GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 19 april 2022 - FYSIEK

Aanwezig
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),
Robert Reynaert (burger), Patci Beukelaer (ATA), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt),
Angela Scholiers (kringloopkrachten), Guido Giebens (burger)
Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Kim Caremans (dienst omgeving).
Niet aanwezig: Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden)
Verontschuldigd: Bart Lambrecht (schepen), Jeroen Peeters (burger)
Opmerkingen verslag 8 februari 2022:
Het was niet duidelijk of het verslag van de vorige vergadering werd verstuurd. Het verslag van de
vorige vergadering dd. 8 februari 2022 werd verstuurd op datum van 10 maart.
Kim stuurt het verslag van de vorige vergadering nog een keer door.
Kim stuurt nog een vergaderverzoek door voor de volgende milieuraad van 14 juni 2022.
Ria maakt een opmerking om voortaan de adviezen te nummeren. Dit is handig ivm opzoeking en
verwijzing.
Agendapunt 1: kennismaking nieuwe milieuambtenaar Kim Caremans
Agendapunt 2: kandidaturen van Katoo Declerck & Gert Verschueren

De jeugdraad draagt Katoo Declerck voor als kandidaat om lid te worden van de milieuraad.
Advies 19042022/1 milieuraad:
Motivering voor het aanstellen van Katoo De Clerck als lid van de minaraad:
Er wordt rekening gehouden met de statuten van de minaraad. Daar staat in dat we een
vertegenwoordiging moeten hebben van maximaal 2/3de leden van hetzelfde geslacht.
De leden van de minaraad worden als volgt samengesteld:
Afgevaardigden van lokale milieu-natuurverenigingen (2 per verenigingen), 1 afgevaardigde van de
kringloopkrachten, 1 afgevaardigde van de gemeenschapsschool, 1 afgevaardigde van de
gemeentelijke basisschool, 1 afgevaardigde van de kleuterschool, 1 afgevaardigde van de
werknemersorganisatie of vakbonden, 1 afgevaardigde van de beroepsorganisatie en maximum 4
burgers met persoonlijke titel.

➔ Overwegende dat Guido Giebens momenteel als sympathisant lid is van de milieuraad,
kunnen we Katoo Declerck aanstellen in de hoedanigheid als burger.
Katoo Declerck zal bij de volgende minaraad uitgenodigd worden.
Motivering kandidatuur Gert Verschueren:
Gert Verschueren heeft zich ook kandidaat gesteld om lid te worden van de minaraad.
Echter kunnen we Gert Verschueren momenteel nog niet aanstellen in hoedanigheid zoals opgelegd
in de statuten van de minaraad.
➔ Luk vraagt na bij Gert of hij zich via Velt kan laten voordragen om lid te worden van de
minaraad.
➔ Antwoord van Luk dd.05.05:
Intussen heb ik Gert Verschueren gesproken over zijn kandidatuurstelling als lid van de
Milieuraad en de mogelijke piste via VELT. Gert is echter geen lid van VELT en kent de
trekkers van deze vereniging slechts oppervlakkig. Het lijkt hem dan ook niet logisch om
VELT-kernlid te worden enkel om in de Milieuraad te kunnen zetelen. Hij begrijpt dat er
momenteel geen ruimte is in onze statuten, maar blijft wel geïnteresseerd om later toe te
treden, indien die mogelijkheid gecreëerd wordt.
➔ We nemen dit mee naar het overleg van 14 juni.
Ria vraagt aan Hans of hij aan Mark Vanhecke kan vragen om een oproep te doen bij de scholen. Het
moeten niet meteen leerkrachten zijn, leden van een oudercomité kan ook.
Agendapunt 3: Stand van zaken ISVAG
“Rechter van Raad van Vergunningenbetwistingen mag verder werken in Isvag-dossier
(zie artikel Het Nieuwsblad - Wilrijk – vrijdag 1 april 2022)
De poging tot wraking van één van de drie rechters in de Raad van Vergunningsbetwistingen door de
advocaten van de verbrandingsinstallatie Isvag is van de baan. De Raad van State heeft deze wraking
in een arrest verworpen. De Raad van Vergunningsbetwistingen zou daarmee eind april zich kunnen
uitspreken over de omgevingsvergunning voor Isvag.
Historiek: Isvag kreeg in 2020 een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe
verbrandingsinstallatie in Wilrijk. Dit werd aangevochten door onder meer Aartselaar bij de Raad
voor Vergunningsbetwistingen.
De advocaten van Isvag hadden twijfels over de onafhankelijkheid van één van de drie rechters. Die
zou volgens hen verbonden zijn aan één van de tegenpartijen. Er kwam een poging tot wraking van
deze rechter, maar de voorzitter van de Raad voor Vergunningenbetwistingen wees dit af. Daarop
stapte Isvag naar de Raad van State.
In een arrest verwerpt nu de Raad van State deze poging tot wraking omdat de partijdigheid van de
betrokken rechter onvoldoende was aangetoond. Als er anders was geoordeeld, dan had een deel van
de procedure voor de Raad van Vergunningenbetwistingen moeten worden overgedaan. De kans is nu
reëel dat eind deze maand een beslissing valt over de omgevingsvergunning en de bouw van de
nieuwe installatie.”
Tony wil hierover komen praten als de uitspraak samenvalt met een goede timing voor een volgende
minaraad.
Agendapunt 4: Stand van zaken herinrichting A12

