Verslag Milieuraad 8 april 2014
Aanwezig: Dirk Kerckhofs, Anjes Goris, Françoise Beyens, Marieke
Leemans, Ignes Verstraete, Raymond Longin, Luc Mostinckx, Hendrik
Appelmans, Hugo Marissens, Tineke Van Engeland, Joris Bekaert, Coby
Otter, Karel De Ridder, Sen Verdievel

Verontschuldigd: Willy Kempeneer, Stefan Eelens, Betsy De Becker, Sabine De Coninck
Om de vergadering op tijd te kunnen beëindigen (22u) is het noodzakelijk deze stipt om 20u te
starten. Dirk vraagt dat iedereen steeds tracht om op tijd aanwezig te zijn.
1. Goedkeuring verslag 11 maart 2014
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Evaluatie zwerfvuilcampagne maart 2014
Werkgroep stelde evaluatieverslag op; Anjes overloopt dit.
Bedoeling van de evaluatie was voornamelijk op te lijsten wat in de toekomst beter kan bij
organisatie van dergelijke acties.
Evaluatiedocument gaat als bijlage bij dit verslag.
Opmerkingen milieuraad bij opgestelde verslag:
- Anjes: de werkgroep zou uitgebreid moeten worden om praktische organisatie haalbaar te maken
(kandidaten mogen zich melden).
- Karel: Op 30/4 is en persmoment + vergadering gepland met de toekomstige ‘buurtafvalwerkers’;
resultaten zwerfvuilactie zullen bekend worden gemaakt + start structurele werking
‘buurtafvalwerkers’ (reeds heel wat geïnteresseerden).19u30: persmoment - 20u: vergadering over
aanpak buurtafvalwerking.
- Tineke: vraag om in perslijst te worden opgenomen betreffende thema’s milieu – afval zodat dit
meteen op Dilbeek Duurzaam geplaatst kan worden.
- Aanpak politie: vnl. via gemeentearbeiders worden sluikstorten doorgegeven aan lokale politie,
politie stelt GAS-pv op (reactieve aanpak).
- Dirk: Meer inzetten op afvalvoorkoming + sensibilisering? – Karel: In september naar scholen gaan
om te bekijken hoe dit concreet aangepakt kan worden.
- Dirk: thema afvalvoorkoming eens agenderen op jeugdraad (moet dan wel concreet uitgewerkt
worden)
- Zeer veel zwerfafval in Dilbeek na carnavalstoet – moet organisatie carnaval niet aangespoord
worden op te kuisen (ipv gemeente)?
- Algemeen: de actie was alleszins veel beter georganiseerd dan vorig jaar (Let’s do it); meer
promotie + deelnemers
- communicatie: vraag om foto’s van bewoners werkte niet – geen respons
- Preventie: Kan campagne OVAM niet gebruikt worden?
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3. Advies milieuraad over Milieujaarrapport 2014 (over 2013)
Zeer veel administratief werk, maar wat brengt dit op of gebeurt hier mee?
Via provincie komen er subsidies voor uitvoering van het op te stellen gemeentelijk klimaatplan
Opmerking tineke: bermmaaiselattesten (moeten in orde zijn).
Milieuraad geeft gunstig advies aan het opgestelde MJP 2014; dit advies zal worden overgemaakt
aan de Vlaamse Overheid.
4. Voorbereiding plantactie
Velt (Liesbeth Dothee) wil plantenactie samen met milieuraad organiseren.
Raymond zal advies geven omtrent te kiezen plantensoorten.
Velt: misschien kan gekozen worden voor ‘gemakkelijke’ planten (+ vorming door Velt koppelen aan
de plantactie).
Er wordt werkgroep samengesteld; Joris stelt doodle op.
Zo spoedig mogelijk moet een datum voor de actie vastgelegd worden (begin november?)
Ideeën: - dienst groen doet in periode plantactie aanplanting in gemeente met degekozen planten
- Reeds jaren vraagt de tuinbouwvereniging of het niet mogelijk is ergens een vaste demosite
te maken (ca. 10-15 are, eventueel op verschillende locaties), voor snoeidemonstraties
(Castelhof, …)
5. Nieuws uit de verenigingen + varia
- Reactie Velt op advies ingroenen kerkhoven:
Beter geen fruitbomen maar klimplanten tegen de muren (fruitbomen zijn te arbeidsintensief)
Bomen op kerkhoven kunnen problemen opleveren met wortels
Wat gebeurt er met oude stenen? Kunnen deze hergebruikt worden?
