Verslag Milieuraad 14 oktober 2014
Aanwezig : Dirk Kerckhofs, Françoise Beyens, Betsy De Becker, Joris Bekaert, Marieke Leemans, Stefan Eelens,
Hugo Marissens, Hendrik Appelmans, Anjes Goris (verslag).
Verontschuldigd : Freya Gyssels, Sabine De Coninck, Coby Otter; Sen Verdievel, Oliva De Vidts en Kim Wyns
(Milieudienst); Ellen Valckenborgh (politie Dilbeek); schepen Karel De Ridder.
Marjolein Visser laat weten dat ze wegens tijdsgebrek niet langer lid kan blijven van de MAR.
1)Goedkeuring verslag 9 september : wordt samen met het verslag van 14 oktober besproken
2)Werkgroep zwerfvuilactie
De werkgroep (samengesteld uit Joris, Marieke, Stefan en Anjes met ondersteuning van Eric De Jonge dienst
OR) gaf een overzicht van zijn acties het voorbije jaar en van de huidige opruimactiviteiten van de gemeente
(dienst OR). Het hoogtepunt was het opruimweekend van 15-16 maart. Dit was meteen de start van het werken
met ‘buurtafvalwerkers’, vrijwilligers die in de eigen wijk regelmatig zwerfvuil opruimen.
Op de vergadering van 30 september met de vrijwilligers werd de voorbije werking geëvalueerd en werden
voorstellen geformuleerd voor de verdere werking. Vaststelling is alleszins dat het werk van de buurtafvalwerkers
(voortaan BBB’s genoemd, zijnde de Brik- en Blikbrigade) effect heeft en uitbreiding wenselijk is.

Aanvullend werden door de MAR volgende opmerkingen gemaakt en voorstellen geformuleerd :
-kleine borden her en der geplaatst waar veel zwerfvuil ligt, hebben een herhalings- en herinneringseffect;
-vuilnisbakjes met 2 gaten zouden best overal geplaatst worden;
-er is het probleem van de N8 en de op-en afritten van de Ring, dat is de bevoegdheid van het Vlaams Gewest;
de gemeente moet dit aankaarten;
-moet de eigenlijke oorzaak van veel zwerfvuil niet aangepakt worden? (o.m. te veel verpakking, plastiek…)
-groenafval : zou verhakselen per wijk kunnen georganiseerd worden om groenafval-dumping te verminderen?
- meer straatvegers zijn wenselijk;
-het nieuwe beleid koos voor een ‘mooi’ Dilbeek! Maar dat betekent zowel oog voor aanleg van de publieke
ruimte, als onderhoud van straten en voet-en fietspaden, als zwerfvuil ruimen, enz. Er is nog veel werk…
-moet er niet geijverd worden voor statiegeld voor pet-flessen (wetend dat wij daar niet in ons eentje kunnen over
beslissen)?
-probleem rond supermarkten, nachtwinkels, frituren…waar snoep/drank kan geconsumeerd worden en direct
weggegooid; hiervoor samenwerken met Raad Lokale Economie;
-er is een mentaliteitsprobleem bij mensen in het algemeen, het is dus een proces van lange adem…

Besluit :
De MAR adviseert de gemeente om de Vlaamse overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen voor het
onderhoud van de N8 en de op-en afritten van de Ring.
De MAR vraagt tevens om vuilbakjes met 2 gaten te plaatsen waar mogelijk, gezien deze hun positief effect al
bewezen hebben.
Dirk schrijft een voorstel van advies, stuurt het rond ter goedkeuring/aanvulling en maakt het over aan het college.

1

Dirk neemt contact op met de Raad Lokale Economie om met hen de aanpak van het zwerfvuil te bespreken en
naar oplossingen te zoeken.

3)Voorstel begroting MAR 2015
Joris geeft toelichting over de huidige stand van de rekeningen. Het saldo 2014 bedraagt 1.892,95€. Hierdoor is
er nog ruimte voor initiatieven (plantactie, verdere acties rond zwerfvuil, vorming, …). Voor 2015 zou de
gemeentelijke subsidie 2500,-€ bedragen.

Bespreking :
-Ondersteuning JK Paddestoel voor het gebruik van herbruikbare bekers is geschrapt, wegens bezwaren van
hunnentwege.
-Verbruik drank tijdens vergaderingen van de MAR is OK, maar niet het verbruik nà de vergadering.
-Bepaalde kosten die vroeger uitgespaard werden omdat de ‘Chinese vrijwilliger’ het voor niks deed, zijn nu voor
onze rekening, bvb. bepaalde printkosten.
-Besluit : de begroting wordt goedgekeurd.

4)Evalutatie Dag van de Dilbekenaar
-Voor ons was het een geslaagde dag : veel volk, positief dat we een stand samen met Natuurpunt en Velt
hadden, we waren goed zichtbaar, de kippen trokken aandacht…
-Jammer dat het zwerfvuilpaneel er afzonderlijk en wat verloren bij stond;
-Er waren nog te weinig aantrekkingspunten.

