Verslag Milieuraad 13 oktober 2015
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De
Becker, Joris Bekaert, Marieke Leemans, Coby Otter, Sandrine
Van Kerk, Hendrik Appelmans, André Van Overberge, Anjes
Goris (verslag).
Verontschuldigd : Karel De Ridder, Hugo Marissens, Gerda
Roelandt, Ignes Verstraete, Sabine de Coninck van Noyen.
Afwezig : Freya Gyssels, Willy Kempeneer, Stefan Eelens, Raymond Longin, Dirk
De Ridder, Ward Ooms, Ellen Valckenborgh.
1.Goedkeuring verslag vergadering 8 september 2015 : verslag wordt
goedgekeurd. In de marge van het verslag wordt opgemerkt dat we na Nieuwjaar
iedereen die we de laatste tijd niet (meer) zagen zouden aanschrijven om vooralsnog
te weten of zij nog wensen deel uit te maken van de MAR.
2.Evaluatie Dag van de Dilbekenaar.
Globaal wordt onze deelname + stand positief geëvalueerd. Enkele opmerkingen :
-enquête omtrent ‘ingroening’ maakte stand aantrekkelijk en gaf aanleiding tot
contact met geïnteresseerden;
-de voorbereiding moest op korte tijd gebeuren omwille van vakantiemaanden
waardoor we o.m. te weinig ‘creatief’ rond het thema ‘kleur’ konden werken; voor
volgende keer zou het goed zijn al voor de grote vakantie aan voorbereiding te
beginnen;
-er wordt opgemerkt dat de formule allicht al aan verandering toe is (de standjes, de
aankleding…), op dit ogenblik gaan we ervan uit dat de volgende editie in dezelfde
lijn als deze uitgave zal verlopen;
-de eerste prijs (onkruidbrander) is allicht samen met de andere modellen terug in de
doos van Willy terechtgekomen; Dirk neemt contact op met Willy;
-de documentatie van Eric was goed; affiches ok voor aankleding; vraag is wel of dat
effect heeft. Aansluitend hierbij wordt opgemerkt dat het moeilijk blijft om mensen
‘binnen’ te loodsen; suggestie : herschikking van tafels volgende keer;
-goede afspraken maken met wie onze stand (eventueel) deelt; nog beter zou zijn
dat de ‘gelieerde’ verenigingen een eigen stand hebben en een afzonderlijke
aanvraag indienen, zoals wij ook zullen doen;
-de enquête werd door 99 mensen aan onze stand ingevuld en op de
Fruitpershappening nogmaals door 45, wat een goed resultaat is. Globaal gezien
blijken de meeste deelnemers positief te staan tgo. ingroening, cfr . de hoge scores
die er aan toegekend werden. Françoise bezorgt nog de gedetailleerde info.
Interessant zijn ook de suggesties die geformuleerd werden op de formulieren,
zoals : onderhoudsvriendelijk aanleggen van stoepen, straten…en onderhoud
opvolgen; berijdbaarheid van voetpaden; meer pleinen en parken; meer
bomen…Andere bezorgdheden zijn : geurhinder, fietspaden…
Besluit : de resultaten worden aan Karel overgemaakt, na 6 maanden bespreken we
in welke mate er verbetering te zien is.

Prijstrekking : volgende winnaars worden door ‘onschuldige’ aanwezigen uitgeloot :
Annie Steenput, Huyghe, K.Leys, Denise Claes, Mirek Cerny, Amber Junger, iemand
met enkel een tel.nummer.
Joris en Françoise zorgen voor de verdere afwikkeling.
3.Evaluatie MAR halfweg.
Om het gesprek op gang te trekken stelt Dirk als werkwijze een SWOT-analyse
voor, waarbij S staat voor wat we als sterke kanten ervaren van de MAR, de W staat
voor onze zwakten, de O staat voor de opportuniteiten en de T voor de bedreigingen.
Ieder krijgt post-its om eigen bevindingen te noteren die nadien in de verschillende
vakjes ondergebracht worden. Het geheel leidde tot een boeiende discussie die zal
verder gezet worden.
Wat kwam er uit de bus?
Onder ‘sterkten’ werd het volgende aangestipt :
-we zijn een actieve, gedreven, geëngageerde groep en ‘doeners’;
-we zijn ‘zichtbaar in Dilbeek;
-talrijke aanwezigheid op de vergaderingen;
-we hebben veel goeie ideeën;
-er worden talrijke initiatieven genomen, misschien al té veel? Suggestie : een
jaarthema met enkele speerpunten…
Wat zien we als onze ‘zwakten’?
-we bereiken blijkbaar weinig jonge mensen; dat brengt ons naadloos bij de
bedenking in welke mate we representatief zijn voor de Dilbeekse bevolking. Onze
‘achterban’ bestaat misschien vooral uit de ‘overtuigden’, wat met de anderen?
Suggestie : (meer) gebruik maken van facebook (nu staan we onder ‘duurzaam
Dilbeek’, misschien een eigen facebook-account maken?), we moeten in ‘een grotere
vijver vissen’, ns doel moet zijn dat mensen zelf bekommerd zijn om het milieu;
-geen samenwerking met andere (buur-)gemeenten;
-te weinig betrokkenheid van onze leden bij activiteiten/acties;
-te weinig samenwerking Milieudienst/MAR;
-er wordt weinig advies gevraagd door het gemeentebestuur (op enkele
uitzonderingen na); wij hebben ook (te) weinig adviezen geformuleerd; bovendien
ervaren we te weinig respons, maar ook wij moeten de zaken beter opvolgen;
-we zijn te weinig geïnformeerd/te weinig deskundig op verschillende vlakken;
suggestie : vormingsactiviteiten, bezoeken,…
-in hoever delen we dezelfde visie? Wordt het begrip ‘milieu’ niet als (te) ‘groen’
gepercipieerd terwijl het een zeer breed begrip is. Suggestie : andere benaming
zoeken bvb. duurzaamheid, leefmilieu,…
-wegens tijdsgebrek worden onze initiatieven/acties te weinig voorbereid wat
nadelige gevolgen kan hebben;

