Verslag Milieuraad 10 juni 2014
Aanwezig: Stefan Eelens, Françoise Beyens, Joris Bekaert, Tineke Van
Engeland, Freya Gyssels, Marieke Leemans, Raymond Longin, Ines
Verstraete, André Van Overberge, Hendrik Appelmans, Coby Otter, Karel
De Ridder, Bruno Moens, Sen Verdievel
Verontschuldigd: Hugo Marissens, Dirk Kerkhofs, Anjes Goris, Sabine De Coninck
1. Goedkeuring verslag 13 mei 2014
Verslag wordt goedgekeurd

2. Voorstel statuten milieuraad
Een voorstel van statutenwijziging werd door Sen voorbereid. Er was geen tijd meer om dit voorstel
binnen de kerngroep te bespreken.
Voorstel van statutenwijziging zal besproken worden op milieuraad september; voorstel
huishoudelijk reglement wordt tegen dan ook voorbereid door Sen.

3. Evaluatie mobiliteitsacties ‘Mijn korte ritten’ en ‘Met belgerinkel naar de winkel’
Mijn Korte ritten (21 maart – 21 april):
72 deelnemers: 10: < 20 km (geen geschenk)
38: 20 – 200 km (voor- en achterlicht op zonne-energie)
8: 200 – 300 km (voor- en achterlicht op zonne-energie + regenponcho)
5: > 300 km (voor- en achterlicht op zonne-energie, fietsmand, fietspomp)
Eindcijfers Dilbeek:
- Totaal aantal km: 7.690,85 km
- CO2-besparing: 1.192,61 kg
- Fijn stof: 154,879 g
- Uitgespaarde kosten: 774,428 €
- Verbrande calorieën: 197.175 kcal
Milieuraad sponsorde voor- en achterlichten op zonne-energie. De geschenken zullen afgegeven
worden tijdens het slotmoment op donderdag 19 juni.
Wie van milieuraad aanwezig kan zijn om geschenken af te geven?  laten weten aan
Kim.wyns@dilbeek.be
Met belgerinkel naar de winkel (26 april – 31 mei):
675 Dilbeek deelnemers geregistreerd – 2639 loten werden uitgereikt.
Resterende geschenken van ‘mijn korte ritten’ zullen verdeeld worden onder deelnemers Belgrinkel.
Overige geschenken: 2 fietsen (1 van de welzijnsraad) + bijdrage lokale economie.
Milieuraad sponsorde voor- en achterlichten op zonne-energie. De geschenken zullen afgegeven
worden tijdens het slotmoment op donderdag 19 juni.
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Wie van milieuraad aanwezig kan zijn om geschenken af te geven?  laten weten aan
Kim.wyns@dilbeek.be
Slotmoment ‘mijn korte ritten’ en ‘met belgerinkel naar de winkel’:
Op donderdag 19 juni 2014 tussen 17u30 en 19u vindt slotmoment plaats voor beide
mobiliteitsacties op binnenplein van de Kasteelhoeve (receptie + testen elektrische fiets). Ook alle
leden van de milieuraad worden hiervoor uitgenodigd.
Opmerkingen milieuraad
- Op welke actie(s) zal vanaf volgend jaar gefocust worden? Voorbereidingen dienen tijdig te starten.
- Milieuraad wenst als partner ook actief (en op voorhand) bij de acties betrokken te worden. Vanuit
de gemeente werd weinig gecommuniceerd rond actie ‘Belgerinkel’.
- Mobiliteitsacties zijn OK, maar belangrijkste blijft te investeren in fietsinfrastructuur (fietspaden,
veilige fietsenstallingen, …
- Idee: milieuraad-fietspad (sponsoring per meter fietspad?)

4. Kyoto in het Pajottenland²
Toelichting door Bruno Moens (Paddenbroek Gooik – Natuur, milieu en plattelands educatief
centrum)
Werken rond 3 pijlers:
1. Energiebesparing (vnl. isoleren)
2. Lokale hernieuwbare energie
3. Sensibiliseren
Doel:  duurzame energie, vermindering CO2 en kernafval
Hoe?
1. samenaankoopacties (dakisolatie, muurisolatie, hoogrendementsbeglazing)
2. individuele begeleiding (klein Pajottenland): thermografische inspectie
Nieuw project: wijkbegeleiding (duurzame wijk): Ook in Dilbeek (waarschijnlijk Savio-wijk)
Duurzame werfwagen plaatsen in wijk – gezinnen actief begeleiden
In oprichting: coöperatieve rond duurzame energie
Werkgroep duurzaamheid houdt milieuraad verder op de hoogte van verdere ontwikkeling Kyoto in
het Pajottenland².
Milieuraad kan altijd helpen bij promotie, communicatie, …
Contact: www.kyotoinhetpajottenland.be - info@paddenbroek.be -
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5. Feedback over workshop mobiliteitsplan Dilbeek (3/6/2014)
Waren aanwezig: Tineke voor fietsersbond, Stefan voor MOD en GeCoRo, Marieke voor fietsersbond,
Anjes voor milieuraad
Workshop was opgevat als een brainstorm (moeilijke setting: te kleine ruimte, te veel volk)
Er werden een aantal goede opmerkingen gemaakt - consensus dat infrastructuur fietsers moet
verbeteren, implementeren functionele fietsroutes, …
Over gemotoriseerd verkeer meer uiteenlopende ideeën
Workshop bleef zeer vrijblijvend (bemerkingen werden genoteerd door studiebureau, opmerkingen
kunnen nog ingediend worden)
Te weinig tijd voor echte conclusies (was ook niet meteen de bedoeling)
Te veel oog voor details terwijl mobiliteit structureel moet aangepakt worden (mentaliteitswijziging)
Klemtoon mobiliteitsplan moet op aanpassen kruispunten liggen (voorrang fietsers en voetgangers)
Absolute prioriteit: oplossing voor Ninoofsesteenweg
Wordt vervolgd…
Milieuraad vraagt dat ontwerpversie mobiliteitsplan ook aan hen wordt voorgelegd

