Verslag Milieuraad 13 mei 2014
Aanwezig: Dirk Kerkhofs, Betsy De Becker, Anjes Goris, Marieke
Leemans, Coby Otter, Raymond Longin, Françoise Beyens, Freya Gyssels,
Tineke Van Engeland, Joris Bekaert, Ines Verstraete, Hugo Marissens,
Sabine De Coninck, André Van Overberge, Luk Mostinckx, Eric De Jonge,
Karel De Ridder, Sen Verdievel
Verontschuldigd: Willy Kempeneer
1. Goedkeuring verslag 8 april 2014
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Bespreking thema ‘organisch afval’ – belang binnen het afvalvoorkomingsbeleid van Dilbeek
Presentatie als bijlage bij dit verslag (toegelicht door Eric).
Karel schetst geschiedenis van de totstandkoming van het afvalvoorkomingsbeleid van Dilbeek.
Opmerkingen tijdens toelichting met betrekking tot gedifferentieerde aanpak:
- probleem bij appartementsgebouwen: vuilniszakken staan op terras  geuroverlast bij warm weer
- is het mogelijk een gemeentelijke verordening op te stellen die oplegt dat in elk
appartementsgebouw centrale GF(T) bak staat?  Ja, dit kan. Probleem: kwaliteit compost is slecht
(geen controle)
- aanbieden van ophaling GFT voor bepaalde wijken met hoogbouw (met doorzichtige zakken wel
controle mogelijk op aangeboden afval)
- Karel: in MJP 2014-2019 van gemeente is als actie onderzoek diftar-systeem opgenomen
- Kan binnen de gemeente niet zelf locatie gezocht worden voor composteren GFT van
appartementsgebouwen?  te omvangrijk, dus niet mogelijk.
- de hoeveelheid GFT van appartementsgebouwen is zeer beperkt – focussen we niet beter op
andere zaken
- het GFT-afval van gemeentepersoneel wordt niet gecomposteerd, dit belandt bij restafval; de
politie doet dit wel (compostbak achter gebouw)
Andere opmerkingen:
- Idee om volkstuintjes te koppelen aan wijkcompostering (oa meer sociale controle)
- Met betrekking tot volkstuintjes is tuinbouwbedrijf Bauwens in Kalenbergstraat bereid een
braakliggend stuk terrein ter beschikking te stellen dat mag gebruikt worden voor inrichting
volkstuintjes
- te agenderen op latere milieuraad: wat kan gemeente doen voor inrichting volkstuintjes, wat kan
rol milieuraad zijn, …
- wat met bodemverontreiniging door infiltratie compostwater? Invloed werd nog nooit onderzocht.
Kunnen we voor Dilbeek geen systeem ontwikkelen om compostwater op te vangen zodat dit kan
gebruikt worden als meststof
Vervolg: De in de toelichting opgenomen specifieke vragen (oa standpunt milieuraad ten aanzien van
kostprijs afvalbeleid, …) wordt volgende vergadering besproken. De kerngroep bereidt dit voor.
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3. Opmaak mobiliteitsplan Dilbeek - workshop
Het mobiliteitsplan van Dilbeek wordt na goed 10 jaar volledig vernieuwd. Er werd een studiebureau
(Mint) aangesteld dat samen met de gemeente de knelpunten zal benoemen en nadien naar
oplossingen zal zoeken.
Concrete vraagstukken: de uitbouw van een degelijk parkeerbeleid in de verschillende kernen, de
aanpak van sluipverkeer, een mogelijke hercategorisering van de wegen, eventuele aanpassing van
de snelheidsregimes, de uitbouw van netwerken en routes voor fietsers, vrachtvervoer, auto's en het
inschakelen van trage wegen in (trage) mobiliteit.
Op 3 juni wordt hiervoor aparte workshop georganiseerd voor de rechtstreeks betrokken
belangenactoren (collegeleden, fractieleiders gemeenteraad, adviesraden, diensthoofden, … ). Het is
de bedoeling dat elke actor vanuit zijn specifieke invalshoek de aandachtspunten, knelpunten en
visies meedeelt inzake de mobiliteit binnen onze gemeente. (workshop start om 15u in vergaderzaal
van de maalderij (Kasteelhoeve), 2e verdieping en duurt ongeveer 2u.
Anjes sluit aan bij workshop voor de milieuraad.
Iedereen mailt bemerkingen door aan Anjes zodat zij deze kan meenemen naar workshop (tegen
uiterlijk 31 mei).
4. Nieuws uit de verenigingen + varia
- Aanpassing statuten + huishoudelijk reglement: Sen bereidt voorstel voor tegen vergadering juni
- vraag kerngroep: vindt er in juli/augustus vergadering milieuraad plaats?  Neen
- Velt: zondag 1 juni: ecotuindagen in tuin Luc Bruyneel (Sint-Martens-Bodegem – SintMartinusstraat)
- Ellen Valckenborgh zal milieuraad verder opvolgen voor politie (ipv commissaris Luk Mostinckx)
- Coby: waarom organiseert Dilbeek geen ‘fietsscholen’ om oudere mensen weer te leren fietsen?
Wordt momenteel in Sint-Pieters-Leeuw georganiseerd door de sportdienst (ondersteund door
provincie Vlaams-Brabant )  milieuraad richt brief aan schepen sport met vraag dit ook Dilbeek te
organiseren
- Actie fietsersbond voor testritten met elektrische fiets was een succes (70 deelnemers)
- Verkeersplatform heeft de vragen al ingevuld voor workshop mobiliteitsplan; Anjes mailt dit door
zodat dit als inspiratie kan dienen
- Betsy: het centrum van Groot-Bijgaarden lag er ‘verwaarloosd’ bij (onkruid tussen stoeptegels, …)
tijdens weekend van de processie
Antwoord Eric: onmogelijk om onkruid (dat overal tegelijk doorgroeit) overal meteen aan te pakken;
in Dilbeek worden geen pesticiden meer gebruikt (mag ook niet meer) dus burgers moeten eraan
wennen dat het soms even duurt voor hun straat aan de beurt komt.
- Tineke: Waarom is milieuraad geen partner meer bij actie ‘met belgerinkel naar de winkel’?
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 Milieuraad heeft € 500 budget gegeven voor aankoop fietsattributen (lichtjes, zakken, …) die
zowel voor actie ‘mijn korte ritten’ als voor ‘belgerinkel’ worden gebruikt.
In juni zal slotmoment plaatsvinden; meer info volgt
- Reacties op organisatie thematische vergadering:
* Ok om dit 3-tal keer per jaar te doen, maar duidelijke afspraken maken qua opvolging van wat werd
besproken
* thema kan afhankelijk van noodzaak en actualiteit
* goed dat er specialist ter zake aanwezig is, zodat wat besproken wordt ook zeker verder wordt
meegenomen
- Dirk (en Anjes) afwezig op vergadering 10/6/2014 – Françoise zal vergadering voorzitten

Volgende milieuraad op dinsdag 10 juni 2014 om 20 uur in CC Westrand (lokaal 302 ).
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