
 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 7 februari 2023 

 

Aanwezig: 

Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),  

Patci Beukelaer (ATA), Luk Smets (Natuurpunt), Angela Scholiers (kringloopkrachten), Guido Giebens 

(burger), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Jeroen Peeters (burger), Robert Reynaert 

(burger), Sophie De Wit. 

Niet aanwezig: Katoo Declerck 

Verontschuldigd: Ria Thys (Natuurpunt), Bart Lambrecht (schepen). 

Gasten: Tony Van Rompaey 

Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Kim Caremans (dienst omgeving) 

 

• Goedkeuring verslag vorige vergadering 15/11/2022: geen opmerkingen 

• Opmerking: Katoo is Declerck is nog maar 1 keer aanwezig geweest. Ze heeft zich nooit 

verontschuldigd voor de milieuraad.  

➔ Kim neemt contact op met Katoo om te vragen of ze nog actief wenst deel te nemen aan de 

milieuraad.  

 

1. Financieel verslag van 2022 

In het  kader van subsidies van de gemeente wordt jaarlijks een financieel verslag opgemaakt. 

Luk bezorgt het financieel verslag van 2022 aan de leden van de milieuraad en licht de 

uitgevoerde activiteiten toe. 

Het budget voor de opkuis van de bermen komt niet van de milieuraad maar rechtstreeks van de 

gemeente. 

Er werden verder geen opmerkingen gemaakt. 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Korte evaluatie van adopteer een berm van 2022 en plan van aanpak voor 2023 

Jeroen licht toe; 

In 2021 adopteerden 11 groepen een berm. 



In 2022 waren dat nog 5 groepen die via contract een berm hadden geadopteerd. Slechts drie 

groepen haalden 5 ophaalbeurten per jaar. Natuurpunt (7 ophalingen) fietsersbond (6) en 

Groenenhoek (5).  

De conclusie is dat er weinig tot geen animo meer is om bermen te adopteren en opruimacties te 

organiseren. 

Hoe pakken we dit initiatief verder aan in 2023? 

Slechts drie organisaties blijven het engagement aangaan maar de andere organisaties haken af. 

Hans bracht dit ter sprake bij de sportraad en deed tevens een oproep voor de World Cleanup 

Day.  

Hans stelt voor om ‘adopteer een berm’ nog eens op de agenda van de sportraad/jeugdraad te 

brengen. Er kan nogmaals benadrukt worden dat er een vergoeding van 250 euro tegenover 

staat. 

Jeroen zegt dat de verenigingen elk jaar worden aangeschreven met de vraag om een berm te 

adopteren. 

Er is ook een artikel verschenen in ons infoblad. 

Het argument van de scholen is dat de vergoeding per kalenderjaar wordt uitbetaald. Dit maakt 

dat de leerlingen die de berm opruimen vaak geen voordeel halen omdat er niet uitbetaald 

wordt per schooljaar. 

Om ‘adopteer een berm’ positief in de kijker te zetten, kunnen we foto’s bezorgen en een artikel 

maken voor het infoblad van april.  

 

3. Stand van zaken ISVAG en uitnodiging tot overleg bij de procesbemiddeling 

De leden van de milieuraad vragen meer uitleg over de bemiddelingsprocedure ISVAG zodat er 

kan gestemd worden om al dan niet deel te nemen aan de bemiddelingsprocedure. 

Hans vertelt dat er al 2 gesprekken zijn geweest met Levuur. De tweede keer heeft IGEAN 

deelgenomen aan het gesprek. 

Hans vertelt dat Levuur zeer objectief blijft en dat de gesprekken tot hiertoe goed verlopen. Het 

doel van de bemiddeling is om buiten gerechtelijke weg tot een oplossing te kunnen komen.  

Het standpunt van het bestuur is nog steeds dat de verbrandingsoven weg moet uit de 

gemeente. In het eerste gesprek is het verleden opgerakeld. In het tweede gesprek keek men 

eerder naar de toekomst. 

De derde stap is een vraag om de milieuraad te betrekken met kennis van zaken om het proces 

verder te zetten. Zaterdag van 8.30u tot 11.30u vindt het derde gesprek plaats. De Gemeente 

Aartselaar, ISVAG, BBL, Igean, de stad Antwerpen zijn hier de actoren. Hierbij werd duidelijk 

gevraagd om de milieuraad bij de gesprekken te betreken. Zaterdag worden oa de intendanten 

voorgesteld.  

Hans doet aan de leden van de minaraad een oproep om deel te nemen aan de 

bemiddelingsprocedure van Levuur. 



De vergadering verloopt in besloten kring. Dat wil zeggen dat beperkte informatie naar buiten 

mag gebracht worden.  

Sophie De Wit: Levuur is een procesbemiddeling en geen technische oplossing. Zij hebben het 

doel om tot een oplossing te komen zonder gerechtelijke tussenkomst.  

➔ Stemming: zal de milieuraad iemand afvaardigen om deel te nemen aan de 

bemiddelingsprocedure? 

Ja:  

Nee: 6 

Geen mening: 

Motivatie: Op dit ogenblik is het voor de milieuraad niet opportuun om rond de tafel te zitten 

met Levuur. 

 

Bij ja: 

Welke twee leden stellen zich kandidaat om deel te nemen?/ 

 

Varia: 

Geen vragen of opmerkingen meer 

 

Einde vergadering 22.24u 

 

8 februari 2023 

Kim Caremans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




