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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 25 JUNI 2019 

  

Aanwezig:  
Stemgerechtigd: Luk Smets (Natuurpunt), Patci Beukelaer (ATA), Angela Scholiers (kringloopkrachten), 

Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Guido Giebens (burger).  

Niet stemgerechtigd: Bart Lambrecht (schepen van dierenwelzijn), René Lauwers (schepen van 

leefmilieu), Lien Verbeeck (omgevingsambtenaar).  

Nieuwe leden: Tine Van Puyenbroeck (burger), Jeroen Peeters (burger).  

Verontschuldigd: Ria Thys (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie), Nina 

Vanwonterghem (kringloopkrachten), Tony Van Rompaye (omgevingsambtenaar). 

Agenda  

Agendapunt 1: Nieuwe leden bij vertegenwoordiging burgers  

  

Zoals voorzien in de statuten van de Milieuraad is er plaats voor 4 vertegenwoordigers van de  

Aartselaarse burgers. In de vorige legislatuur werden slechts 2 posten ingevuld (Pierre Van Malder en 

Guido Giebens) en bij de installatie van de nieuwe Milieuraad (2019-2025) bleek er niemand te zijn 

bijgekomen, ondanks een oproep via het gemeenteblad.  

Recent werden vooral vanuit de jeugd (scholieren, studenten…) signalen van ongerustheid gegeven 

onder de vorm van de klimaatbetogingen. Daarom werd een nieuwe oproep in het gemeentelijk 

informatieblad gelanceerd voor participatie via de milieuraad.  

Drie kandidaten hebben zich recent gemeld, en volgens de statuten kunnen zij alsnog deel uitmaken 

van de nieuwe milieuraad. Twee van deze kandidaten waren aanwezig en stelden zich voor: Tine Van 

Puyenbroeck en Jeroen Peeters. Beide personen zijn inwoners van Aartselaar die zich willen engageren 

voor het milieu. Een derde persoon (Robert Reynaert) heeft interesse, maar kon zich voor deze 

vergadering niet vrij maken.  

Na een korte voorstelling werd gestemd over de kandidatuur van de nieuwe kandidaten. Ze worden 

beiden van harte verwelkomd als nieuwe leden van de milieuraad.  

Agendapunt 2: Verkiezing Voorzitter  

Op de vorige vergadering van 7 mei werd de uittredende voorzitter Ronny Verelst bedankt voor 12 

jaren hard werk voor de Milieuraad.  

Vervolgens werd Guido Giebens door de vergadering aangewezen als nieuwe voorzitter, maar deze 

wenst dit mandaat in beraad te houden wegens medische redenen. Hij wil wel de rol van 

ondervoorzitter op zich nemen.   
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Geen van de aanwezigen wenst de rol van voorzitter van Guido over te nemen. Guido zal daarom voor 

deze vergadering nog verder de rol van voorzitter op zich nemen en dit punt wordt in september 

opnieuw besproken.  

Agendapunt 3: ISVAG stand van zaken  

Op de vorige vergadering van 6 mei werd er voorgesteld om zo snel mogelijk contact te zoeken met 

Bart Martens, voormalig medewerker van het Europees Parlement en klimaatdeskundige. Hij heeft 

onlangs op vraag van het gemeentebestuur van Hemiksem een presentatie gegeven over de financiële 

gegevens omtrent de afvalverbrandingsovens (waaronder ISVAG). De Milieuraad wilde graag deze 

presentatie laten geven aan de bevolking van Aartselaar.  

Dhr. Martens heeft echter laten weten dat hij niet op de vraag kan ingaan om deontologische redenen, 

aangezien hij nu kabinetsmedewerker is in het Antwerps bestuur en omdat die met een dossier bezig 

zijn over de vergelijking van de huisvuil-verwerkingsinstallaties.  

Bart Martens zal ons te gepasten tijde op de hoogte houden.  

