GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 14 juni 2022

Aanwezig:
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),
Patci Beukelaer (ATA), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Angela Scholiers
(kringloopkrachten), Guido Giebens (burger), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Kato
Declerck
Niet stemgerechtigd: Hans Cops (schepen van leefmilieu), Kim Caremans (dienst omgeving)
Niet aanwezig:
Verontschuldigd: Bart Lambrecht (schepen), Jeroen Peeters (burger), Robert Reynaert (burger)
Gasten: Tony Van Rompaye, Chantal De Cauwer, Erik Krosenbrink, Ronny Verelst

Verslag minaraad 14 juni ’22

1.Verwelkoming Kato Declerck
2. ISVAG: stand van zaken dossier: Tony geeft een woordje uitleg
Tony legt uit wat de mogelijkheden zijn in de verdere ontwikkeling van het ISVAG dossier.
Momenteel is het zo dat ISVAG binnen de 6 maanden een nieuw dossier moet indienen en door de
minister ook binnen deze termijn een hernieuwingsvergunning zou moeten afleveren. Zo niet, dan
moet de exploitatie stopgezet worden.
ISVAG zal zich hier niet zomaar neerleggen en zal er alles aan doen om ofwel een nieuw dossier in te
dienen ofwel de bestaande oven zolang mogelijk open te houden.
➔ Tony roept opnieuw op om advies vanuit de minaraad op te maken en terug tot actie over te
gaan.
Tevens werd een brief van AVR voorgesteld, gericht aan ISVAG en OVAM waarbij het voorstel werd
gedaan om het afval van Antwerpen en de omliggende gemeenten te verwerken in de haven van
Rotterdam. AVR biedt het transport over water aan en de verwerkingskost zou aanzienlijk lager
liggen. Deze piste zou verder onderzocht moeten worden.
➔ Er wordt vanuit de minaraad gevraagd om via de GR de vraag aan IGEAN te stellen om deze
piste verder uit te zoeken.
➔ De milieuraad maakt een adviesvraag op voor de GR
➔ Kim of Hans stuurt het agendapunt door in CBS om de adviesvraag te agenderen in de GR van
27/06

Voorstel Rotterdam is goedkoper en haalbaar. Waarom niet ingaan op voorstel van AVR?

Advies 14062022/2 milieuraad
Adviesvraag van milieuraad naar gemeenteraad 27 juni 2022: zie bijlage
Werd de gemeente op de hoogte gebracht van het aanbod van Rotterdam? Werd Igean op de
hoogte gebracht?
Welk voorstel doet Igean om het huisvuil verder te verwerken?
We hebben vernomen dat er een goedkopere oplossing is vanuit Rotterdam.
Wat is standpunt van de gemeente en van Igean?
Argumenten om geen nieuwe oven te bouwen:
Momenteel hebben we 81 ton huishoudelijk afval per maand. Voor de invoering van diftar met
weging was dit nog 160 ton afval.
Per inwoners is dit 106 kg afval (huisvuil, grof vuil recyclagepark, grof vuil op afroep, straatvuilbakjes,
ca. 20% veegvuil). Ons objectief eind 2022 werd destijds vastgelegd op 136 kg, dit hebben we dus
ruimschoots behaald.
Volgens de voorlopig laatste richtlijnen zou het afval per inwoner moeten verlaagd worden naar 83
kg per inwoner (tegen 2030).
In dit opzicht is het gek om een nieuwe oven te bouwen.
Een tweede argument is het stikstofemissieplan waarbij de landbouw strengere richtlijnen krijgen om
stikstof te reduceren. Als landbouw moet inkrimpen, dan is het toch ook maar logisch dat er geen
nieuwe oven gebouwd zal worden?
3.Financieel verslag: toegelicht door Luk
-> Goedkeuring financieel verslag.
Er zijn geen uitgaven geweest in 2021 wegens corona.
Opmerking:
Vanuit de kringloopkrachten is de vraag gesteld om een budget te voorzien voor een hapje en een
drankje tijdens evenementen.
Hans zegt dat we vanuit het college geen extra budgetten hiervoor kunnen vrijmaken.
Hans stelt de vraag of het via de minaraad eventueel wel zou kunnen om van het budget van de
minaraad een bedrag vrij te maken?
Over welk budget spreken we? – Angela zegt dat dit afhangt van het aantal bezoekers.
Luk heeft hier geen probleem mee om een budget voor de kringloopkrachten te voorzien.