-onze invloed is blijkbaar (te) beperkt;
Welke opportuniteiten dienen zich aan :
-link MAR-verenigingen kan beter benut worden; inspelen op hun noden/acties;
-samenwerking met buurgemeenten en/of deelnemen aan hun initiatieven/acties;
-meer/betere communicatie met andere adviesraden; suggestie : eens een
gemeenschappelijk overleg organiseren;
-actief sensibiliseren/informeren (cfr. debatavond statiegeld);
-inspelen op actualiteit : vb Round Up; maar…wie bepaalt dat, wie doet dat dan?
-vorming
is
nodig
en
studiebezoeken
(zie
composteringsinstallatie, watermolen Rotselaar…);

vroeger

bezoek

aan

-klimaatactieplan bidt opportuniteiten;
-jongeren betrekken/mogelijkheden zoeken;
Wat zien we als bedreigingen :
-de social media : facebook, website (te statisch!),…iemand moet er echt mee bezig
zijn, vergt opvolging, vlug reageren, enz.
-gebrek aan informatie: ‘milieu’ omvat zo veel sectoren, er verandert zo veel, je kan
niet in alles gespecialiseerd zijn, je kan niet alles weten;
-weinig politieke belangstelling, men ‘gedoogt’ ons; we zijn ook geen ‘verplichte’
adviesraad!
-subsidie is gelimiteerd;
-inspraak wordt niet echt gestimuleerd en/of gewaardeerd (tenzij het ‘moet’ cfr.
klimaatactieplan…);
-actualiteit achterhaalt ons vaak; we zouden alert moeten reageren, als iets in de
pers komt er direct op ‘springen’;

Besluit : in de volgende vergadering(en) wordt er verder aan gewerkt en
proberen we tot werkbare afspraken te komen voor de volgende 3 jaar.
4. Advies Klimaatactieplan :
Het advies werd geformuleerd op basis van het verslag van onze vorige vergadering.
5.Varia en nieuws uit de verenigingen :
-Joris ontving een vraag van Karel of we niet meewerken aan de actie van de
provincie en Reg. Landschap Pajottenland rond ‘Behaag je…’ (juiste titel zoeken…);
-Marieke deelt mee dat de Fietsersbond ijvert voor een fietsstalling/fietspunt aan
Westrand (zie ook verder Toekomstvisie omgeving Westrand);
-Coby klaagt het slecht onderhoud van bermen aan. Afspraak : foto’s nemen en
doorsturen naar Dirk die ze bezorgt aan Karel en Eric;

-Betsy vond in de krant een artikel over de gemeente Beersel waar leerlingen in de
school betrokken worden bij het probleem van energiebesparing, en dgl. Iets om
mee te nemen voor Dilbeek?
-Dirk meldt dat de Prov. Vl.Brabant een Klimaattop organiseert op zaterdag 28
november; men vraagt om 5 personen aan te duiden die dan persoonlijk uitgenodigd
worden. Betsy, Sandrine en Dirk willen zich alvast inschrijven. Wie van de afwezigen
ook wil mee gaan meldt zich bij Dirk;
-Dirk meldt dat Westrand ‘Inspiratiedagen’ organiseert m.m.v. architect Aroya,
omtrent de invulling/aanleg van de omgeving van Westrand. Verschillende
belanghebbenden worden op verschillende momenten uitgenodigd Dinsdag 20/10
van 20.30 u. tot 22 u. worden, adviesraden uitgenodigd + fietsersbond +
seniorenraad, enz.
-Dirk stuurt mail door over debatavond rond ‘Duurzame landbouw’ op woensdag 18
november om 19.30 u.
-Anjes meldt dat de werkgroep ‘zwerfvuil’ vergadert op maandag 19 okt. met op de
agenda o.m. de voorbereiding van een overlegvergadering met de BBB-ers en de
(verre) voorbereiding van de actiedag op zaterdag 19 maart 2016, die i.s.m. de
buurgemeenten Halle, Beersel en St.Pieters-Leeuw zal georganiseerd worden.
-Anjes meldt dat het Verkeersplatform volop bezig is met de voorbereiding van de
enquête in alle Dilbeekse scholen omtrent de schoolroute die kinderen/leerlingen
volgen;
-Sandrine maakt reclame voor een ‘Upcycling event’ in Westrand op zondag 29
november van 14 u. tot 17 u Mensen kunnen tot twee weken voordien meubelen,
oude niet meer gebruikte spullen, enz. binnenbrengen waaruit nieuwe dingen worden
gemaakt in toonmomenten, workshops, infostandjes, enz. Er is ook een ‘swishing’
van kleren voorzien, t.t.z. kleren die je niet meer draagt kunnen uitgewisseld worden!

Volgende MAR-vergadering op dinsdag 10 november om 20 u. in
Westrand, lok. 301

