
 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 26 oktober 2021 – gemeentehuis Aartselaar 

 

Aanwezig 
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), 

 Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt),  

Patci Beukelaer (ATA),  

Angela Scholiers (kringloopkrachten),  

Robert Reynaert (burger),  

Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),  

Guido Giebens (burger),  

Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden),  

Jeroen Peeters (burger) 

Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Ramona Savu (dienst omgeving), Kenneth 
Verschueren (Technische dienst) 

Verontschuldigd: Bart Lambrecht (schepen), Caroline Drieghe (dienst omgeving), Tine Van 
Puyenbroeck (burger) 

 

1. Groenplan Aartselaar: toelichting door Kenneth Verschueren.  
2. Kennisname van het heraanplantingsplan Frits Van den Berghelaan - Gustaaf de Smetlaan: 

toelichting door Kenneth Verschueren – Hans Cops.  
3. Gebruik van feestballonnen: toelichting door Hans Cops. 
4. Procedure bermactie 
5. Procedure nieuwe leden MINA-raad 
6. Rondvraag – varia 

 
Opmerking van de voorzitter over het vorig verslag – het is niet nodig dat ook Ramona én Caroline 
aanwezig zijn. Iemand van de milieudienst is genoeg. 
 
Groenplan Aartselaar: 

Toelichting Kenneth – power point presentatie 
Aanplantingen van de gemeente: burgers en stakeholders worden hierover geïnformeerd. 
De gemeente wordt eerst in zones verdeeld om zo de onderhoudsplannen op te maken. Intensief in 
centrum van Aartselaar; verder van het centrum standaard onderhoud. 
 
Beheersformules: 



Wij moeten bekijken welke soorten aanplantingen uitgevoerd moeten worden. Bomen zijn zeer 
belangrijk en is afhankelijk van de plaats van de aanplanting. Er moet ook rekening gehouden worden 
met de wortels van de te planten bomen zodat er geen schade kan aangebracht worden aan bv het 
openbaar domein.  
Er moet genoeg oppervlakte voorzien worden voor parkeerplaatsen. 
Begraafplaats, Solhof, speelterrein aan het sportcentrum. 
Biodiversiteit is ook belangrijk. 
Openbaar groen in een bijenvriendelijke gemeente. 
Bloemenweides, type N-weg- een doorgangsweg. 
Beheersgroepen: 
69 bomen  - altijd minimum hetzelfde aantal + 1 boom bij heraanplanting. 
Iedereen zal kunnen zien welke bomen zullen aangeplant worden en waar. 
Plantsoenen: 
Minimum 5 voetbalvelden oppervlakte. 
In de gemeente zijn er verschillende beheersvormen voor grasachtige vegetatie. We onderscheiden 
gazons, bermen, recreatie, sportterreinen en bloemenweides  - het gras moet ook goed 
onderhouden kunnen worden (ook belangrijk voor openbare veiligheid – spelende kinderen ...) 
Implementeren van bloemenweides – dat moet ook gecommuniceerd worden binnen de gemeente.  
Er moet gezien worden hoeveel tijd er ingestoken moet worden voor het onderhoud en maaien en 
dan gecommuniceerd worden.  
Bladerenmanden zijn geplaatst langs het openbaar domein, maar mensen gebruiken ze ook voor 
snoeiafval of andere soorten afval en dat betekent veel werk voor de medewerkers van de 
groendienst die deze manden manueel moeten leegmaken. 
Gemeentelijke vuilbakken – de opening gaat kleiner worden  
18-20 euro/ton afval  
Gebruik van bv. hondenpoepbuizen 
Er is meer personeel nodig bij de groendienst. 
Vanaf begin juni tot eind oktober zijn ze bezig met onderhoud.  
Communicatie is super belangrijk  - met info-graphics 
Info panelen maken met info over onderhoud en werken aan het groen op het openbaar domein. 
 
Grote projecten zoals het rooien van bomen op Lindelei die nodig zijn voor rioleringswerken. Andere 
bomen zullen heraangeplant worden, maar  zeker niet boven de rioleringen.  
 
Infoblad en andere kanalen gebruiken voor communicatie over de werken die lopende zijn – 
wanneer er wat gebeurt. 
 
Een infoavond zal georganiseerd worden om de input van de stakeholders te krijgen voor dit plan. 
Ook de input van de mensen die de werken gaan uitvoeren is nodig.  
 
