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Verslag Milieuraad 11 februari 2014 

 

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

Gyssels, Raymond Longin, Stefan Eelens, Joris Bekaert, Hugo Marissens, 

Marieke Leemans, Coby Otter, Sabine De Coninck, Anjes Goris, Sen 

Verdievel, Kim Wyns, Karel De Ridder 

 

Verontschuldigd: Willy Kempeneer, Betsy De Becker 

 

 
1. Goedkeuring verslag  

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Antwoorden op advies MJP 

De antwoorden zijn duidelijk bevonden. 

Hugo merkt op dat de transparantie naar de bevolking  toe beter kan, en vraagt of de gemeente pro-

actief kan werken op het online informatie verschaffen, vooral wat betreft Ruimtelijke Ordening. 

Anjes merkt op dat de laatste toelichting (rapportering en betrokkenheid MAR bij acties MJP) een 

belangrijk aandachtspunt is.  

 

3.Jaarplanning dienst Milieu – Openbare Reinheid  - Groen 

Sen overloopt de jaarplanning van dienst Milieu. 

Karel overloopt de jaarplanningen van dienst Openbare Reinheid en Groen. 

MAR zou graag het plan van ingroening begraafplaats Sint Gertrudis Pede bekijken en bespreken. 

MAR wil de opmaak van de EPC’s nader bekijken en opvolgen. 

MAR vraagt voor volgende vergadering een toelichting over het wagenparkplan ‘personenwagens’. 

Conclusie MAR: ‘dit is duidelijk een opstartjaar met budgettaire beperkingen’. De MAR hoopt op 

grotere dossiers de komende jaren. 

 

 

4. Zwerfvuilactie 

Anjes licht de zwerfvuilactie toe. 

Extra aandacht voor de promotie. Er wordt gevraagd of het mogelijk is op de gemeentelijke website 

de locaties en schema van de actie te posten om last-minute deelname te vereenvoudigen. 

De MAR zorgt zelf voor verspreiding van de affiches (af te halen bij Marieke), behalve voor de 

gemeentelijke gebouwen hiervoor spreekt Eric DJ de bode van de gemeente aan. 

Sabine vermoedt dat het gebruik van een foto met een blikje ‘Coca Cola’ voor problemen kan zorgen. 

Tinneke zal het merk verwijderen. 

Er wordt gevraagd of de gemeente of de toekomstige buurtafvalwerkers de ‘netheidsbarometer’ 

kunnen toepassen. Wordt geagendeerd in APRIL met toelichting. 
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5. Stand van zaken Huishoudelijk Reglement en Statuten 

Sen, Dirk, Karel en André gaan hierover vergaderen. 

Een stemming volgt op de volgende milieuraad. 

Sowieso komt er een verwijzing naar het protocol van de Adviesraden. Dirk stuurt dit alvast door 

naar de leden.  

 

 

6. Varia + nieuws uit de verenigingen  

De gemeente organiseert de actie Mijn Korte Ritten en aansluitend Belgerinkel en vraagt sponsoring 

van de MAR. De MAR doneert € 500 voor aankoop fietslichtjes  ed. 

 

Stefaan merkt op dat het GEN-plan in werkelijkheid anders is uitgewerkt.  

1) De ‘muren’ zijn niet begroeid. 

2) Het fietspad stopt op de Ijsbergstraat. 

Er wordt gevraagd wie contactpersoon is van de gemeente met NMBS/INFRABEL. 

 

16/2: Wandeling Trage Wegen 

 

28/2  organiseert VELT-Pedevallei een snoeiles. 

 

2/3:  snoeidemonstratie door tuinbouwvereniging Dilbeek 

 

Natuurpunt Dilbeek start met jeugdwerking (6-12j), meer info op www.natuurpunt-dilbeek.be 

 

16/2: Prikkelpad 

 

Stefaan vraagt tot wie hij zich moet richten voor een openlucht ‘fitness’. Karel verwijst hem door 

naar dienst Sport. 

 

 

 

 

 

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


