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VERSLAG MILIEUADVIESRAAD 28-05-2019 

AANWEZIGHEIDSLIJST 

Naam
jan feb maart april mei juni sept okt nov dec

1 Kris Uytterhoeven a a
2 Georges Smedts v a
3 Marc Denys v a
4 Koen Nys v a
5 Luc Van Hove a v
6 Danny Van Herk v a
7 Tim Wagendorp a a
8 Ilse Vervloesem a a

9 Dirk Provoost a a
10 Gerda Van Eyken a v
11 Liesbeth Loddewykx a a
12 Kim Oostvogels a a
13 Heidi Vande Putte a a
14 Johanna Geyssens a a
15 Philippe Deconinck a a
16 Rudi Peeters v v
17 Annelies Kayenbergh a v
18 Bert Van Laer a a
19 Sigrid Zaman a a
20 Rik Maes v a

a = aanwezig
v = verontschuldigd
na = niet aanwezig

schepen Piet De Bruyn a v
ambt Sven Buyens a a
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VERSLAG 

Kim Oostvogels neemt het woord en leidt de vergadering. Tim Wagendorp, Kim Oostvogels en Ilse Vervloesem 

hebben de vergadering voorbereid. 

INTRODUCTIE 

Doel van de milieuraad: 

 Adviezen verlenen aan college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad. Duidelijk standpunt en 

een omstandige motivering. 

 Sensibilisering: informatieve- en sensibiliserende taak  

Afspraken over de werking van de vergadering(en) 

BRAINSTORM 

Sessie: vrezen en hopen 

In werkgroepen van 4 à 5 personen wordt gepolst wat de leden hun ‘vrees’ en ‘hoop’ aangaande de werking van de 

milieuadviesraad. De resultaten worden besproken in grote groep. 

Sessie: brainstorm relevante thema’s voor milieuadviesraad + inventarisatie van alle relevante thema’s. In groepen 

van 3 worden ideeën verzameld. De resultaten worden besproken in grote groep.  

De resultaten van de sessies worden niet toegevoegd aan het verslag en zijn een beginpunt voor de werking van de 

milieuadviesraad, ze zijn wel consulteerbaar voor de leden op het online platform van de raad. 

WERKING 

Welke afspraken zijn nodig voor een vlotte werking.  

 Rollen oplijsten en opnemen 

 Tools kiezen  

o Basecamp: bespreking gebruik van de tool die door Kim Oostvogels beschikbaar wordt gesteld. 

Binnen de raad wordt de vraag gesteld of dit misschien kan worden doorgetrokken naar andere 

raden. Hierbij kan de gemeente Rotselaar het gebruik van Basecamp  (99 dollar / maand) op zich 

nemen. 

Rollen: 

 Officiële: voorzitter, penningmeester, ondervoorzitter, secretaris (Sven) 

 Andere: communicatie, procesbegeleider, link met andere adviesraden, trend watcher beleid Rotselaar, lid 

milieuadviesraad. 

Via het online platform Basecamp kunnen kandidaturen voor de functies worden ingediend en op de zitting kunnen 

we dit dan verder bekijken en indien nodig anoniem stemmen. 

Andere afspraken (zie presentatie Basecamp) 

https://basecamp.com/pricing