Hans:  
Wij moeten ook kijken welke organisaties aanwezig kunnen zijn – mensen die achter dat project 
kunnen gezet worden – zoals kringwinkels.  
Het is super belangrijk om mensen van verschillende organisaties zoals fietsersbond te informeren. 
Wij willen dit plan reeds in 2022 starten. 
Uitnodiging voor mensen die willen meewerken.  
Het gaat over een duurzaam plan voor een langere termijn (2040-2050).  
Het budget moet besproken worden binnen het college.  
Hans zal een uitnodiging bedenken en samen met Kenneth de infoavond organiseren.  
 
 
Robert: Voorzitters van de wijkraden moeten ook uitgenodigd worden. 



 
Ria: 
Natuurpunt heeft een document aan de technische/groendienst bezorgd over de bermen in 
Aartselaar en ze vraagt of ze dit gebruiken.  
Processierupsen: Kenneth zegt dat de gemeentelijke dienst geen hoogtewerkers heeft en dat zij de 
machines moeten huren. Er worden geen interventies uitgevoerd als de rupsen op een hoogte van 15 
m zijn opgemerkt, want ze zijn niet zo gevaarlijk zoals de rupsen in bomen op 5-7-9 m hoogte. Het is 
geen goede investering voor de gemeente om zulke grote machines te kopen. Een samenwerking 
met andere gemeentes is beter.  
 

Kennisname van het heraanplantingsplan Frits Van den Berghelaan - Gustaaf de Smetlaan: 

Hans: Er is een plan gemaakt samen met Elie en Kenneth – bij de werking in de straat is wel sprake 
over bomen of andere soorten planten, maar er is nog niets beslist omdat er te veel bezwaren zijn 
gekomen van mensen met verschillende opinies.  
Er is een nieuw plan gemaakt met plantsoenen en met kleine perken met bloemenmengsels en voor 
de grotere gebieden andere types van planten. Naast de parkeerplaatsen zullen andere soorten 
planten geplant worden die geen schade aan de auto’s kunnen veroorzaken, rekening houdend met 
bv de biodiversiteit of plaats (parkeren, instappen, enz). 
Uiteindelijk zal een definitief plan gecommuniceerd worden zonder “openbaar onderzoek”. 
Met dit plan wordt wel eerst naar de wijkraden gegaan. 
De eerste keer is de communicatie niet goed gebeurd. Wij moeten vanaf nu naar de mensen stappen 
en uitleggen wat we als gemeente precies gaan doen. 
Als een straat heraangelegd is, gaat er meer groen komen dan er voorheen was.   
 
Ria stelt voor om bijenkasten te plaatsen. Wordt opgenomen door Hans in het voorstel voor het 
college. 
Hans: Dat gaat zeker gebeuren. Er zullen ook bordjes gebruikt worden voor communicatie. 
Er zijn 50-50 voor- en tegenstanders. 
 
Jeroen vraagt als alles weggaat er opnieuw aangeplant wordt. 
Hans: De bomen zullen zeker blijven staan. 
Kenneth: bijna gelijke oppervlaktes voor bloemenweides en vaste planten. Budget ongeveer 35.000 
euro enkel voor bloemen en bomen. 
 
De meerderheid is akkoord dat communicatie zeer belangrijk is. 
 
Gebruik van feestballonnen: 

Hans: massaal gebruik van heliumballonen is verboden bij de meeste gemeenten. Aartselaar zou de 
eerste gemeente zijn die alle heliumballonen verbiedt (verdeling ervan bv voor reclame te maken 
tijdens een markt). Aan de standhouders van de kerstmarkt al meedelen dat we geen 
heliumballonnen wensen. 
Het uiteindelijke verbod ook opnemen in het politiereglement. 
 
Ramona stelt voor om het verbod in de opmerkingen bij de aanvragen via het evenementenloket te 
vermelden.  
 
Procedure bermactie: wordt besproken op de eerstvolgende MINA-raad 
 
Procedure nieuwe leden MINA-raad: 
Maximum 2/3 van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. 



Indien een burger ontslag neemt uit de MINA-raad, moet hij/zij vervangen worden door een burger. 
Er wordt bekend gemaakt dat er een plaats vrij is. 
Er is momenteel geen vrouw op de wachtlijst. 
 
Er moet een uitnodiging gestuurd worden. Een oproep via het gemeentelijk blad. Moet specifiek 
iemand van een school of vereniging zijn, een vrouw. 
Ook op de website, Facebook.  
Hans gaat ook bij de Jeugdraad polsen.  
 
Varia 

ISVAG – laatste stand van zaken: op 09/12 beslissing – beroep  

 

Volgende vergadering milieuraad: 
 7 december – 20 u  - digitaal 
 
 
 

  


