
samen te komen en te evalueren. Het voorstel wordt eerstdaags op het
schepencollege besproken.

10)Raymond vraagt hoe ver het staat met de ‘afgescheiden’ fietspaden? Niet ver,
zo blijkt…

Opm. er zijn nog heel veel bloemenzaadzakjes! Trouwens, Betsy heeft laten weten
dat ze op de receptie van de Reum Novarumviering 45 zakjes heeft uitgedeeld en
iedereen was er heel blij mee!

