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1. Goedkeuring verslag vergadering van donderdag 5 april 2018
Op 3 mei was er de open milieuraad met Interza. Er werd geen verslag gemaakt maar de
presentate van Jan Buysse werd verdeeld aan de leden.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 5 april 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Evaluatie open milieuraad op donderdag 3 mei met Interza.
De mensen zijn over het algemeen tevreden over de service van Interza.
Het was opvallend hoeveel vragen er kwamen over zwerfvuil. Dat is blijkbaar het meest
storend probleem voor de mensen.
Interza werkt meer aan preventie dan bvb een grotere intercommunale zoals Ecowerf. Alleen
op de website is dat al merkbaar.

De milieuraad adviseert aan de gemeente om zeker bij Interza te blijven want ze nemen goede
initiatieven voor vermindering van afval en ze bieden een goede service aan de bevolking.

Er zijn nog wel probleempunten zoals het zwerfvuil op de zondagsmarkt in Steenokkerzeel. Het
zwerfvuil wordt wel goed opgeruimd op maandag maar ondertussen blijft het vuil op
zondagnamiddag liggen en waait het soms weg. Is er daar geen mogelijkheid om de mensen te
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sensibiliseren? (door info borden, meer “opvallende” vuilbakken, enz….) Het is een ideale
plaats om mensen te sensibiliseren want er komen heel veel mensen en er is bovendien veel
zwerfvuil.
We hebben onvoldoende zicht op de evolutie jaar na jaar van de afvalberg en een vergelijking
met de andere gemeenten. Dit kwam wel aan bod in de presentatie van Jan Buysse maar het
zou goed zijn om dat beter op te volgen.

3. Licht-Regio Noordrand: coöperatie rond hernieuwbare energie
“Het college heeft in zitting van 14 mei 2018 beslist om deel te nemen aan het initiatief van de provincie om een
coöperatie rond hernieuwbare energie op te richten. Dit proces zal geleid worden door 3Wplus in verschillende
stappen.
De gemeente zal een faciliterende en stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling van de verschillende projecten en
het initiatief een zo groot mogelijk draagvlak geven.
Er wordt gestreefd naar minstens 50 % rechtstreekse participatie van bugers, lokale overheden, instellingen,
organisaties en bedrijven. In de loop van de volgende maanden zullen jullie meer te horen krijgen over het verloop
en de organisatie.
We hopen dat de MAR zich mee wil scharen achter dit initiatief.”

De omliggende gemeenten zijn ingestapt in dit project.
Men wil het aantal m2 dakoppervlak in kaart brengen voor zonnepanelen. Men wil ook
mensen aantrekken om samen een coöperatie op te richten.
Er zullen een aantal infosessies georganiseerd worden.
De gemeente vraagt of de milieuraad geïnteresseerd is om deel te nemen.
De milieuraad vind het initiatief van de coöperatie heel positief.
Wij vragen ons wel af wat wij als milieuraad kunnen doen. Onze rol kan zijn om het
project een draagvlak te geven.
Kan 3W+ naar de milieuraad komen om dit project toe te lichten? We zullen de andere
raden en verenigingen uitnodigen.

4. Wandelnetwerk Demer- en Dijleland.
De provincie wil een knooppunten wandelnetwerken oprichten.
Men vraagt aan de milieuraad om één van de koesterburen te kiezen als symbool.
Maar we zouden graag de exacte plaats van de trage wegen willen kennen om een
koesterbuur voor te kunnen stellen.
We lezen in het verslag dat men aan Natuurpunt advies zal vragen. We wachten
bijgevolg het advies af.
De schepen van cultuur behandelt dit punt, maar dit gaat ook over milieu en de
milieudienst wordt daar blijkbaar niet in betrokken. We stellen vast dat er te weinig
transparantie is tussen de verschillende gemeentediensten.
De milieuraad zou graag in het beslissingsproces betrokken worden.
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5. Mobiliteit: donderdag 4 oktober
Er zijn verschillende aspecten van mobiliteit. Voorbeeld:
 welke mobiliteit wenst men in Steenokkerzeel
 hoe moeten we ons verplaatsen in de toekomst
 welke voertuigen bestaan er als alternatief voor de diesel voertuigen die binnenkort niet
meer in de steden mogen komen.
 welke type mensen zouden welk voertuig moeten nemen
 welke elektrische fietsen bestaan er en op welke paden mogen ze rijden
 Zijn er voldoende fietswegen?
We moeten eerst bepalen tot wie willen we ons richten.
De milieuraad vind dat het onderwerp nog niet rijp is en dat een kleine werkgroep moet
beslissen welke aspecten we willen behandelen. Mobiliteit is een heel breed onderwerp en we
kunnen niet alles behandelen op een avond.
Voorstel: kleine werkgroep met Maurits, Hugo, Daniel,
Doelgroep : mensen van Steenokkerzeel (jonge en oude mensen)
Welke aspecten:
– dichtslibben van de wegen
– hoe lossen we dat op: met de fiets? Met de auto? Met het openbaar vervoer?
– welk type wagen moeten we kopen voor de toekomst?

6. Varia: leefmilieu, natuur, mobiliteit, duurzaamheid in
Steenokkerzeel
1. Statiegeldalliantie
In de gemeenteraad werd er gevraagd waarom er geen advies is van de
milieuraad. De milieuraad bevestigt dat er voor dit punt wel degelijk een advies
gegeven werd.
2. Verslagen van de milieuraad:
Deze staan op de website van de gemeente. Deze worden daar geplaatst door
het gemeentepersoneel na goedkeuring van het verslag.
3. Bladluizen en windhaantjes op wilgen.
Dit jaar is er een grote plaag maar dit probleem bestaat al langer en het komt
elk jaar terug als het warm en vochtig weer is.
4. Gecoro: onderwerpen.
Men heeft o.a. gesproken over de uitbreiding van de MS kliniek en mogelijk de
afbraak van het klooster. Het klooster is echter een dorpsgezicht van Melsbroek
en het zou spijtig zijn als dit verdwijnt.
Uitdovingsscenario voor de Lambrechtstraat. De bestaande huizen blijven
bestaan maar op langere termijn zouden ze verdwijnen. Over dit punt is er
gestemd in, de Gecoro.
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5. Kennisgeving van Beweging.NET:
Document dat werd verspeid aan alle inwoners en verantwoordelijken van de
gemeente: het gaat oa over veilige wegen, ruimte voor kinderen en jongeren,
duurzaam woningen, de verenigingen steunen, …
De milieuraad heeft ervan kennis genomen.
6. Fietspad tussen Melsbroek en Perk: Perkse steenweg.
Vrijliggend fietspad tussen Melsbroek en Perk is in heel slechte staat. De
fietsers bijgevolg moeten op de rijbaan rijden. Sommige fietsers hebben
schade aan hun fiets als ze op het fietspad trachten te rijden. (vorige week
nog vastgesteld)
We vragen aan de gemeente dat dit probleem effectief aangepakt wordt.

7. Opvolging sluipverkeer Steenokkerzeel: o.a. probleem Lesagestraat. De
gemeente is bezig met het uitvoeren van de beslissing: nl het plaatsen van
camera’s.

oOo
Volgende vergadering gaat door op donderdag 5 juli 2018 om 20u in het
gemeentehuis.
Einde vergadering : 22h30
http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel
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