Verslag Milieuraad 9 september 2014
Aanwezig: Françoise Beyens, Dirk Kerckhofs, Anjes Goris , Freya Gyssels,
Sabine De Coninck, Marieke Leemans, Raymond Longin, Ines Verstraete,
Kim Wyns
Verontschuldigd: Hugo Marissens, Joris Bekaert, André Van Overberge,
Karel De Ridder, Betsy De Becker, Willy Kempeneer
1. Goedkeuring verslag 10 juni 2014
Verslag wordt goedgekeurd
2. Advies milieupremiereglement
Voorstelling premiereglement: elektrische fietsen, fotovoltaïsche panelen en natuurlijke
isolatiematerialen.
Dirk en Anjes schrijven gunstig advies met bemerking over de verplichting om zonnepanelen op de
woning te plaatsen.
De MAR dringt aan om de nodige promotie te voeren rond de premies en ook een ruimer
energiezuinig beleid te voeren.
3. Dag van de Dilbekenaar
Dierenstand, plantenverkoopactie, Natuurpunt, zwerfvuil, doolhof van hooi waren voorstel…
De locatie is te klein.
Joris heeft contact met Moens voor de planten.
4. Plantactie
Plantenkeuze inheems: hagen, bessen, bodembedekkers, rozelaars en fruitbomen.
De rozelaars worden geschrapt, de keuze aan bodembedekkers gehalveerd. Dringend prijzenlijst
nodig.
Uitdelen plantgoed 22/11/2014.
5. Stand van zaken statuten en huishoudelijk reglement
Een voorstel van statutenwijziging werd door Sen voorbereid. Voorstel van statutenwijziging zal
besproken worden op een volgende milieuraad; voorstel huishoudelijk reglement wordt tegen dan
ook voorbereid door Sen.

6. Herbruikbare bekers JK Paddestoel
De pogingen om tot een samenwerking te komen met JK Paddestoel wordt opgegeven, omdat het
engagement eenzijdig is gebleken.
De gemeente zal in de toekomst voor evenementen een uitleendienst opzetten voor herbruikbare
bekers.
Anjes stelt voor om het budget te gebruiken voor panelen om acties aan te kondigen. Wordt
geagendeerd op volgende milieuraad.
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7. Nieuws uit de verenigingen + varia
- Françoise wil weten wie aanwezig is op DvdD
- Sabine meldt dat er wellicht geen optie meer is om budget over te boeken naar 2015. De voorzitters
van de raden zouden hierover een brief gekregen hebben. Dirk heeft geen brief gekregen. Sen?
- Raymond: tuinbouwvereniging heeft voordracht op 5 oktober 12u over kleine sierbomen in de tuin
- Raymond alarmeert dat het fruit van de gemeentelijke boomgaarden vaak ligt te rotten. Volgend
jaar een artikel in het infoblad om de bevolking te laten weten dat je gratis kan plukken voor eigen
gebruik.
- Anjes: morgen verkeersplatform
- agendapunt volgende keer: planning en vorderingen mobiliteitsraad
- Dirk: onkruidbestrijding – borstels en branden. De bodembedekker groeit zelfs over voetpad
Molenbergstraat. Veel reacties van inwoners: vuil, onkruid tussen tegels. Voorstel: Eric vragen
evaluatie onkruidbestrijding.
- Dirk: overstromingsgebied Aquafin – voorstel: werfbezoek doen? Aftoetsen bij Eric.
- Datum milieuraad november???

Volgende milieuraad op dinsdag 14 oktober 2014 om 20 uur in CC Westrand (lokaal 302).
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