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Verslag BESTUURSVERGADERING van donderdag 3 maart 2016
Aanwezig:
Daniel Poesmans (voorzitter), Frieda Baeke, Herwig Van den Bosch (secretaris), Birgit
Volkaers (milieuambtenaar), Karel Coosemans, Stefaan Gosseye
Verontschuldigd:
Linda De Roover, Jerry Casier (schepen van leefmilieu), Maurits Vanhoebrouck, Ann Goelen,
Marc Smout

1. Goedkeuring verslagen vergaderingen van donderdag 4 februari
2016 en vrijdag 19 februari.
De verslagen werden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

2. Klimaatplan
Het klimaatplan werd op de gemeente besproken en werd goedgekeurd.
Er zijn 59 gemeenten van Vlaams-Brabant die de burgemeester convenant ondertekend hebben.
Tot nu toe is echter nog geen enkel plan goedgekeurd bij Europa. De provincie vraagt nu een
globaal akkoord aan Europa. In Europa zijn er intussen al plannen voor acties na het jaar 2020.
Het sensibiliseren van de mensen blijft belangrijk volgens de milieuraad. Voor vele mensen is
hun portemonnee de enige motivatie. Er moet dus iets gebeuren op financieel vlak.
De provincie Vlaams-Brabant wil voor klimaatneutraliteit gaan en vragen aan de gemeenten
om eraan mee te werken. Er werd initieel aangekondigd dat de provincie alles zou organiseren
zodat de gemeenten al een basis zouden hebben om te starten. Door een gebrek aan personeel
en besparingen bij de provincie gebeurt er echter niet veel op dit vlak. De gemeente
Steenokkerzeel zoekt nu contact met andere gemeenten om de kosten te delen. Men denkt bv.
om een luchtscan te maken van de gebouwen om de warmteverliezen in kaart te brengen.
Steenokkerzeel overlegt ook met de luchthaven om de diabolo Tax af te schaffen. Dat kan het
openbaar vervoer bevorderen aangezien de luchthaven een belangrijk knooppunt is van
openbaar vervoer. De gemeente neemt ook initiatief om aan het bus knooppunt Cargo (aan de
Delhaize) een fietsenstalling te voorzien. De milieuraad vindt dit zeer goede initiatieven.
De gemeente zoekt klimaatambassadeurs om mee te werken aan de initiatieven.
De gemeente wenst ook aan te sluiten bij 3W+ die o.a. werkt rond isoleren van woningen. 3W+
maakt een scan van woningen en geeft raad.
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3W+ heeft een “Kyotomobiel”. Men zou met deze wagen gedurende 5 à 6 weken laten staan in
4 wijken in Steenokkerzeel. De milieuraad stelt voor aan de gemeente om deze initiatieven
goed aan te kondigen in de Beiaard. Dit gemeenteblad wordt namelijk goed gelezen door de
bevolking.
De gemeente vraagt aan verenigingen om hun initiatieven (vb. Samen aankopen) kenbaar te
maken, want er gebeuren heel wat initiatieven zonder dat de gemeente er weet van heeft.
Naar aanleiding van de vraag naar klimaatambassadeurs heeft Herwig Van den Bosch
aangekondigd dat hij een Repair Café wenst op te richten in Steenokkerzeel na de zomer. Hij
heeft 2 jaar ervaring in het Repair Café in Kortenberg als hersteller en vindt dat dit initiatief
ook in Steenokkerzeel kan genomen worden. Hij is bereid om klimaatambassadeur te zijn van
de gemeente voor dat initiatief. Een Repair café kan belangrijk zijn om duurzaamheid te
stimuleren. Het is een initiatief in het kader van afvalpreventie. In Vlaanderen zijn er al rond de
200 Repair Cafés actief. Het is bovendien ook een café: een ontmoetingsplaats voor mensen.
Het Repair Café kan misschien gecombineerd worden met geefpleinen (schenken en geven van
spullen, eventueel na herstelling ervan) of met het bestaande praatcafé in Steenokkerzeel. Het
praatcafé gaat echter door tijdens de werkuren en Repair Café is iets dat buiten de werkuren zal
georganiseerd worden (1 keer per maand in een weekend).
De milieuraad vindt het belangrijk om de mensen te blijven sensibiliseren om het openbaar
vervoer te gebruiken. In Steenokkerzeel zijn er zeer veel mogelijkheden maar de mensen weten
het niet. Men weet bijvoorbeeld niet dat er overdag regelmatig een rechtstreekse bus is tussen
Perk en Steenokkerzeel centrum. De milieuraad stelt voor dat er een plannetje van de bussen in
de beiaard zou geplaatst worden.
De gemeente zal verplicht worden om te bouwen volgens de BEN normen (BEN Bouwen
energie neutraal) De gemeente zal deze normen toepassen voor o.a. de kinderopvang centrum
Steenokkerzeel en school van Perk. Dit initiatief zal ingediend worden in het kader van de
burgemeester convenant. De verlichting van de sporthal zal ook vervangen worden door led
lampen. Verder zal de stookolie installatie vervangen worden in de piramideschool en zal de
verwarming en de luchtgroep van de Corren geoptimaliseerd worden. Er wordt samengewerkt
met Infrax die zorgt voor de technische uitwerking.
De gemeente heeft geen duurzaamheidsambtenaar maar de schepen van milieu bekijkt
momenteel om een parttime duurzaamheidsambtenaar aan te nemen. (via 3W+ bijvoorbeeld)
In Kampenhout heeft men verschillende concrete initiatieven genomen in het kader van het
klimaatplan en er een detail budget voor gepland wat meer zichtbaarheid geeft. In
Steenokkerzeel heeft men enkel een totaal investeringsbudget op dit ogenblik: 500000EURO.
De milieuambtenaar motiveert dit door het feit dat men dit later concreet wil invullen en pas
dan het detail budget bepalen en omdat Europa enkel een totaal budget wil zien. Het
werkingsbudget bedraagt 20000EURO/jaar.

3. Volgende vergadering
Donderdag 7 april, in de Corren.

Einde vergadering : 22h00
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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