CBS nam kennis van het advies van de milieuraad – er zal rekening mee gehouden worden in de mate
van het mogelijke
- herbruikbare bekers JK Paddestoel: momenteel worden offertes gevraagd
Voorwaarde voor aankoop: JK moet intern sensibiliseren, maar hoe valt hun engagement te
controleren?
Voorstel milieuraad: sensibiliseringscampagne uitgewerkt door Paddestoel – gemeente – milieuraad
Bedoeling is het project te gebruiken als voorbeeld voor andere evenementen, …
Ter info: afval op evenementen zal binnen gemeente in zijn geheel bekeken (budget voorzien in mjp)
- statuten milieuraad: Sen tracht deze tegen mei af te werken
- vertegenwoordiging jeugdraad in milieuraad: jeugdraad aanschrijven of ze ander lid aanduiden
- volgende vergadering één thema: organisch afval - open milieuraad dus reclame maken . Dirk
bereidt dit voor samen met Eric.
- Velt-Pedevallei: 26/4 bezoek aan kindvriendelijke tuin in Steenhuffel
- Trage wegen Dilbeek: wandeling zondag 13/4 (10km)
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- fietsersbond: slimme fietsen maken Dilbeek platter – zondag 4/5 aan RCI (samen met repair cafe)
- tuinbouwvereniging: 4/5 biotuinieren in westrand (club 1): VM
- Raymond: kan gemeente (dienst groen) aandacht besteden aan ‘bacterievuur’ (little cherry-virus)
dat in België circuleert? Voorlopig is ziekte nog niet doorgedrongen tot het centrum van ons land.
- plakaatjes zwerfvuilactie: gelieve na plaatsing e-mail te sturen naar Eric
(openbarereinheid@dilbeek.be) zodat gemeente weet waar bordjes geplaatst werden
- Natuurpunt: wandeling op 13/4: Natuur uit de verste hoek (schepdaal – Lennik – Ternat)

Volgende milieuraad op dinsdag 13 mei 2014 om 20 uur in CC Westrand (lokaal 302 ).
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Bijlage - Evaluatie zwerfvuilactie 2014
punten die Eric aanbrengt :
* Plaatsen voor bordjes:
- Busplaats van Zuurweide
- Op- en afritten 12 en 11
- Berchemstraat
- Kattebroekstraat
- Dansaertlaan onder de brug aan het recyclagepark
- Fluwijn
- Weide aan Neerhof
- Schepdaal : Akkerstraat
- Brusselstraat : omgeving scholen
* Vuilniszakken leveren aan afvalwerkers: hoe vermijden dat ze onecht gebruikt worden?
Mogelijkheid : onbedrukte groene zakken die met het gewone huisvuil meegegeven worden?
Of witte vuilniszakken “in de vuilbak” gebruiken? We kiezen voor het laatste omwille van de
duidelijkheid en die worden tevens afzonderlijk opgehaald. In het begin wordt gecontroleerd
of ze wel zwerfvuil bevatten. We stellen tevens een proefperiode voor tot het einde van dit
jaar en organiseren een etentje als dank!
Vaststellingen
 Ruimingsactie zelf : materiaal was ter plekke zoals afgesproken; er is heel veel opgehaald,
goeie sfeer,…men stelt (weer) vast dat er heel veel zwerfvuil ligt…
Er werd 3.600 kg zwerfvuil opgehaald, terwijl er in de gemeente 254 ton (6 kg per inwoner)
afgelopen jaar werd opgehaald voor vuilbakjes, zwerfvuil en sluikstorten;
 Ontbrekende buurten/deelgemeenten : Groot-Bijgaarden (behalve Reinaertwijk), St.UlriksKapelle, Savio, Wolsemveld, Smissenbos, Kaudenaarde, op-en afritten Ring (enkel afrit 12
door Natuurpunt op zaterdag), Itterbeek praktisch niets (Coby en Sabine), Schepdaal slechts
1 straat;
 Aantal deelnemers : ong. 130; weinig ‘groepen’; geen sport-jeugd-volwassenen- vereniging;
 Publiciteit : viel niet op in het straatbeeld, noch de banners noch de affiches; heel wat
handelaren willen geen affiches uithangen; veel mensen wisten het niet (nochtans werd info
via gemeentelijk infoblad verspreid, stond het ook op de website…) of hebben het niet
gelezen of gehoord;
 Scholen : deelname : slechts 3 op 15 scholen; redenen : te laat verwittigd, hadden al vroeger
eens meegewerkt…; dus : blijkbaar weinig motivatie om mee te doen;
 Pers : artikel in Het Nieuwsblad (2X), De Standaard (weekend), Het Laatste Nieuws;
Dus veel respons, niet op RingTV;
 Communicatie : wat doet/kan Openbare Reinheid, wat doet/kan de MAR, was niet
eenduidig;
Vb. banners waren klaar, gemeente ging die plaatsen, wat nog even duurde. Volgens Eric was
dit wel duidelijk; daarom is het zeker nodig goede afspraken te maken en die in het verslag
neer te schrijven.
