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1.Goedkeuring verslag vorige vergaderingen  12 09 2017: 

De verslagen  van de vergaderingen werden goedgekeurd. 

2. Kandidaturen voor de functies secretaris milieuraad, vertegenwoordiger 
milieuraad in de GECORO en lid van de werkgroep BBB. 

Voor de eerste twee functies hebben we nog altijd geen kandidaturen. Eric De 
Jonge stelt zich kandidaat om de werkgroep BBB te leiden.  Vrijwilligers kunnen 
zich nog altijd melden bij de kerngroep.  

Er wordt gesuggereerd om tijdens diverse vergaderingen persoonlijk mensen 
aan te spreken. 

3. Resultaat enquete kraanteswater op de Dag van de Dilbekenaar + 
volgende stap 

Belangrijke punten uit de enquete: 

- 87 ingevulde enquetes 
o 69 => drinken kraantjeswater 
o 17 => drinken geen kraantjeswater 

- Reden van niet drinken : 
o Kleur , smaak  

- gebruik van filters: wordt slechts 1 maal ja op geantwoord 
- gebruik van filters: van deze die geen filter gebruiken overwegen slechts 

22 een aan te kopen 
- 28 van 87 personen durven kraantjeswater vragen in een restaurant 

- Algemene tendens was goed maar kwam iets te commercieel over. 

De resultaten zijn naamloos doorgestuurd naar de 2 leveranciers ( Brita en 
Sodastream) 

 Geschenken zijn nog niet verdeeld.  

 

Vervolg actie “Kraantjeswater”: de doelstelling is om Wijns te overtuigen om ook 

kraantjeswater te gebruiken of toe te laten. 

  

 



 4. Uitbesteding recyclagepark 

Sen geeft een duidelijke uiteenzetting wat betreft de analyse rond de 
uitbesteding van de exploitatie van het containerpark. 

De presentatie werd meegestuurd in de uitnodiging van de vergadering. 

De doelstelling is om vanuit de MAR een advies mee te geven voor de 
gemeenteraad van november 2017. 

Reden uitbesteding : 

• Omdat het efficiënter kan 

• Meer expertise bij intradura als gemeente 

• Problemen van bezetting met huidig personeelsbestand  

Voorstel uitbating overdragen aan Intradura vanaf januari 2018.   

Volgende aspecten werden toegelicht: 
- Cijfers  bezoekers recyclagepark: elk jaar een stijging sinds 2015 want 

toen werd het in de omringende gemeentes betalend, er is dan geen 
ontwijkend gedrag meer. 

- Inkomsten een stuk hoger door wijziging tarieven ( voorzien 240.000€ 
voor 2017) 

- jaarlijkse exploitatiekosten 520.951 Euro: grootste deel personeel 
240.589 Euro en afvoer en verwerking afval 225.000 Euro. 

 

Openingsuren verruimen omdat er groter aantal bezoekers is. Voorstel op basis van 

vaststellingen bezoekers: 

•  Doorlopend open  

• Winter 33 u en zomerregeling 37u 

• Eenduidig  

• Vooral avonden opgelet avond kwartiertje !!! 

 

Voordelen: 
- Garanderen dienstverlening 
- Verbeteren dienstverlening met ruimere openingsuren 
- Verminderen overheadkosten 
- Schaalgrootte 
- Behoud gemeentelijke autonomie: prijzen en voorwaarden 
- voordeel voor mensen uit de grenzen van Dilbeek die dichter bij een 
recyclagepark zitten van een buurgemeente: toegang open en betalen op basis 
van prijzen van de gemeente Dilbeek (ten vroegste 2021) 

De openingsuren in Dilbeek in vergelijking met omliggende gemeente liggen 
lager.  Bezoeken in de zomer maanden hoger dan in de winter, dus voorstel om 
gedifferentieerde openingsuren te hebben voor deze periodes, consistent en 
doorlopend.  Eind uren duidelijk communiceren naar de bewoners wanneer ze 
zich ten laatste kunnen aanbieden. 



Huidige tarieven blijven geldig en betaling per bankcontact bij elk bezoek zal 
verplicht worden. 

Geen overname van bestaande infrastructuur of huur- of energiecontracten.  
Investeringen blijven ten laste van de gemeente.  Enkel de exploitatie wordt 
overgenomen door Intradura. 

Bestaand personeel krijgt 3 mogelijke opties voorde toekomst.  

Kostprijs voor de gemeente min 60.000 Euro en verbeterde dienstverlening. 

College beslist volgende maand. De MAR kan zeker bekommernissen en 
bezorgdheden formuleren en ook de evidenties die reeds opgenomen zijn in de 
presentatie, zeker ook in het advies zetten om de belangrijkheid te onderstrepen: 

- Kwaliteitsbewaking zeker in de overeenkomst mee opnemen met 
Intradura. 

- Meer communicatie naar de bewoners dat dit niet over afval gaat maar 
over grondstoffen die herbruikt kunnen worden en geld kunnen 
opbrengen. 

Advies moet voor 30/10 naar het college, Joris geeft een aanzet tot advies.  
Ontwerpcontract is maar raadpleegbaar na het college en kan niet op voorhand 
door de Milieuraad nagekeken worden, waardoor we een voorbehoud daarvoor 
in ons advies moeten opnemen. 

5. Verkiezing Duurzaamste Vereniging op Up-cycling zondag 12/11 

Annelies Desmet van Westrand ging dit punt toelichten op onze vergadering, 
maar kon niet aanwezig zijn. De leden worden per mail verder op de hoogte 
gehouden van dit punt. 

6. Varia en nieuws uit de verenigingen. 

We drinken op het afscheid van Anjes, bedanken haar voor de jarenlange inzet 
en wensen haar veel geluk toe. 

 
Volgende vergadering van de Milieuraad gaat door op DINSDAG 14 
november  om 20 u. in Westrand  

 