Wat de opvolging van ISVAG betreft blijft de Milieuraad gemandateerd door het Gemeentebestuur van 

Aartselaar als een belangrijke speler en worden alle stappen die de intercommunale zet nauwlettend 

in het oog gehouden.  

De stand van zaken is op dit moment dat op 07/03/2019 de vergunning voor de bouw van de nieuwe 

oven geweigerd werd door minister Koen Van den Heuvel, maar ISVAG gaat tegen deze beslissing zoals 

verwacht in beroep.  

Voor de inschakeling van juridische bijstand heeft de Milieuraad in het verleden en ook nu nog de 

nodige middelen gespaard, o.m. voor de inzet van een gerenommeerd Gents advocatenkantoor (LDR, 

gespecialiseerd in milieurecht).  

Op elke vergadering van de Milieuraad wordt door de leden gerapporteerd: waarnemingen, verslagen, 

publicaties, persartikels..., zodat tijdig kan ingegrepen worden waar nodig.  

Patci geeft aan dat er nu een extra argument is tegen ISVAG, nl. het verkeer op de A12. Als hier 

vuilniswagens kunnen uitgehaald worden, zal dit de verkeerssituatie bevorderen.  

Tine geeft aan dat beloftes niet worden waargemaakt, bijvoorbeeld wat betreft het warmtenet. Dit 

warmtenet is apart vergund, alsook het bouwen van de nieuwe oven en de afbraak van oude oven is 

een derde procedure. Door de aanleg van het warmtenet wordt ISVAG onmisbaar gemaakt. Zij 

beweren dat enkel een niet tijdig aangevraagde sloopvergunning de realisatie van een nieuwe oven in 

de weg staat.  

Intussen zijn de werken ter voorbereiding in de Terbekehofdreef reeds gestart, en ISVAG zou 

bovendien ook warmte (en stroom?) leveren aan Blue Gate en de nieuwe woonblokken van 

Antwerpen-Zuid meer dan 6 km verwijderd van de stookplaats.  

Guido geeft aan dat het “cliënteel” voor afname van “goedkope” warmte allesbehalve optimaal 

gelegen is. De vraag naar warmte kan bv. in de zomermaanden sterk teruglopen. Het is niet duidelijk 

waar elders andere warmte zou kunnen geleverd worden: Umicore, Blue Gate…? De bewoners van de 

Cleydaellaan staan binnenkort opnieuw voor zware infrastructuurwerken voor hun deur tijdens en na 

de A12 ellende.  

Tine vraagt hoe andere gemeenten hiertegenover staan. Bart geeft aan dat we er min of meer alleen 

voor staan. De actiegroep De Pijp Uit in Wilrijk-Neerland is stilgevallen door de uitzichtloosheid bij de 

bewoners. Wat ook ontbreekt zijn gegevens over de incidentie van diverse kankers (zowel overlevende 
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als sterfgevallen) in de periode van 1980 tot 2020 te correleren met de blootstelling van zowel als 

bewoners in de aangrenzende woongebieden.   

Bij de bezwaarschriften op onze actie werden na Aartselaar de meeste bezwaren ingediend door 

Wilrijk. ISVAG heeft de laatste jaren een charmeoffensief uitgevoerd door het subsidiëren van scholen 

en speeltuinen in Neerland (Wilrijk).  

Ook niet te vergeten is dat de nieuwe ISVAG voorzitter de Wilrijkse districtsburgemeester is.  

Het nieuwe geplande paradepaardje van ISVAG is niet te vergelijken met andere door hen aangehaalde 

voorbeelden in het buitenland, en heeft de belastingbetalers intussen al hopen geld gekost waarbij 

een belangrijk aandeel schone schijn betekent.  

Agendapunt 4: Adopteer een Berm  

Deze activiteit van de Milieuraad wordt verdergezet. Dat het een zinvolle doelstelling is wordt 

bewezen door de dalende trend van het aantal vuilniszakken die door de vrijwilligers worden 

gerapporteerd.  

