Milieuraad verslag van 8 december 2015
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Sandrine Van Kerk, Joris Bekaert,
Betsy De Becker, Raymond Longin, Marieke Leemans, Hugo
Marissens, Hendrik Appelmans, Françoise Beyens, Sen Verdievel,
Anjes Goris (verslag).
Ridder.

Verontschuldigd : Gerda Roelandt, Ellen Valckenborgh, Karel De

Afwezig : Ignes Verstraete, Stefan Eelens, Willy Kempeneer, Ward Ooms, Dirk De
Ridder, Sabine de Coninck van Noyen, André Van Overberge, Freya Gyssels.
1.Goedkeuring verslag 10 november : het verslag wordt goedgekeurd. Twee kleine
correcties : Raymond Longin zat in het panel na de film Les Liberterres namens de
Tuinbouwvereniging (en niet namens de Landbouwraad); Betsy, Dirk en Sandrine
gingen uiteindelijk niet naar de provinciale Klimaattop in Leuven wegens ziekte van
Dirk.
2.Bespreking SWOT-analyse MAR halfweg : Welke besluiten trekken we? Hoe gaan
we verder?
1)afspraken beter opvolgen :
-bepaalde voorstellen zijn blijven liggen (bvb. hondenpoep, pesticidengebruik…);
-thema’s die aangesneden werden worden niet verder behandeld;
2)samenwerking :
-met milieuraden uit andere gemeenten : zijn er overeenkomsten? Zijn er thema’s
waarrond we kunnen samenwerken? Andere werkingen kunnen ons inspireren.
-misschien kunnen we zelf een aanbod doen;
-een voorbeeld van samenwerking is de actie zwerfvuil 2016 waarbij de gemeenten
Halle, Beersel en St.Pieters-Leeuw en Dilbeek samenwerken; de actie wordt voorbereid
door de milieuambtenaren van de betrokken gemeenten en de schepenen wat betreft
bvb. de promotie, slogan, persinfo, enz. De invulling/uitvoering van de actie zelf wordt
aan de gemeenten overgelaten. Het doel is zoveel mogelijk straten ‘zwerfvuilvrij’ maken;
-samenwerken met de andere adviesraden, bvb. rond de zwerfvuilactie;
3)één thema centraal stellen waarmee we naar buiten komen :
-klimaat bvb. omdat de focus in de gemeente ligt op het bereiken van de C02-reductie
door veel maatregelen op verschillende terreinen, die ook voor ons belangrijk zijn; of
duurzaamheid met concrete initiatieven genre ‘upcycling’ of moestuinen (in scholen!)
of…
4)thema’s op een positieve manier benaderen : bvb. ‘mijn laatste sprintje tot aan de
vuilbak’…en de nadruk leggen op het eigen engagement ‘doe iets voor je gemeente’… Zie
als voorbeeld initiatieven in Kopenhagen.
5)relatie verenigingen-MAR. De indruk is dat er weinig MAR-leden zijn die zich
engageren voor initiatieven/acties van de MAR. Belangrijkste reden is dat mensen al
genoeg werk hebben met de eigen vereniging. Hun deelname aan de MAR is vnl. van