5)Huisje Mostinckx
De voorstellen die op tafel liggen :
-herstel bloemenborder
-gracht in weiland
-hoogstamboomgaard aanleggen
-stopplaats voor paarden menroute
-meer ruimte voor buitenevenementen
-speelruimte kinderen
-behoud schapenweide
Oliva coördineert de hele actie; aan MAR wordt gevraagd de beplanting te financieren. De vergadering gaat er
mee akkoord.
Nog een voorstel : plaatsen van een infobord! Dit moet aan de gemeente gevraagd worden.

6)Varia
-1000 km Kom op tegen Kanker heeft volgend jaar plaats in het weekend van 14-17 mei 2015 en heeft een
stopplaats in Dilbeek. Vraag van de organisatoren is 1°of wij ‘toeschouwers’ willen leveren (liefst veel natuurlijk),
2°of wij mee willen helpen bij de organisatie, 3°of wij actief willen deel uitmaken van de initiatiefgroep? Het besluit
is dat we én voor toeschouwers willen zorgen én willen meewerken aan de organisatie.
-In de marge hiervan zegt Betsy dat er gespreksgroepen gevormd zijn voor personen met kanker ( of die kanker
hadden) om met lotgenoten ervaringen te delen.
-Ecolife, beweging rond Milieu en Duurzaamheid, lanceert een initiatief rond sport. Bedoeling is het lokaal
sportbeleid te ‘verduurzamen’ onder de noemer ‘Ecosportief’! Dirk sprak Schepen De Dobbeleer hierover al aan,
zonder veel resultaat (behalve dat er onkruid op het kunstgras groeit en dat een probleem vormt). In het MJP
staat de verbetering van de sportinfrastructuur van Schepdaal vermeld.
Logisch zou zijn dat we samenwerken met de sportraad, maar wat doet die? Is die actief?
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Françoise merkt op dat het niet enkel over gebouwen en dgl. moet gaan maar over de ‘sporter’! Betsy stelt voor
om contact op te nemen met Dhr. De Mecheleer, de ambtenaar die onderzoek doet naar energieverbruik in
woningen.
Tevens stellen we voor aan Kim Wyns te vragen wat de resultaten zijn van de bevraging rond energieverbruik op
de Dag van de Dilbekenaar.
-Voedselteam : Françoise was aanwezig op die vergadering (er waren ong. 20 aanwezigen). Het Voedselteam is
een door de overheid gesubsidieerde organisatie die ondersteuning biedt aan lokale initiatieven. De bedoeling
van een voedselteam is producten te kopen bij plaatselijke boeren. Een voedselteam omvat minstens 20
gezinnen. Een dergelijk initiatief opstarten vraagt nog wat denkwerk o.m. wat betreft het hoe? de voorwaarden?
de mogelijke problemen, enz.
-Plantactie : Joris signaleert dat de actie nog geen succes is, er is nog maar één bestelling binnen. Er werden
formulieren uitgedeeld op de Boerenmarkt en Gonzende Zondag. Info staat ook op de website (deze is terug upto-date met dank aan Sabine!). Dringende vraag : veel reclame maken!
-Stefan pleit nogmaals voor een fitness parcours in de natuur! Hij wil dat voorbereiden voor de volgende
vergadering. Hij signaleert ook dat de betonnen muur langs de spoorlijn er heel anders uitziet dan het
oorspronkelijk voorstel (beplanting…) met gevaar voor graffiti…Voorstel is aan Infrabel te vragen om muur te
beschilderen of/en planten aan te brengen. Anjes vraagt aan Robert Rens om dit te agenderen op de Mora
(Mobiliteitsraad). Stefan kan dit voorbereiden met foto’s , enz.
-Trage Wegen : Hugo meldt dat de vereniging op 9/11 de Pedemolen open houdt; er zijn 3 wandelingen voorzien
van verschillende afstanden; verder is er soep en taart! Info ook te vinden op de website.
-Anjes meldt dat het Verkeersplatform een info- en discussieavond zal organiseren i.s.m. ouderraden van
Dilbeekse scholen rond mobiliteit en veiligheid rond de Dilbeekse scholen.
-Dirk contacteerde ambtenaar met het oog op bezoek aan Aquafin. Aquafin wil dit doen, maar er duiken nog wat
problemen op.
-Voorstel van Dirk om in december Eric De Jonge uit te nodigen om toelichting te geven over de
onkruidverdelging meer bepaald n.a.v. onkruidaangroei tussen verhardingen, op stoepen, enz. Aan ieder wordt
gevraagd foto’s te bezorgen ter illustratie van het probleem.
-Gecoro : de vertegenwoordigers signaleren dat de Gecoro al maanden niet meer samenkwam. Naar verluidt zou
er in oktober een vergadering gepland zijn. Voorstel is vanuit de MAR een brief te schrijven met de vraag
volgende punten te agenderen : de RUP-ecologische structuur en een stand van zaken van de Dansaertlaanzone.
-Volgende vergadering MAR : DINSDAG 18 NOVEMBER (11 november is een feestdag!)
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