
Verslag vergadering Milieuraad 14 11 2017 

Aanwezig : Sandrina Vankerk, Marieke Leemans, Hugo Marissens,  
Raymond Longin , Sabine de Coninck van Noyen , Dirk Kerckhofs , 
Françoise Beyens 

Verontschuldigd : Karel De Ridder, Willy Kempeneers , Joris Bekaert,  
Sen Verdievel , Pascal Vandevelde. 

 

1.Goedkeuring verslag vorige vergaderingen  10 10 2017: 
De verslagen  van de vergaderingen werden goedgekeurd. 
 
2. Snelheidsbeperking op de Brusselse Ring: oproep naar de minister 
Het voorstel tot advies en de modelbrief werden in bijlage aan de uitnodiging van de vergadering 
meegestuurd. 
 
Toelichting van het kader door Dirk: 

- Het initiatief steunt op gegevens uit het klimaatactieplan waarbij aangetoond is dat een 
verlaging van de snelheid een redelijke reductie van Co2 teweegbrengt 

- +/- 10 gemeentes langs de Brusselse ring 
- Initiatiefnemer is de gemeente Wezembeek-Oppem ( = vanuit de oppositie) 
- Grimbergen en Beersel volgenden het initiatief ( vanuit de lokale MAR’s) 
- Asse, Zaventem en mogelijks Machelen evalueren een gelijkaardige actie 

 
Discussiepunten die tijdens de vergadering aan bod kwamen: 

- 100 km/u is in België ( Vlaams gewest) geen wettelijke snelheid ; waarom niet naar 90 
km/u gaan 

- Waarom ook niet pleiten voor flexibele borden? 
- Verwijzing naar studies uit Nederland: waarbij rekening gehouden wordt met de 

werkelijke gereden snelheid en niet de mogelijke maximum snelheid; hoe relevant zijn 
deze studies voor België? 

- Het korte termijn effect van trager rijden blijft positief , hoe klein ook 
 
Standpunt van de vergadering: 

- Akkoord met het principe 
- Wel opteren voor flexibele borden = verschillende snelheden naar gelang de densiteit  en 

het weer  
- Aangezien de studie van de Vlaamse overheid van 2015 spreekt van 100 km/u behouden 

we deze snelheid in ons voorstel 
- Streven naar het beperken van remmen en optrekken bij filevorming ; zie Co2 reductie 

De vergadering is akkoord met deze principes. Dirk past het voorstel in die zin aan. 

3. Verkiezing Duurzaamste Vereniging van Dilbeek 
De Upcycling dag was een succes. 

Het academisch moment omvatte een toelichting van wat Westrand en Dilbeek ondernemen op vlak 

van duurzaamheid. Hierbij werden korte keten, Kyoto, Buurderijen , voedselteam aangehaald. Maar 

ook de expositie rond mobiliteit kwam in aanmerking. 

Dit moment werd afgerond met de prijsuitreiking voor de duurzaamste vereniging: Chiro Don Bosco 

Groot Bijgaarden en Okra 

 

Aandachtspunt voor de toekomst vanuit de MAR: 

- Bij Annelies Desmet en Lies Van Lierde de bevraging doen van de reden van toekenning van 

de score  

- Nadenken hoe we dit in de kijker kunnen brengen vb. in westrandkrant publiceren….. 

  

 



 4. Voorbereiding komende gemeenteraadsverkiezingen 
Vraag : Willen we iets ondernemen ter voorbereiding van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen?  
Ter inspiratie in bijlage van de uitnodiging het Inspiratieboek Gemeente van de toekomst van de 
BBL. 
 
Discussiepunten tijdens de vergadering: 

- Suggestie om een analyse te maken waarbij vooruit gekeken wordt en er een  terugblik is 
op de voorbije jaren 

- Zijn we bereid om de verschillende politieke programma’s uit te pluizen? 
- Voorstel om een visietekst op te stellen, eventueel enquete ….. 
- Willen we een panel ( debat) avond organiseren? 
- We kunnen ook een analyse maken gebaseerd op het klimaatactieplan waarbij gekeken 

wordt wat gerealiseerd werd ; of als uitgangspunt  ons droombeeld ( hoe ziet Dilbeek in 
2048 eruit) vooropstellen  

- Het is zinvol te informeren naar andere verenigingen die mogelijks iets gelijkaardigs 
willen uitwerken  

- Mogelijke kapstok voor inspiratie kunnen we bij natuurverenigingen vb. Natuurpunt, RO, 
Gecoro, Fietsersbond, Mobiliteitsraad, Circulaire economie ( westrand), voeding en 
landbouw, energie Pajopower…….   

Conclusie : 
- we willen samen met andere organisaties input krijgen rond de verandering die wij, 

MAR,  willen  
- Dirk stelt een mail op voor uitnodiging van de organisaties. 

5.Stand van zaken overdracht Recyclagepark naar Intradura: feedback op ons advies 
Sen heeft een schriftelijke toelichting gegeven aan Dirk i.v.m. met de integratie van ons advies in 
de definitieve beheersovereenkomst. De toelichting wordt overlopen. 
 
Opvolgingspunten: 
- navraag doen i.v.m. het voorleggen van de aanbestedingen aan de Raad van Bestuur vb. 
bestekken voor afvalverwerking, grasophaling…. 
- beheersovereenkomst zal bezorgd worden aan alle leden van zodra Dirk deze in zijn bezit heeft 
 
6. Voorstel vergaderkalender 2018 en nieuwjaarsreceptie 
Vergaderkalender: 

- het voorstel is om maar om de 2 maanden te vergaderen 
- de vergadering is akkoord met dit voorstel 

 
Nieuwjaarsreceptie: 

- we willen meer aandacht voor externe sprekers en debatten 
- idee is om een interactieve avond te organiseren met een externe spreker  
- thema : landbouwgronden in Dilbeek  
- samen met RUP Open ruimte ? Gecoro ? 
- nadien open receptie 
- mogelijke sprekers: Marjolein Vissers, Bruno Moens, Johan Leemans, Katia …. 
- Locatie moet nog vastgelegd worden ( Françoise) 
- Mogelijke data: 12, 19 of 26 januari 

Wordt vervolgd. 

7. Varia en nieuws uit de verenigingen. 
Door het ontslag van Anjes is er een vertegenwoordigersplaats vrij gekomen in de Gecoro. Hugo 
Marissens is bereid deze taak op te nemen. 
 
Volgende vergadering van de Milieuraad gaat door op DINSDAG 9 januari om 20 u. in 
Westrand -  opgelet zaal 304 ! 


