Verslagen Mileuraad eerste semester
 Mileuraad 4 oktober
1. Moestuin: er wordt gevraagd naar een werkkist, serre, advalvasbord,
>>>wordt aangevraagd/geregeld via David (duurzaamheidscoördinator)
2. Fietsherstel aan de homes
>>>Pieter geeft meer info na 15/10 (momenteel personeelstekort gecombineerd met
de drukte van de start van het academiejaar bij Studentenmobiliteit)
3. MaartMilieuMaand
Affiche: volgende milieuraad spreken we verder af – Deurhangers zullen bijgedrukt
worden, misschien aanpassen aan nieuw ontwerp?
In de loop van maart 2017 zullen een aantal activiteiten plaatsvinden in het kader van
MaartMilieuMaand
Fietsherstel
Rommelmarkt-recyclingcafé
Gentse Gruute Kuis: uit navraag bij de studentenambtenaar: “vastgelegd op
woensdag 29 maart. Exacte uren moeten nog vastgelegd worden. Uitvalsbasis zal
normaalgezien terug het Kramersplein zijn.”
>>>concrete uitwerking volgende homeraad (o.a. affiche)
4. Er wordt onderzocht of het duurzaamheidspact op de homes ingang kan vinden
(naar analogie met de huidige werking gericht op vakgroepen), dit kan ook aansluiten
bij het audit-onderdeel van MaartMilieuMaand.
>>>Dries bespreekt dit met de trekkers bij UGent1010
5. Kan het terras van de Fabiola vergroend worden?
Bij uitbreiding wordt deze vraag gesteld voor alle homes.
Zijn er mogelijkheden om groen/ kamerplanten aan interessante prijzen aan te
bieden aan de studenten in de homes.
>>>Onderzoek mogelijkheden terras Fabiola via Francis – Jan De Doncker (DGFB)
6. We proberen meer en breder te communiceren over de duurzame acties die in
de homes plaatsvinden.
>>>Milieuraad

 Mileuraad 16 november
1. Moestuin Sterre:
Het is momenteel erg moeilijk om contact te krijgen met StuJardin.
Vanuit StuJardin moeten nog terugbetalingen gebeuren aan studenten vanuit
Home Astrid.
Er is geen goede coördinatie van de moestuin op de Sterre.
>> (via UGent1010?) Vraag aan StuJardin om te zorgen voor organisatie zodat het
beschikbare budget aangesproken kan worden.
In het algemeen de vraag aan StuJardin om ook een werking te organiseren rond de
moestuin aan de Sterre.
>> Teeltplan bekendmaken: HK + StuJardin?
>> Infobord bij de tuin: HK toevoegen (via Duurzaamheidskantoor?)
>> Notenbomen in de buurt van de moestuin (Dries vraagt na bij Jan de Doncker)
2. Fietsherstel aan de Homes
Dit jaar geen herstel meer voor alle homes, wel wordt de herstel bus verder
ingezet volgens dit schema:
https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/mobiliteit/fietsen/mobieleherstelbus.pdf/at_download/file
Tijdens de maand maart van 2017 zal er aan elke home 1 x herstel voorzien
worden.
3. MaartMilieuMaand: planning, er is een affiche, een folder/flyer o.a. voor de
buren wordt nog voorbereid
Startavond in Savaan
Rommelmarkt op parking Fabiola
Workshops, o.a. koken zonder weggooien, kruidendranken samenstellen
Controles in de kamers
Competitie tussen de homes
30 maart slotevent (in de moestuin)
Onder voorbehoud: kwis
29/3 gruute kuis
Wereldrecord zaadbommen
4. GFT ophaling in een home
>> nog met Francis te bespreken (Dries).

 Mileuraad 13 december
1.

MaartMilieuMaand
o Kantienberg uitnodigen als buurtbewoners voor de rommelmarkt
o Affiches (3 verschillende) en folder worden in januari bezorgd aan Milieu om te
laten drukken
o Mogelijk wordt DagenZonderVlees nog toegevoegd aan het programma van
MaartMilieuMaand
o Startavond op 28/2, rommelmarkt 22/3, kookworkshops zullen plaatsvinden op
Savaan
o 15/12 om 10u30 voorbereiding Gentse Gruute Kuis op 29/3
o Tombola met duurzame prijzen?

2.

Fietsherstel aan de Homes
o Fietsherstel ook bij Savaan organiseren tijdens maartMilieuMaand

3.

GFT ophaling in homes
o Proefproject wordt opgezet in Fabiola
o Francis en David houden contact, o.a. rond communicatie (milieu), containers,
zakjes, …

4.

Voederplankjes: David nog eens een oproep