Mark nam deel aan het participatietraject over de herinrichting van de A12.
Mark heeft nog wel wat vragen ivm het project A12 en heeft de indruk dat er heel wat partijen
participeren die niet zozeer van de regio afkomstig zijn, maar graag hun zeggenschap willen hebben
over het traject dat ze dagelijks rijden.
Het traject is mee te volgen op de website van wegen en verkeer;
https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-a12/n177-aartselaar-en-wilrijk-zuidstudiefase/denk-mee .
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 17 mei.
Mark blijft het project “herinrichting A12” verder opvolgen.
Agendapunt 5: World Clean Upday 17 september 2022
Hans meldt dat de gemeente werd verkozen voor het project ‘vuilnisbakkenplan’. Voor dit project
krijgen we twee jaar tijd en een subsidie van 8000 euro als we aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Eén van die voorwaarden is om de “mijn mooie straat” app te installeren en kenbaar te maken
binnen de gemeente. Deze app is een tool waar je kan aangeven waar vuil ligt, waar afval moet
opgehaald worden, … op 18 mei zal er een demo plaatsvinden om de app toe te lichten.
Hans zegt dat we voor de World Cleanup Day logistieke ondersteuning kunnen bieden zoals grijpers,
zakken en dat onze TD het ingezameld afval maandag zal ophalen.
Hans vraagt of de milieuraad deze actie wil trekken, organiseren?
Ria denkt dat het beter is dat de coördinatie en communicatie via de gemeente loopt. De milieuraad
wil deze actie wel ondersteunen, maar niet organiseren.
We kunnen een oproep doen in het infoblad van juli-augustus (deadline artikels 25/05) en we
kunnen wijkraden, jeugdraad, sportraad en seniorenraad oproepen om deel te nemen.
Ria stelt voor om het afval naar het Laar te centraliseren.
Er werd binnen het bestuur al eens gedacht om de vrijwilligers die zwerfvuil verzamelen en
vrijwilligers in andere zaken eens in de bloemetjes te zetten. Dit kan misschien ook op deze dag
gebeuren.
➔ Hans wil dit voorstellen aan het college.

Rondvraag:
Erwin wil nog even meegeven dat de voorstelling over het groenplan Aartselaar goed is verlopen.
De avond was goed georganiseerd en de bevindingen waren zeer unaniem.
Tegen eind mei komen we terug samen om de bevindingen te bespreken.
Hans zegt dat het groenplan geen vast document is, maar een levend document om het beleid mee
te sturen.
Met dit document willen we ook inspelen op de klimaatbestendigheid. De keuze van bomen en
planten zal finaal nog altijd bij de groendienst blijven.

Angela meldt dat de Kringloopkrachten hun tuintje aan het recyclagepark niet opnieuw hebben
opgestart. Er zal een demo moment aangekondigd worden in het infoblad en de afvalkrant van juni.
De demo zal doorgaan op zaterdag 11 juni in de Jan Davidlaan.
Hans meldt dat er op 2 juni een afvalcommissie zal plaatsvinden om de afvalcijfers te bespreken en
tevens ook om een terugkoppeling te maken ivm 1 jaar DIFTAR met weging.
De vraag i.v.m. een wekelijkse omhaling van GFT zal niet aangemoedigd worden door Igean omdat
met de redenering van een wekelijkse omhaling de mensen sneller geneigd zijn om al het snoeiafval
en maaisel te deponeren in de GFT- container i.p.v. te composteren of naar het containerpark te
brengen.
N.a.v. 1 jaar Diftar met weging in Aartselaar hadden we gedacht aan een bevraging bij de inwoners.
Hans meldt dat het restafvalcijfer gedaald is van 146 kg naar 106 kg per persoon restafval.
Mark maakt hier de opmerking dat deze cijfers misschien wel doorslaggevend kunnen zijn voor het
pleidooi in het ISVAG verhaal.
Alleszins, het cijfermateriaal zal voorgebracht worden in de afvalcommissie van 2 juni as.
➔ Hans vraagt na of hij de cijfers van Aartselaar openbaar mag maken.
➔ Hans vraagt na of iedereen toegelaten wordt op de afvalcommissie.
Hans doet ook een oproep om een infobord te maken voor de bloemenweide in de Frits Van den
Berghelaan. Alle input is welkom. De informatie zou betrekking moeten hebben over biodiversiteit en
het belang van de bloemenweide. De input mag gestuurd worden naar milieu@aartselaar.be
Luk vraagt om voor de volgende minaraad alvast het punt te agenderen over het financieel verslag.
Vraag over PFOS:
PFOS: 1 site in Aartselaar aangeduid als no- regret zone in afwachting van bodemonderzoek.

Einde minaraad: 22u
Kim Caremans
Omgevingsambtenaar milieu