6. Plantactie milieuraad
Werkgroep: liesbeth (Velt), Raymond, Joris, Natuurpunt, Françoise
Tineke zorgt voor tekstje infoblad (tegen uiterlijk 27/6 overmaken), + flyer
Natuurpunt (mail Sabine): wil zeker meedoen, zowel in de werkgroep als op de dag zelf. Marc
Bruylant zal hiervoor contact opnemen met Joris. Doel zou zijn om planten te kiezen die zo veel
mogelijke biodiversiteit brengen. Zoals in Ternat mag de lijst behoorlijk lang zijn (kans groter dat we
meer mensen aanspreken).  zowel bomen/planten die insecten & bijen aantrekken als fruitbomen.
Datum uitlevering: 15 november? Misschien beter eind november; werkgroep bekijkt dit nog
Velt: keuze maken voor makkelijke (onderhoudsvriendelijk) planten; nadruk op ecologische karakter
 divers aanbod: (lokale) fruitbomen, bodembedekkers en hagen
Velt tracht workshop te organiseren om mensen te informeren over het aangeboden
plantenmateriaal voor afsluiten bestelperiode (oktober)
Kerngroep werkt voorstel aanbod + actie uit en koppelt terug in september

7. Dag van de dilbekenaar (zaterdag 27/9) – deelname Dag van de Dilbekenaar
Milieuraad wil aanwezig zijn met stand  aan françoise laten weten wie aanwezig kan zijn
Thema: plantactie / kringloopkrachten / kyoto in het pajottenland (nog uit te werken)
Francoise vult formulier in voor inschrijving (voor 30 juni)
! gemeente maakt keuze op basis van originaliteit en haalbaarheid!
Werkgroepje wordt samengesteld (françoise mailt voor samenkomst ): dinsdag 5 augustus
Ideeën altijd welkom  mailen naar Françoise
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Milieuraad engageert zich voor bemannen toog (4 personen)  wie kan mag dit laten weten aan
Françoise.

8. Nieuws uit de verenigingen + varia
- Vraag van diensthoofd communicatie: wil milieuraad eigen website behouden? Gemeente denkt
erover na om op de nieuwe website www.dilbeek.be plaats te voorzien voor adviesraden (in huisstijl
gemeente).
Niet meteen interesse (eigen identiteit bewaren, kosten zijn zeer beperkt, …) afhankelijk van wat
andere adviesraden doen.
Bijkomende vragen: wie beheert de pagina van milieuraad (milieuraad rechtstreeks of gemeente?),
wat mag wel en wat mag niet op de site, …
- aanvraag tot ontvangst werkingstoelage (rekeningen 2013 + begroting 2014) moet ingediend
worden.  Joris brengt dit in orde
- Tineke: wil in Dilbeek een letsgroep opstarten en zoekt hiervoor nog andere trekkers
- Nog tot 1 augustus kan de gemeente aanvragen tot subsidie indienen bij de provincie  de
gemeente zal nu geen aanvragen indienen, maar bij volgende indienperiode (tegen 1/1/2015)
- Wat is link repaircafe - milieuraad? Karel vraagt is na of Repair Café geen vertegenwoordiging wil in
milieuraad
- Natuurpunt: beheerswerken Thaborberg op 15/6: van 10u-12u en 13u-16u
- Coby geeft brochure van fietsschool vlaams-brabant om over te maken aan de sportdienst
- Data volgende vergaderingen milieuraad:
9/9/2014
14/10/2014
18/11/2014 (!! Uitzonderlijk 3e dinsdag van de maand, wegens 11/11)
9/11/2014
Volgende milieuraad op dinsdag 9 september 2014 om 20 uur in CC Westrand (lokaal
302).
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