
 Milieuraad verslag van 12 april 2016 

Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De Becker, 
Hugo Marissens, Raymond Longin, Marieke Leemans, Gerda 
Roelandt, André Van Overberge, Sen Verdievel, Karel De Ridder, 
Anjes Goris (verslag). 

Verontschuldigd :  Sandrine Van Kerk, Stefan Eelens, Joris 
Bekaert, Sabine De Coninck. 

1.Goedkeuring verslag 8 maart : het verslag wordt goedgekeurd.   

2.Evaluatie zwerfvuilactie : 

Karel De Ridder geeft info over de stand van zaken  zoals ook op de persconferentie in 
de voormiddag meegedeeld : 

-Dilbeek is winnaar van de 4 deelnemende gemeenten (Halle, St.Pieters-Leeuw, Beersel) 
met 46 % geruimde straten; 

-er waren 67 ‘geregistreerde opruimers’ maar er waren heel wat meer niet 
ingeschreven helpers; bovendien moeten de talrijke deelnemende scholen hier nog bij 
geteld worden; 

-er werden ongeveer 300 zakken ingezameld + heel wat bijkomend groot  vuil; 

-vaststellingen : véél PMD; ook als (sommige) straten opgeruimd werden ligt er de 
volgende dagen opnieuw veel afval; dat probleem wordt door iedereen herkend! 

Bespreking : 

-aanwezigen beamen de vaststellingen : o.m. veel PMD (1/3 tot de helft), wat de vraag 
oproept om de eis tot invoering van statiegeld te blijven herhalen; Hugo vraagt zich af of 
dat wel een oplossing is als je merkt dat heel wat blikjes gewoon niet leeg gedronken 
zijn maar zo maar weggegooid worden; soms wordt blik ook verkocht… 

-we zijn nu al enkele jaren bezig maar er is geen zichtbare verbetering; 

-info blijft nodig, we moeten ook anderstaligen bereiken; 

-plaats van vuilnisbakjes is eveneens belangrijk; 

-Françoise benadrukt dat we ons moeten toeleggen op afvalvoorkoming, daar moet nog 
veel meer op ingezet worden; 

-er zijn ook heel wat ‘hotspots’, plekken waar altijd opnieuw vuilnis terechtkomt : o.m. 
onder de bruggen (en op de bermen) van de Ring, op de talrijke plaatsen waar het 
‘groen’ overheerst (parken, wegen, groenzones…) en waar tussen struiken enz. enorm 
veel vuilnis ligt… 

-Anjes formuleert enkele bedenkingen bij de huidige aanpak met de 4 deelnemende 
gemeenten : we hebben minder vat op heel wat organisatorische aspecten (reclame, 
periode, pers), vrijwilligers werden niet betrokken, de ‘startdag’ was eigenlijk niet nodig 
(geringe opkomst, zakken waren al verdeeld), periode viel slecht door het samenvallen 
met de Paasvakantie; anderen menen dat het goed is dat de actie over 2 weken gespreid 
werd omdat er meer keuzemogelijkheid was om mee te werken; een feestelijk 
afsluitmoment is wel wenselijk; de werkgroep bespreekt het verder. 



 -Karel informeert dat de editie van volgend jaar weer met de 4 gemeenten zal 
georganiseerd worden en dat er ook andere gemeenten interesse hebben en allicht 
zullen meewerken; met meer deelnemende partners is de impact naar buiten toe groter 
en speelt de pers er meer op in; hij streeft er ook naar om met de 4 samen minstens 50 
% van de straten te ruimen, ook de wegen zullen mee in rekening worden genomen. Het 
aspect  afvalvoorkoming moet veel meer in beeld komen. 

3.Evaluatie Korte Keten evenement van 22 maart 

1)aantal aanwezigen : ongeveer 20 (leden van de MAR inbegrepen); goeie sfeer; 

2)inhoud : Anne De Tender (Agra) : goeie algemene info; Katia Delmot : info over CSA-
project was ook heel interessant; er werden nadien duidelijk contacten gelegd tussen de 
deelnemers; 

3)bedenkingen :  

-te weinig voorbereidingstijd om voldoende reclame te maken en diegenen te bereiken 
die we wilden bereiken; te laat concept vastgelegd om te ‘netwerken’; plaats en datum 
moesten ook aangepast worden ngl. mogelijkheden van de inleiders; 

-toch wat onduidelijkheid omtrent wat onze eigenlijke bedoeling is, wat willen we 
bereiken en welke stappen moeten daartoe gezet worden? 

