
Verslag  vergadering van 8 september 2015 

Aanwezig : Françoise Beyens (voorzitster vergadering), Joris 
Bekaert, Betsy De Becker, Sabine de Coninck van Noyen, 
Raymond Longin, Marieke Leemans, André Van Overberge, Ignes 
Verstraete, Dirk De Ridder, Kim      (duurzaamheidsambtenaar, 
Anjes Goris (verslag). 

 

Verontschuldigd : Karel De Ridder (schepen), Ellen Valckenborgh (politie), Dirk 
Kerckhofs, Sandrine Van Kerk, Hugo Marissens, Stefan Eelens, Gerda Roelandt. 

1.Goedkeuring verslag vergadering 9 juni 2015 

-Betsy vraagt nogmaals om de uitnodiging en het verslag tijdig met de post te 
ontvangen; 

-Anjes vraagt om de gedane voorstellen/afspraken i.v.m. Fair Trade en het debat rond 
Statiegeld zeker op te volgen; 

2.Toelichting Klimaatactieplan door Kim (duurzaamheidsambtenaar). 

-Elk MAR-lid had al via mail het plan ontvangen en Kim overliep het via een powerpoint-
presentatie nog eens grondig, en voorzien van de nodige commentaar. 

-Het Klimaatactieplan kadert binnen het Burgemeestersconvenant dat door de 
gemeente Dilbeek ondertekend werd, waardoor de gemeente zich engageert om 
concrete maatregelen te ondernemen om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 
% terug te dringen. Als uitgangspunt = nulmeting werd het jaar 2011 genomen toen de 
emissie 282.033 ton bedroeg. De gemeente moet een Klimaatactieplan opstellen met een 
opsomming van maatregelen die zij zal nemen om die CO2-reductie te realiseren. 

-Het plan bevat zowel acties voor de publieke als de private sector. De gemeente geeft 
het voorbeeld,  neemt duidelijke maatregelen en stimuleert haar inwoners om zelf actie 
te ondernemen. 

-Er werd een interne stuurgroep geïnstalleerd die zowel een beleidsondersteunende, 
coördinerende, adviserende als uitvoerende rol op zich neemt, waardoor een grotere 
betrokkenheid gegarandeerd wordt. 

-18 doelstellingen worden vooropgesteld die verschillende sectoren beslaan : de eigen 
organisatie van de gemeente (gebouwen, installaties en voorzieningen van de 
gemeentelijke gebouwen), tertiaire sector, de industrie, vervoer, huishoudens, 
landbouw, lokale energieproductie. Bij iedere sector wordt een percentage 
vermindering vooropgesteld. Bvb. gemeentelijke gebouwen : 36 % t.o.v. 2011, tertiaire 
sector : 21 %, huishoudens : 22 % via promotie hernieuwbare energie, duurzaam 
bouwen, groepsaankoop PV-panelen… 

Hoe de Dilbeekse bevolking bereiken en stimuleren tot actie? 

-Alle adviesraden worden geïnformeerd en gevraagd een advies te geven over het plan 
en suggesties toe te voegen of te benadrukken; 

-Info via gemeentelijk informatieblad, website, facebook; info niet té theoretisch maken, 
aanvullen met meer eigen verhalen van mensen die herkenbaar zijn; 



-Verderzetting concrete acties genre Kyotomobiel die in wijken neerstrijkt (bvb. om 
mensen te sensibiliseren om woning te isoleren); 

-Dirk krijgt op het werk een machientje om persoonlijk verbruik te meten! Dit bestaat en 
wordt her en der gebruikt, maar is het voldoende bekend? 

-de vraag is ook of er een termijn wordt vastgelegd voor concrete acties? Volgens Kim 
moeten de verschillende diensten dat nog uitklaren, zij moeten dat trouwens ook voor 
hun jaarrapport doen. 

Besluit : 

We weten intussen dat het advies bij Kim verwacht wordt op 29 sept.! 

Alle bedenkingen/suggesties/hiaten in het plan worden daarom bij Anjes 
verwacht ten laatste op   23september; ze worden in een advies verwerkt dat 
iedereen toegestuurd krijgt en waarop moet gereageerd worden voor 27 sept.  

3. Dag van de Dilbekenaar zaterdag 26 september 

Het algemeen thema van de dag is ‘KLEUR’! 

Ons doel is : ons bekend maken, publiek sensibiliseren, tot medewerking stimuleren. 

Wat : keuze voor thema’s onkruidbestrijding en ingroening/vergroening… 

Hoe :  

-mindmap over MAR, illustraties, accenten…(Anjes); kleine enquête (Françoise stuurt 
voorbeeld door naar Anjes die enquêteformuliertje maakt, voorzien van een 
schiftingsvraag);  

-er worden 5 prijzen verloot : 1°winnaar krijgt een onkruidbrander (Sabine vraagt er 
één aan Willy Kempeneer), de 4 anderen krijgen een bon om bodembedekkers te 
kopen bij Moens, Joris zorgt ervoor.  

-Raymond stelt voor in onze stand een voorbeeld van bodembedekker in een bak van 
één vierkante meter te presenteren…(ik herinner me niet meer of dit nu om een prijs 
ging of om een voorbeeld alleen…, dit moet verder uitgeklaard worden).  

-Er worden 3 electrische fietsen uitgeleend door de fietsersbond (Marieke spreekt 
af met Marc). 

-Joris maakt een lijst van wie om welk uur de stand kan bemannen en wie er wat 
doet; de stand is open van 15 u. tot 18 u. en stuurt die door. 

4.Varia : 

Anjes geeft info over de schoolroute-enquête die het Verkeersplatform organiseert bij 
alle Dilbeekse scholen in de Week van de mobiliteit van 21 tot 25 september.  

Het doel is  concrete informatie te verkrijgen over de huidige route van de 
kinderen/jongeren en de knelpunten die ze hierbij ondervinden. Op basis hiervan 
kunnen projecten uitgewerkt worden die ertoe moeten leiden dat kinderen/jongeren 
zich ‘duurzamer’ naar de school verplaatsen (te voet, met de fiets, met de bus…). Die 
projecten kunnen over een langere periode gespreid worden en worden ook door de 
gemeente ondersteund. 



De Provincie Vlaams-Brabant verleent subsidies voor gekozen projecten en dit is dus 
een kans die men optimaal wil benutten. 

Omdat het Verkeersplatform niet over een budget beschikt wordt aan de MAR gevraagd 
om het drukwerk van de enquête te betalen (ten belope van 293,-€ ). Na bespreking 
geeft de MAR haar fiat. 

De opmerkingen betreffen : waarom een ‘papieren’ versie als het (volgens sommigen) 
ook digitaal kan. De MAR moet zich ook beraden over welke initiatieven ze wel en niet 
ondersteunt. 

 


