GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 8 februari 2022 - DIGITAAL

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),
Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Caroline Drieghe (dienst omgeving).
Verontschuldigd: Bart Lambrecht (schepen), Angela Scholiers (kringloopkrachten), Jeroen Peeters
(burger), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Guido Giebens (burger)
Gastsprekers: Joke Decru, Liesbeth De Winter (vzw Aap)

•

Agendapunt 1: Project Aallez (vzw Aap) – Joke Decru & Liesbeth De Winter

AAP vzw plaatst de relatie tussen mens en dier centraal. Ze schakelen dieren laagdrempelig in om zo
het welzijn van mens én dier te verhogen.
Toelichting project Aallez: dit project koppelt een huisdier aan een plusbaasje uit de buurt die graag
overdag voor een huisdier wil zorgen.
De hoofdrol bij dit project is weggelegd voor de huisdieren, want die brengen mensen dichter bij
elkaar. Baasjes ontmoeten plusbaasjes en leren zo hun praktische uitdagingen en behoeften
kennen. Dankzij het huisdier gaan mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
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Als grote dierenvriend geniet je van aaibaar gezelschap en meer sociaal contact.
Als baasje weet je dat je huisdier in goede handen is als jij er niet bent.
Als huisdier krijg je extra aandacht en affectie.
Mensen met huisdieren die door ziekte of operatie tijdelijk niet met de hond kunnen gaan
wandelen, kunnen beroep doen op dit project.
Buurtbewoners kunnen zich engageren om met de dieren te gaan wandelen en extra aandacht te
geven.
Plusbaasjes heb de lusten en niet de lasten.
Sinds 2019 samenwerking met de steden Antwerpen en Mechelen.

Geldt niet alleen voor honden, maar ook voor katten, vogels en opvang van allerlei andere
dieren.
Zowel de plusbaasjes als de dieren zijn verzekerd.
Praktische info aangaande kostprijs e.d.: https://www.aapvzw.be/aallez
Hoe dit project te verspreiden in Aartselaar: artikel in infoblad, infomoment voor de bewoners,
markten, jaarmarkt augustus, stakeholders (dokter, apothekers, dierenartsen, ... ),

facebook, hoplr, affiches openbare gemeentelijke gebouwen, hondenweides, website gemeente en
milieuraad, …

•

Agendapunt 2: World Clean Upday dd 17 september ‘22 – Natuurpunt

Voorstel om alle teams die werkzaam zijn rond het ophalen van zwerfvuil te betrekken bij
deze World Clean Upday van 17 september aanstaande, maar ook open te trekken naar de
volledige bevolking met als trekkers de wijkraden en de jeugdverenigingen.
Natuurpunt stelt voor om alle afval dat op die dag verzameld wordt, samen te brengen naar
het Laar; de pers uit te nodigen en via een infobord informatie te geven over wat deze dag
precies inhoudt. Nadien kunnen alle participanten getrakteerd worden op een drankje.
Welke rol kan de gemeente hierin spelen? Zakken, grijpers, handschoenen voorzien via
Mooimakers en gemeentelijke technische dienst?
Dit voorstel wordt meegenomen naar het college en zal verder besproken worden op de
MINA-raad van 19 april as.
De voorzitters van de wijkraden kunnen alvast aangeschreven worden om mee te participeren aan
de World Clean Upday.
Hierbij aansluitend wordt een toelichting gegeven over de "mooie straat app" van Mooimakers.
De opstart hiervan zou moeten gebeuren voor september. De toelichting van de app wordt bij het
verslag toegevoegd.
Natuurpunt meldt namens Jeroen Peeters (na telefonisch gesprek met hem) dat nog niet alle teams
het contract voor de bermactie 2022 hebben ondertekend.
Twee nieuwe participanten (Groen! en ACV-Werner Geboes) hebben zich wel aangemeld.

•

Agendapunt 3: Stand van zaken ISVAG

Een korte stand van zaken wordt gegeven aangaande de lopende beroepen.

•

Agendapunt 4: Herinrichting A12:

De MINA-raad is verheugd dat hieromtrent een bevraging lopende is en hoopt dat de kans
aangegrepen wordt om opnieuw bomen op de Boomsesteenweg te planten.
Er wordt beslist via de kanalen van de Milieuraad een oproep te lanceren om de bevraging massaal in
te vullen: website, email, communicatie via de vertegenwoordigde organisaties, …

•

Rondvraag:

Natuurpunt vraagt stand van zaken aangaande planning groenaanplanting Frits Van den
Berghelaan: plannen zijn in aanmaak, het is de bedoeling om de informatie rond de
Krokusvakantie aan de bewoners toe te lichten. Momenteel is de groendienst volop bezig
met de aanplanting aan het Sportcentrum om daarna in maart 18.000 plantjes in
Kontichsesteenweg te planten.

Volgende milieuraad: 19 april 2022 om 20.00 uur
Vragen en advies van de milieuraad aan het college:
Is het college bereid om deel te nemen en ondersteuning te bieden aan de World Clean Upday op 17
september as.?