-de MAR komt ook maar 1x per maand samen, dat maakt het moeilijk om dergelijke 
initiatieven ten gronde aan te pakken, het is nodig dat een werkgroep dat in handen 
neemt; 

-deze bedenking leidt tot de vraag naar de voorbereiding van het ‘zomercafé’ van 30 
augustus dat de MAR op zich heeft genomen; er wordt meteen een werkgroep 
samengesteld o.l.v. Joris (die zich hiervoor al geëngageerd heeft) en met Françoise, 
Marieke en Sandrina (vanuit Voedselteam dat o.m. voor een workshop zorgt); wie niet 
aanwezig was op de vergadering kan zich nog altijd melden bij Joris! 

-Sen deelt mee dat de gemeente iemand (tijdelijk) aanwerft om o.m. de organisatie van 
het zomercafé te ondersteunen en op te volgen; 

4.MAR-uitstap: 

-Sabine nam al contact op met de waterzuiveringsmaatschappij van Brussel-Zuid, maar 
kreeg tot nu toe geen antwoord; 

-een ander voorstel is een project van Regionaal Landschap; Dirk contacteert Alwin 
Loeckx.  

-voorstellen zijn altijd welkom! 

5.Wat met de adviesraden in de nieuwe gemeentestructuur : 

-aanleiding is de suggestie die gelanceerd werd op de infoavond over de nieuwe 
structuur van de gemeentediensten voor de 4 adviesraden die vallen onder ‘Wonen en 
ondernemen’, zijnde : de Milieuadviesraad, Landbouwraad, Raad voor Lokale Economie 
en de Gecoro, om zelf na te denken en voorstellen te doen over de vormgeving van 
de adviesfunctie. De vraag is dus : hoe pakken we dat aan? 

-we willen zeker met de andere raden overleggen; 



-uitgangspunt is : maatschappij evolueert, verenigingsleven verandert, er zijn 
veelsoortige burgerinitiatieven,…hoe willen wij participatie vormgeven binnen dat 
breder kader? 

-voorstel : op de volgende MAR-vergadering nemen we de draad weer op van onze 
SWOT-analyse waarbij we onze sterktes en zwaktes op een rijtje zetten; van 
daaruit gaan we op zoek naar onze mogelijkheden, wensen en vormen om binnen 
de gemeente te participeren en onze stem te laten horen.  

5.Varia en nieuws uit de verenigingen : 

-bloemenzaad actie : bloemenzaadzakjes zijn gratis verkrijgbaar bij de milieudienst 
(Maalderij Kasteelhoeve) of in Westrand (balie); vraag aan iedereen om een foto te 
maken van het resultaat! Info staat op de folder bij elk zakje. 

-MOOVI-filmfestival start nu vrijdag om 19.30 u., een hele reeks boeiende films vanuit 
de hele wereld met café en aangepaste muziek; allen daarheen! 

-afsluitreceptie voor alle ‘opruimers’ van de zwerfvuilactie en de BBB-ers : woensdag 
13 april om 19.30 u. in de oude raadzaal van het gemeentehuis; ieder krijgt een 
bloemenzaadzakje en het kwartetspel; er worden 2 prijzen verloot voor deelname aan 
een workshop ‘Koken met restjes’; 

-hondenpoep : n.a.v. een klacht bij de politie van een bewoner over herhaalde 
hondenpoep in zijn tuin, nam deze contact op met de dienst Welzijn en Preventie om 
samen te overleggen over de aanpak van dergelijke problemen; Karel werd er bij 
betrokken evenals de zwerfvuilwerkgroep; maandag 11 april was er een vergadering 
waar het probleem werd besproken en voorstellen geformuleerd voor een aanpak. Er 
wordt vanuit de gemeente een folder met o.m. een verwijzing naar het politiereglement 
gemaakt, die ruim verspreid wordt; ook in het infoblad zal er aandacht aan besteed 
worden. Informatie en sensibilisering zijn eerste stappen vooraleer te sanctioneren. De 
werkgroep zwerfvuil had al eerder afgesproken hier werk van te maken; 

-de Cultuurraad organiseert op 11 juli het Vlaams Feest op het binnenplein van de 
Kasteelhoeve; programma wordt later bekend gemaakt; 

-de tuinbouwvereniging heeft een voordracht over micro-organismen  (zie ook hun 
website); 

-op 29 april start de week van de Amateurkunsten; op 1 mei is er in dat kader een 
wandeling in St.Ulriks-Kapelle o.l.v. André Van Overberge; 

 -op 5 mei heeft in Groot-Bijgaarden de jaarlijkse Rerum-Novarumviering plaats; Betsy 
vraagt bloemenzaadzakjes voor de aanwezigen; op te halen bij de milieudienst. 

-Dirk vraagt naar de opvolging van het advies aan OVAM over het afvalbeleid; Sen neemt 
het mee en zal ons later informeren. 

 

Volgende vergadering van de MAR op DINSDAG 10 MEI om 20 u. in Westrand, lok. 
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