Verslag Milieuraad 10 november 2015
Aanwezig : Joris Bekaert, Betsy De Becker, Sen Verdievel,
Marieke Leemans, Sabine De Coninck, Dirk De Ridder, Anjes Goris
(verslag).
Verontschuldigd : Coby Otter, Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens,
Sandrine Van Kerk, Gerda Roelandt, Ellen Valckenborgh, Hugo
Marissens, André Van Overberge, Karel De Ridder.
Afwezig : Ignes Verstraete, Stefan Eelens, Willy Kempeneer, Hendrik Appelmans,
Raymond Longin, Ward Ooms.
Opm. : we zijn met heel weinig aanwezig en dat zijn we niet gewoon…Allicht heeft het
met het weekend te maken (11 nov.), er waren ook gelijktijdig nog andere
vergaderingen (o.m. Cultuurraad). Van Ellen kregen we het bericht dat ze wegens de
grote werklast bij de politie niet op regelmatige basis aanwezig kan zijn, zij wil heel
graag komen als er specifieke agendapunten zijn. Sen Verdievel vervangt Oliva die ‘van
haar fiets omver gereden is’ en gebroken ribben heeft…We wensen haar een vlug
herstel!
1.Goedkeuring verslag 13 oktober : het verslag wordt goedgekeurd. Betsy vraagt om
de twee ‘Dirken’ te vermelden als Dirk K. of Dirk DR., kwestie van duidelijkheid.
2.Rekening 2014-2015 en begroting 2016 : Joris geeft toelichting bij rekening en
begroting (zie concrete info in afzonderlijke mail);
We stellen tot onze ‘scha’ en schande’ vast dat we geen studie-of vormingsdag
organiseerden en ook geen studiebezoek, nochtans vinden we dat heel belangrijk en
inspirerend (cfr. vroeger bezoek aan Ecopower in Rotselaar of recuperatiebedrijf in
Namen). Besluit : we roepen iedereen op om voorstellen te doen voor een
studiebezoek volgend jaar.
Ook de plantactie staat weer op het programma. Voorstel is om het eenvoudig te
houden, voorlopig opteren we voor hagen en fruitbomen (ook hoogstammige,
tenminste voor grote tuinen…), omdat daar altijd interesse voor is. We moeten ons in
eerste instantie richten tot ‘nieuwe huizen’, en hun bewoners natuurlijk, want die
moeten hun tuin nog aanleggen…(Opm. de kosten van de plantactie moeten nog in de
begroting verrekend worden).
3.Inzaaien bloemenakkers : omdat Oliva er niet kon zijn wordt dit agendapunt naar
later verschoven.
4.Roundup/glysofaat actie Greenpeace : Joris geeft een overzicht van de actie die
Greenpeace bij grote winkelketens voert (Gamma, Brico, Aveve, e.a.) om die schadelijke
producten uit hun aanbod te weren.
Hierbij wordt opgemerkt dat het niet helpt om de winkels zelf te benaderen want het
zijn de ‘grote bazen’ die moeten aangepakt worden.
Onze vroegere actie ‘zonder is gezonder’ kan misschien opnieuw vanonder het stof
gehaald worden?
Enkele denksporen :
-kiezen voor positieve actie : bvb. winkels steunen die dergelijke producten niet langer
verkopen;

-een persmoment organiseren i.s.m. Greenpaece, om overheid te overtuigen, want zij
kan de verkoop verbieden. In het verlengde hiervan zou tevens een open brief kunnen
gericht worden aan Min. Schauvliege;
-voor een dergelijke actie zou kunnen samengewerkt worden met de omliggende
gemeenten (cfr. ook zoals nu zal gebeuren voor de actie zwerfvuil);
-vraag richten aan burgemeester of de gemeente wil meewerken;
-besluit : een werkgroepje zal dit verder uitwerken en voorstellen formuleren; Dirk
DR, Joris en Sabine willen dit doen. Graag zouden we tegen maart-april een concreet
initiatief willen hebben dat we dan ook uitvoeren.
