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1. Goedkeuring verslag 14 januari 
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Werkgroep Dierenwelzijn
- 4 dames (Van Doorselaer Melissa, Van Molle Paule, Roelandt Gerda, Stichelmeyer Linda) bezorgd  
voor dierenwelzijn in Dilbeek hebben ideeën en zoeken aansluiting bij milieuraad,  ideeën: aanpak  
hondenpoep, uitloopweides, honden en bejaarden,…
- Initiatieven en acties moeten van hun zelf komen, milieuraad kan dit wel meenemen en kan voor een  
draagvlak zorgen
- werkgroep Dierenwelzijn kan lid worden van milieuraad

3. Zwerfvuilactie 
- Anjes: lijst wordt overlopen, ontbreekt als actieterrein: Dilbeek-Centrum en St-Ulriks-Kapelle, als er  
zich nog kandidaten aandienen, verwijzen naar deze hiaten
- zondag slotmoment op Kasteelhoeve, 17 u, kunstwerken scholen worden tentoon gesteld, drankje  
gemeente, speech Karel en Dirk
- pers is uitgenodigd via Kor (stond reeds in Nieuwsblad), wordt nog gepromoot via Duurzaam  
Dilbeek,  publiciteitsvoering  na actie grondig evalueren
- Stefan maakte 40 borden op staander, aanmaak zelfklevende stickers  met boodschap: Net  
opgeruimd! Met dank aan vrijwilligers, Tineke maakt ontwerp, via Openbare Reinheid verder afwerken.
- Anjes: grote vraag hoe zwerfvuilactie verder opvolgen? Buurtafvalwerkers? Afvalbarometers?

4. Ingroenen Dilbeekse kerkhoven
Oliva:  algemene presentatie van Regionaal Landschap die ingroenen van kerkhoven als actiepunt  
opneemt in jaarprogramma, toelichting van uitgewerkt project St-Gertrudis Pede opgesteld door  
deskundige groendienst.
Kort samengevat: kerkhoven omvormen naar parkbegraafplaatsen , uitgangspunt eenvoud en  
herkenbaarheid, zo ecologisch en natuurlijk mogelijk maar rekening houdend met :
- Behoud van de strakke lijnen zowel in wegenis als beplanting
- Soberheid in gebruik van materiaal zowel wat verhardingen betreft als beplanting.
- Het onderhoud van beplanting bepalend bij de soortenkeuze
- kiezen voor een ecologische en waterdoorlatende verharding,  enkel op functionele paden

Discussie en opmerkingen die zullen samen gevat worden in advies van milieuraad naar gemeente:
1) engheid van kerkhoven doorbreken door relatie te zoeken met open landschap
2) brainstorming in Dilbeek over verschillende concepten  begraven (grafzerken, urnen, strooiweide,
…) 
3) Pede= proefproject, degelijk evalueren en bijsturen vooraleer ander kerkhof wordt aangepakt
Karel De Ridder: weinig speelruimte  gelet op de nultolerantie pesticidengebruik vanaf 2015
4) aandacht voor bereikbaarheid grafzerken met wagen (waar mogelijk)
5) voor Pede:  strak ontwerp,  muren benutten voor klimplanten leibomen,  kiezen voor streekeigen  
soorten, soortenkeuze beplanting ontbreekt

Communicatie via infopanelen aan ingang kerkhoven
Pede: muur en trap dienen behouden te blijven beschermd erfgoed

5. Statuten + huishoudelijk reglement milieuraad en af te sluiten overeenkomst met gemeente
- Sen neem dossier over (=jurist), nu té veel details in statuten, horen thuis in huishoudelijk reglement
- na elke legislatuur blijft milieuraad als advies orgaan bestaan alleen kan samenstelling wijzigen



-tegen 20 maart: ontwerptekst statuten

5. herbruikbare bekers Jeugdhuis Paddestoel
Dirk en Joris hebben overleg op 12 maart met Paddenstoel, wordt volgende milieuraad geagendeerd

6. Brainstorm premies
Freya: resultaat van de brainstorm met Kim (=duurzaamheidsambtenaar)  en de werkgroep 
Klimaatneutrale gemeente, wordt met verslag overgemaakt 

Hieruit zullen enkele premies weerhouden worden op basis van goedkeuring schepencollege 
en haalbaarheid naar opvolging toe.

Graag een quotering hierop geven tegen ten laatste vrijdag 14 maart zodat naar het 
schepencollege duidelijk is wat de milieuraad als belangrijk acht

7. Varia

- Stefaan: bos gerooid omgeving Eksterstraat, kapvergunning? waar kan dit nagevraagd 
worden, antwoord: dienst Stedenbouw gemeente contacteren, dit geval is vergund, 
heraanplanting werd opgelegd.
- Hugo: Trage Wegen dankbaar voor het effenen van voetwegen, een pluim!
- Anjes: Verkeersplatform Dilbeek, amper 4 leden, kandidaten gezocht, ter info: Een 
verkeersplatform is een groep mensen die werkt aan meer verkeersveiligheid en duurzame 
mobiliteit in de gemeente. Het platform is onafhankelijk.
-Sabine: Natuurpunt bouwt wilgenhut en platform aan poel op 22 maart Thaborberg, welkom
- Joris: dit jaar plantactie van milieuraad? Ok in samenwerking met VELT
- Stefan: in omgeving 17 bruggen breekwerf en opslag van massa’s afvalstoffen,ook 
geluidshinder, Karel= is plaatselijke verwerking van grondstoffen die opnieuw gebruikt 
worden ter plaatse. Informatie naar de bevolking hierover 

Volgende milieuraad op dinsdag 8 april om 20 uur in CC Westrand (lokaal 302).


