
 
1 

Verslag Milieuraad 14 januari 2014 
 

Aanwezig: Dirk Kerckhofs, Francoise Beyens, Tineke Van Engeland, Betsy 

de Becker, Freya Gyssels, Raymond Longin, stefan Eelens, Hugo 

Marissens, Andre Van Overberge, Hendrik Appelmans, Ines Verstraete, 

Coby Otter, Karel De Ridder 

 

Verontschuldigd: Sabine De Coninck, Joris Bekaert, Willy Kempeneer, Marieke Leemans 

 

1. Goedkeuring verslag 10 december 2013 

Freya vraagt bijkomende uitleg over bebossingsproject Herdebeekveld: Wat zal er gebeuren met het 

reeds bestaande bos naast het te bebossen terrein? Dit staat altijd vol voorjaarsbloeiers  rekening 

mee houden dat dit niet wordt aangetast. 

Tineke vult aan dat tijdens discussie over het masterplan de milieuraad akkoord ging met de 

algemene principes van het advies fietsersbond. Dit werd niet aldus in het verslag genoteerd. 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Opvolging advies MJP en actieplan 2014 

Drik licht toe dat het uiteindelijke advies niet meer werd doorgestuurd naar alle leden van de 

milieuraad omwille van tijdsdruk (noodzakelijk om het document tijdig aan de gemeenteraadsleden 

te verspreiden). Alle leden zijn akkoord met inhoud van het advies. 

 

Er dient met schepen / college afgesproken te worden hoe zal omgegaan worden met het opgestelde 

meerjarenplan. Zal jaarlijks bijgestuurd worden, hoe kan milieuraad uitgevoerde acties evalueren en 

adviseren, … 

Het gehele MJP 2014-2019 (met alle acties, zowel prioritaire als niet-prioritaire) zal met akkoord van 

schepen overgemaakt worden aan kerngroep milieuraad en zo trachten uitvoering op te volgen en 

eventueel bij te sturen. 

 

3. Statuten + huishoudelijk reglement milieuraad en af te sluiten overeenkomst met gemeente 

De statuten en het huishoudelijk reglement moeten opgefrist worden. 

Er zal hiervoor werkgroep samengesteld worden (Karel, Sen, Dirk, …) om dit voor  te bereiden. 

Er zal bekeken worden of het nuttig is een afsprakenovereenkomst af te sluiten met het college 

betreffende de werking van de milieuraad. 

 

In dit kader moet onder meer bekeken worden: 

- Wat gebeurt met adviezen? Via officiële weg overmaken of informeel via schepen? 

- Hoe kan milieuraad afdwingen dat er effectief rekening wordt gehouden met uitgebrachte 

adviezen? 

- Wat als milieuraad het niet eens is met het beleid van de schepen?  

 

Bemerkingen hierbij: 

- Milieuraad moet niet steeds gelijk krijgen. Belangrijk dat er constructief/positief gewerkt kan 

worden. 



 
2 

- Antwoorden vanuit gemeente op vragen milieuraad / motiveren waarom uitgebrachte adviezen 

niet werden opgevolgd. 

- Gemeente zou planning van de voorziene investeringen moeten overmaken om tijdig te kunnen 

anticiperen op geplande projecten. 

 

Aanpak: 

De huidige statuten + huishoudelijk reglement zullen overgemaakt worden aan alle leden. Tegen 

volgende vergadering kunnen opmerkingen / ideeen overgemaakt worden. 

Statuten van andere milieuraden (Halle, Gent, …) zullen worden opgevraagd. 

De huidige basis moet zeker behouden blijven. 

Duidelijk in statuten opnemen wat onder ‘milieu’ valt. 

 

4. Advies masterplan Dilbeek-centrum 

Tineke heeft advies voorbereid en licht toe. 

De Fietsersbond heeft zijn advies reeds verspreid en aan het college overgemaakt. 

In het advies staan geen opmerkingen per straat, maar algemeen (Verheydenstraat uitgezonderd). 

Bijkomend op te nemen in het advies: 

- Nood aan diverse plaatsen waar je fietsen veilig kan stallen 

- Situatie N8 

- Is afsluiten de Heetveldelaan wel doordacht? (zowel pro als contra argumenten binnen milieuraad) 

- Kunnen simulaties overgemaakt worden / worden er testfases ingericht? 

Tineke maakt advies op met deze extra bemerkingen. 

 

5. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 

College besliste geen werkingstoelage te geven voor 2013. 

Rekeningen 2013 + budget 2014 worden goedgekeurd. 

Aanvraagdossier dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij gemeente (via dienst milieu). 

 

6. Varia + nieuws uit de verenigingen 

- Voorstel firma Jemaco tot testen van compostbakjes. Wordt volgende vergadering verder bekeken. 

 

- Zwerfvuilactie 15-16 maart 2014: werkgroep vraagt medewerking tijdens dit weekend 

(voornamelijk coördinerende rol) + actief op zoek gaan naar deelnemers. 

Vraag: Kan milieuraad afsluitend moment ondersteunen (gadget)? 

Nadenken over een leuk duurzaam cadeau voor alle deelnemers (geen vuilzakken!) 

Er wordt niet enkel gemikt op jeugd / scholen, maar op alle inwoners van de gemeente 

 

- zondag 26/1: Algemene vergadering + aperitiefconcert (rond 12u): Kasteel La Motte 

 

- Stefaan: wat is het actieplan van de gemeente omtrent strooien 

Antwoord Karel: Er zal geëxperimenteerd worden met pekel + fietspaden worden geruimd bij 

sneeuwval 

 

- Nood tot compostering aan loveldwijk.  

 



 
3 

- Wandeling Trage Wegen:16/2, 14u aan La Motte. 

 

- Tijdens AV van tuinbouwvereniging beloofde de burgemeester dat oprichting van een volkstuin 

bekeken zal worden. 

 

Volgende milieuraad op dinsdag 11 februari om 20 uur in CC Westrand (lokaal 302). 