De actie “adopteer een Berm” werd in het verleden actief gestimuleerd en opgevolgd door de vorige 

voorzitter Ronny Verelst.   

Er wordt nu binnen de Milieuraad een nieuwe coördinator gezocht om het werk voort te zetten.   

Taken: opvolgen van zwerfvuilacties (contact met vrijwilligersgroepen, opvolgen van uitvoering, 

termijn, communicatie met de Groendienst voor de ophaling van de zakken, beheer van werkmateriaal 

(handschoenen, afvalzakken, grijpers bevinden zich in het gemeentemagazijn).  

Jeroen wil deze taak op zich nemen en krijgt de nodige gegevens doorgestuurd door Guido.  

In verband met de promotie voor “zonder is gezonder” tegen het gebruik van herbiciden in privé-tuinen 

en openbaar domein) zijn er geen branders meer op voorraad (terug overgenomen door Van der 

Auwera), borstels nog wel.  

Aandachtspunt: de actie gaat met kalenderjaren en niet met schooljaren, waardoor bij aanvang van 

het nieuwe schooljaar moet nagegaan worden wie die nieuwe leiding van jeugdbeweging is.   

Verder komen de rupeltornado’s 2 halve dagen per maand in de gemeente (tegen betaling). Ze komen 

op straten en pleintjes. Sommige straten blijven een probleem, vb. de Cleydaellaan. 

Algemeen: sommige straten blijven een probleem, vb. de Cleydaellaan.  

De Fietsersbond geeft aan dat ook het Oeyvaersbosch een probleem is.  

Schepen Lauwers geeft aan dat er een meisje in James Ensorlaan is die haar straat proper wil houden. 

Ze zet op donderdag haar zak buiten als die vol is. Er zou ook een jogger zijn die tijdens het joggen 

vuilnis opraapt.   

Er wordt gevraagd of er een affiche kan opgehangen worden langs de Cleydaellaan (Ovam: affiche 

i.v.m. zwerfvuil).  

Er wordt ook gevraagd of kan nagegaan worden of op de parking van het Cleydaelbos vuilbakjes kunnen 

komen. Dit moet bij ANB nagegaan worden. René vraagt dit na.  

Er wordt gesuggereerd dat er een actieve uitleendienst wordt opgezet, bijvoorbeeld voor branders: Via 

het infoblad zou een bekendmaking kunnen komen welk materiaal ter beschikking is (branders, 

handschoenen, zakken) voor wie een privé initiatief wil doen rond zwerfvuil opruimen.  
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Er wordt gevraagd of zakken op containerpark kunnen afgegeven worden. René vraagt dit vrijdag na 

bij Igean. Verder zou het ook handig kunnen zijn dat zakken op de technische dienst worden afgegeven. 

Er moet nagevraagd worden of dit mogelijk is.  

Patci denkt dat er ook nog plaats is voor groepen om zich in te schrijven. Oproep via gemeenteblad?.  

Agendapunt 5: Website en communicatie Milieuraad  

De Milieuraad heeft een eigen website (https://www.mina-aartselaar.info/) en Facebookpagina, die 

tot stand zijn gekomen door de bereidwillige inzet van webmaster Patci Beukelaer en Nina 

Vanwonterghem.  

Om het bereik van de Milieuraad verder uit te breiden naar de ganse bevolking is het wenselijk dat het 

gebruik van sociale media verder wordt gestimuleerd.   

Bovendien is een crosslink met het gemeentelijk informatieblad Webmaster aangewezen. De leden van 

de Milieuraad worden daarom aangespoord om relevante content aan te leveren.  

  

Bv. Info over links naar relevante activiteiten die van belang zijn voor de Milieuraad, of die mogelijk 

een impact kunnen hebben op het Aartselaars leefmilieu: opleidingen, publicaties, events, openbare 

werken in de buurt...  