De kringloopkrachten moeten gesteund worden omdat ze leuke initiatieven neerzetten en er kan
zeker nog winst gehaald worden uit het composteren in functie van diftar met weging.
De leden van de minaraad gaan akkoord om een budget te voorzien voor de kringloopkrachten.
Er wordt ook gedacht aan een andere locatie voor de kringloopkrachten. Het voorstel zou eventueel
de tuin van de Blokkendoos kunnen zijn?
4. World Clean up Day – zaterdag 17 september
Ria stelt voor om verschillende organisaties te betrekken bij de World Clean up Day.
We kunnen een oproep doen naar de wijkraden zodat ze eventueel een bepaalde wijk of berm
kunnen opruimen.
➔ De fietsersbond, Robert Reynaert?...
➔ Natuurpunt zou de Cleydaellaan kunnen ruimen?
➔ Ria vraagt aan Kato of zij eens kan horen bij de jeugdraad om een bepaalde wijk, straat of
berm op te ruimen?
➔ Ria stuurt een rondvraag aan de wijkraden ivm deelname aan de World Clean up Day
Vraag aan de gemeente, voldoende grijpstokken en zakken en fluovestjes?
➔ De milieudienst vraagt na of er voldoende materiaal is en zo niet, bestellen we bij.
Ria vraagt of het afval eventueel kan samen gebracht worden t.h.v. sportcentrum, Laar of TC?
TC is niet de ideale plek wegens te afgelegen en zo breng je de activiteit niet in de spotlights.
Eventueel wel op het Laar maar doen moeten we vragen aan TD om het afval dezelfde dag ook nog
af te voeren.
➔ Hans vraagt na bij de TD of dit kan
Ria vraagt of er aansluitend een receptie kan georganiseerd worden en zo ja, met het budget van de
minaraad?
De leden van minaraad gaan hiermee akkoord.
➔ Natuurpunt schrijft de organisaties aan om deel te nemen aan de WCD.
➔ Ria schrijft een artikel en bezorgt deze aan de pers + aankondiging voor het infoblad van
september.
5. Behaag natuurlijk actie - deelname
Het college geeft toestemming om op corona wijze de behaag natuurlijk actie te laten plaatsvinden.
➔ Milieudienst zal dit nog agenderen op het college en CBS bezorgen
6. Ontwerp toegankelijkheidsregeling
Mededeling: Wie nog advies wil geven, graag voor 16/06
7. update adopteer een berm – vraag fietsersbond ivm adopteer een berm. Interesse in 2de groep ->
punt uitgesteld.
8. stand van zaken Herinrichting A12.

Overleg met werkgroep
Hans:
Uit studie blijkt dat mensen kiezen voor groen en rust.
Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met bankjes in het gras. Het is de bedoeling dat het beheer
aan de gemeente zal overgedragen worden.
Het is belangrijk dat de Groendienst nauw betrokken blijft.
Timing: Ten vroegste in 2025 zou de schop in de grond kunnen gaan (meest optimistische scenario).
Toelichting op alternatieven:
Vier basisalternatieven:
Deelgroepen; alternatief, overweg Helststraat – Guido Gezellestraat , andere alternatieven hebben
dat niet. In alternatieven zou de overweg ook afgesloten worden.
Twee strekkingen, gemeente moet samen blijven (Buerstede en centrum gemeente).
Alternatief twee; geen lichten is geen alternatief
Alternatief X : aqua/ecoduct -> zeer kostelijk?
➔ Mark vraagt of de gemeente nog eens wil aansturen op de verbondenheid van twee delen
Aartselaar.
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