5.Film ‘Les Liberterres’ + debat : op woensdag 18 nov. programmeert Westrand de
film ‘Les Liberterres’ die het thema behandelt van conventionele naar duurzame
landbouw. De film wordt om 20.30 u. vertoond maar wordt om 19.30 u. voorafgegaan
door een debat waaraan o.m. Raymond Longin vanuit de landbouwraad deelneemt en
Dirk Kerckhofs vanuit de milieuraad. Na de film wordt door het panel nog kort over de
film nagekaart. Zeker een aanrader voor al onze leden! En…men zegge het voort!
In de marge van deze uitnodiging en omdat de ‘boerenmarkt’ ook een
vertegenwoordiger heeft in het debat, wordt de vraag gesteld in hoeverre de huidige
boerenmarkt het label ‘duurzaam’ verdient? Is het een ‘biomarkt’, gaat het om
‘bioboeren’? We denken van niet en stellen ook vast dat het niet om ‘lokale’ producenten
gaat. Waarom is dat zo?
Een andere bedenking is dat de opeenvolging van de avond niet zeer logisch is, volgens
sommigen zou het beter zijn om eerst de film te vertonen en van daaruit het debat op
gang te trekken. Maar de organisatie van de avond ligt wel niet bij ons...
6.Varia en nieuws uit de verenigingen :
-Swot-analyse : iedereen die er in oktober niet bij was kan nog altijd zijn/haar
bedenkingen geven op voorhand of inbrengen op de vergadering van dec. Graag aub.!
-de prov. Vl.Brabant orgniseert op 27-28/11 een Klimaattop; op 27/11 voor de
professioneel betrokkenen en op 28/11 voor de burgers. Van elke gemeente worden 5
deelne(e)m(st)ers verwacht. Voor ons zijn dat tot nu toe Betsy, Dirk K., Sandrine. Wie
nog wil gaan laat het aan Dirk K. weten.
-zwerfvuilactie 2016 - herinnering : de actie zal op één dag geconcentreerd worden,
nl. op zaterdag 19 maart i.s.m. de gemeenten Beersel, Halle en St.Pieters-Leeuw. Het
wordt tevens een wedstrijd tussen de gemeenten om ter meest straten ‘proper’ =
zwerfvuilvrij te maken; er is een werkgroep opgestart met de resp. schepenen en
gemeenteambtenaren die het geheel uitwerken; er zouden o.m. ook raamaffiches met
het opschrift ‘voor eigen deur vegen’, bij bewoners verdeeld worden. De winnende
gemeente krijgt als prijs een ‘ballonvaart’, da’s al de moeite om er een inspanning voor
te leveren…
-Sabine vraagt of de milieuraad weer kalenders van Natuurpunt wil kopen voor zijn
leden. De vraag wordt positief beantwoord, 15 x. lijken voldoende;
-Marieke nodigt iedereen uit voor een wandeling met Trage Wegen, nu zondag met als
startpunt hoek Bodegemstraat-Vlaanderenlaan (Rondenbos) om 13.50 u.
-op 21 november, aldus Sabine, is er weer een werkdag van Natuurpunt in het kader
van ‘maaibeheer’. Plaats : Brugstraat;

-externe communicatie : n.a.v. de perstekst die we wilden verspreiden met informatie
over de resultaten van onze ‘ingroenings-enquête’, stelt Sabine de vraag naar info en
inspraak van de MAR-leden, wat nu niet het geval was. Het besluit uit de discussie
hieromtrent kan als volgt samengevat worden : wanneer men namens de milieuraad een
bericht de wereld instuurt is het aangewezen dit eerst naar alle leden te sturen om opof aanmerkingen te maken. Zo vermijdt men discussies achteraf en/of onvoldragen
voorstellen en dgl. Ook reacties/antwoorden van politici zijn binnen deze context niet
wenselijk gezien de politieke gevoeligheden.
-website Duurzaam Dilbeek : reacties waarbij bepaalde personen met naam genoemd
worden, wat nare gevolgen kan hebben voor de betrokken personen, is uit den boze.
Toch maar twee keer nadenken voor men in de pen kruipt…