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Besluiten/voorstellen
 Veel vroeger informeren/sensibiliseren (vb. scholen, verenigingen…), zodat men de actie
kan opnemen in het eigen programma of er alleszins rekening kan mee houden. Bestaat er
een soort overleg tussen de adviesraden? Zo ja, zou onze actie daar kunnen besproken en
geagendeerd worden;
Info reeds in september bij scholen en verenigingen, zo kan dat in jaarprogramma
opgenomen worden. Tevens is het beter, waar mogelijk, mensen persoonlijk te informeren;
Eric merkt ook op dat het allicht goed zou zijn om de zondagnamiddag wat meer ‘schwung’
te geven aan het hele gebeuren (met muziek, of???...)
 Artikel in infoblad was wel tijdig maar volstaat niet; zou het op de frontpagina kunnen staan
met de slogan + verwijzing naar pagina waarop meer info staat?
Communicatie ambtenaar Kor hierover aanspreken;
 Website benutten en slogan telkens laten terugkeren : als banner laten verschijnen op de
gemeentelijke website;
 In elke deelgemeente/wijk mensen vinden/aanspreken die de actie in hun omgeving willen
coördineren zodat er één aanspreekpunt is; er zijn al een 10-tal mensen die bezig zijn;
 Één meldpunt installeren bij de gemeente en dat ruim bekendmaken waar mensen terecht
kunnen voor vaststellingen/klachten van zwerfvuil/sluikstorten of andere
omgevingsproblemen (vb. wilde katten…); Openbarereinheid@dilbeek.be is het meldpunt
voor sluikstorten, moet beter bekend worden -> werk voor de Kor;
 Wijkpolitie ‘rondjes’ laten doen zodat mensen ‘zien’ dat er iemand ‘rondkijkt’ en dat er
iemand aanspreekbaar is; minstens gevoel geven dat er ‘controle’ is;
Buurtafvalwerker zou zijn/haar wijkagent moeten kennen om gekende vervuilers in de wijk
aan te duiden; afspraken met de politie moeten vast staan alvorens de werking met de
buurtafvalwerkers vorm te geven; opgelet dat er geen kliklijnen georganiseerd worden;
Zachte aanpak als start, spelen op de gevoelens van de wijkbewoners wat niet bij iedereen
werkt; dan pas zwaardere aanpak;
Wie is de wijkagent? Te vinden op de website van de gemeente of bellen naar de politie;
De gemeente kan ook (cfr. voorbeeld van Joris)een officiële brief schrijven naar
wijkbewoners waarin zowel waarschuwingen staan als ecologische argumenten omtrent het
probleem van het zwerfvuil samen me de nodige info;
Het zou ook wenselijk zijn om een ambtelijke werkgroep op te richten met de politie om de
problemen te bespreken;
 Banners zijn allicht nuttig als er méér zijn en als ze zeer strategisch geplaatst worden (wat nu
niet het geval was); er wordt opgemerkt dat er te weinig banners waren en ze te klein zijn en
de info duidelijker moet zijn;
 Affiches : véél te weinig en te weinig zichtbaar; wat te denken van flyers in elke bus (via
mensen van de wijk?); is dat haalbaar? Hoeveel bussen zijn er in Dilbeek? We pleiten niet
voor flyers, wel veel meer affiches en die veel vroeger verspreiden; met heel duidelijke
vermelding van plaats en uur van afspraak; opgelet : nogal wat handelaars willen geen
affiche uithangen…
 Blijvende paaltjes plaatsen (van OVAM) op wel gekozen plaatsen, hiervan lijst maken; op de
andere plaatsen waar het nu opgeruimd werd, ‘onze’ paaltjes plaatsen, goed zichtbaar, waar
veel mensen voorbij wandelen; OVAM-borden : plaatsen zie hoger; onze paaltjes : Joris,
Marieke, Anjes beginnen er alvast mee om ze te plaatsen op opgeruimde plaatsen;
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Opgelet voor te veel deelnemers! Nu was het nog net te doen voor de logistiek, indien er
meer volk is moeten er ook meer helpers zijn! Eric kijkt na hoe het zit met de verzekering van
de individuele deelnemers (leden van adviesraden en verenigingen zijn verzekerd);
We moeten nu al beginnen met de voorbereiding van de volgende uitgave!
Deze evaluatie ook bespreken op de MAR om nog reacties te horen en voorstellen voor
volgende uitgave.
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