belang om zich te informeren en te horen wat er gebeurt in andere verenigingen. Er
wordt opgemerkt dat men zich daarom niet ‘scheef bekeken moet voelen’…Belangrijk is
wel wederzijdse info te bevorderen, dat kan ook door websites te vermelden (nu
worden enkel telefoons en mailadressen doorgegeven). Maar verenigingen moeten ook
de MAR informeren en hun bekommernissen inbrengen en zelf voorstellen doen. Soms
kan de MAR daarop inspelen, maar evengoed kan de MAR als ‘versterker’ werken. Er
wordt tevens opgemerkt dat de MAR-leden ook eens naar activiteiten van de
verenigingen mogen komen…
6)MAR moet soms kort op de bal kunnen inspelen op bvb. iets dat in de krant staat
of op een bepaald initiatief. Er is een geweldige stroom aan informatie, hoe daar mee
omgaan? De website kan meer/beter gebruikt worden.
7)samenwerking met milieudienst : op dit ogenblik loopt binnen de gemeente het
Dinamoproject waarbij de gemeentediensten geherstructureerd worden en er op een
andere manier zal gewerkt worden. Wat de gevolgen zijn voor de adviesraden is nog
niet duidelijk, maar het zal alleszins veranderen. (info over Dinamo : zie verder).
Besluit : genoeg stof om verder op te volgen en te concretiseren!
3.Film en debat Les Liberterres : algemene indruk is positief, de film was interessant
en benaderde verschillende invalshoeken van duurzaam produceren.
Om één en ander op gang te trekken in Dilbeek zou de MAR kunnen samenwerken met
betrokken initiatieven rond thuisverkoop, korte keten, enz. Dirk K. stelt voor om al eens
af te spreken met de Landbouwraad en een vertegenwoordiger van de Boerenmarkt en
te kijken hoe er kan samengewerkt worden.
4.Werkgroep Roundup-Glysofaat : is nog niet gestart.
5.Varia en nieuws uit verenigingen :
1)Inzaaien bloemenakkers : Oliva is terug aan het werk; thema kan allicht in januari in
de agenda opgenomen worden;
2)Dinamoproject gemeente Dilbeek : toelichting door Sen.
Het gemeentebestuur heeft beslist de huidige organisatie te doen evolueren richting
innovatieve arbeidsorganisatie. Dit betekent dat we een vlakkere organisatie zullen
worden, waar zelfsturende teams centraal staan. Bij dit veranderingstraject zijn
volgende entiteiten betrokken : gemeente Dilbeek, OCMW Dilbeek, CC Westrand,
Dilkom. Het Dinamo-traject is geen besparingsoperatie. De gemeente wil haar werking
versterken en effectiever maken. Hierbij wordt ook ingezet op tevredenheid van het
personeel. Voor thema’s waarbij de milieuraad betrokken is : deze zullen binnen de
sectoren (‘stromen’) ‘Wonen & Ondernemen’ en ‘Openbare ruimte’ ondergebracht zijn.
Wonen en ondernemen : ruimtelijke ordening, huisvesting, lokale economie, milieu
(gericht op burgers en bedrijven), afval (gebonden aan privaat perceel).
Openbare ruimte : openbare werken, mobiliteit, groen, natuurontwikkeling,
sluikstorten/zwerfvuil,…
De gemeente implementeert ook projectmatig werken binnen de organisatie
(projectleider, projectgroep, projectopvolging).

In eerste instantie zal de gemeente haar interne werking op punt trachten te stellen.
Overkoepelende thema’s (participatie, integratie…) zullen nadien verder uitgewerkt
worden. Dit zal wel samen met de burgers/verenigingen…gebeuren.
In het voorjaar 2016 zal een infosessie georganiseerd worden door de gemeente over
het Dinamo-traject voor alle adviesraden.
3)Begroting 2016 : de MAR zal volgens advies van de financieel beheerder 2000,-€
ontvangen, collegebeslissing volgt nog. Dit betekent dat de begroting moet aangepast
worden.
4)Trage wegen heeft sterk dossier opgesteld tegen de wijziging van de voetwegen 39,
40, 45. Deze zouden volgens de nieuwe plannen verdwijnen zoals op de vergadering
‘visueel’ werd verduidelijkt en negatief beoordeeld. Voorstel : Dirk K. en Hugo schrijven
een bezwaarschrift namens de MAR in het kader van het openbaar onderzoek dat
binnenkort van start gaat. Wordt op de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.
5)Betsy meldt de bouw van een nieuw appartementsblok in de Brusselstraat met op
het gelijkvloers een winkelruimte. Zij stelt zich vragen over de parkeergevolgen in de
onmiddellijke omgeving waar ook veel smalle straten zijn die de parkeerdruk zullen
voelen. De MAR deelt de bekommernis en vraagt dat bestaande reglementen die van
toepassing zijn op dergelijke situaties, zouden opgevolgd worden. Het openbaar
onderzoek loopt nog.
6)Marieke en Anjes melden dat de BBB-ers op 20 januari samenkomen om de
komende grote zwerfvuilactie voor te bereiden en de voorbije werking te bespreken, te
evalueren en nieuwe plannen en afspraken te maken. Iedereen wordt nogmaals
gevraagd om met de verenigingen, straten, wijkcomité’s…in actie te schieten om op 19
maart ‘te winnen van de andere gemeenten : Beersel, Halle, St.Pieters-Leeuw’!