Patci geeft aan dat het aantal bezoekers hoog was toen Isvag leefde.   

Gui geeft aan dat de lancering van de nieuwe milieuraad op de website kan gezet worden.   

Over de actie rond zonnepanelen werd op facebook gecommuniceerd, maar er was weinig 

belangstelling voor. Zonnepanelen op publieke gebouwen zou interessant zijn, maar de regelgeving is 

te moeilijk. René geeft aan dat de gemeente elk jaar een voorstelling geeft voor mensen die interesse 

hebben in de groepsaankoop zonenpanelen. Een groepsaankoop warmtepompen zou ook mogen 

gepromoot worden. Naar de toekomst toe is er te veel onduidelijkheid naar zonnepanelen.   

Er wordt geconcludeerd dat het tijd is voor een interessant artikel hierover, om op de website te zetten.  

Agendapunt 6: Financiële zaken  

Penningmeester Luk Smets heeft te kennen gegeven dat hij deze functie verder zal blijven waarnemen, 

en hij zal de financiële rapportage naar de gemeenteraad verzorgen.  

Momenteel staat op de rekening van de milieuraad 3271,71 euro.   

Per mailvergadering werd op 8 april beslist om 1.500 euro aan LDR bij te dragen (advocatenkantoor 

dat de zaak van Isvag voor de gemeente behartigt). Voor de effectieve betaling wachten we op 

instructies van de gemeente. 

Agendapunt 7: Gemeenteraad  

De leden van de Milieuraad zullen ook worden opgeroepen om volgens behoefte, eigen vermogen en 

ervaring te helpen bij het formuleren van adviezen aan de Gemeenteraad. De agenda van de 

gemeenteraadszittingen wordt ter kennisgeving per e-mail bezorgd aan de leden van de Milieuraad.  

Er wordt gevraagd om de mailadressen van de leden van de milieuraad op te nemen in de lijst van 

personen die het verslag van de gemeenteraad ontvangen. Leden die hierin geïnteresseerd zijn, 

kunnen hun vraag best rechtstreeks stellen aan de algemeen directeur  

(luc.vanlimbergen@aartselaar.be).  
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Agendapunt 8:  Rondvraag - varia  

Volgende ideeën worden geopperd om rond te werken in de milieuraad:  

● Groepsaankoop elektrische fietsen: dit blijkt niet zo interessant om op de (kleine) schaal van 

de gemeente te organiseren. Lokale handelaars zijn niet concurrentieel en met een leverancier 

van ver weg werken, geeft problemen naar onderhoud.  

● Groepsaankoop Regenwaterton  

● Initiatieven rond duurzaam bouwen: schepen Lauwers geeft aan dat er infosessies 

georganiseerd worden door kamp C, maar de belangstelling was laag. Wie van de milieuraad 

schrijft hierover een bijdrage voor het gemeentelijk infoblad of de MINA website?  

Een tweede varia punt is de oproep van Igean, naar vrijwilligers die kandidaat zijn voor een stuurgroep, 

waarin thema’s als bijvoorbeeld een groepsaankoop dakisolatie besproken worden. Midden 

september zou een eerste stuurgroep plaatsvinden (datum nog te bepalen, uur: 19-22u).  

Luk liet weten dat er op de Cleydaellaan een 30-tal bomen zijn met processierupsen: René laat weten 

dat er een firma is aangesteld om ze te verwijderen. René meldt dat men voor volgend seizoen zoekt 

naar een preventieve bestrijding. Luk geeft aan dat hij hoopt dat deze voldoende selectief zal zijn en 

geen aantasting zal vormen voor vlinders en andere insecten. 

René geeft verder aan dat de VMM heeft gevraagd om een pilootinstallatie te plaatsen om 

hormoonverstoorders af te vangen op de Struisbeek. De VMM heeft beslist dat dit zal gebeuren, maar 

dit kan nog enkele jaren duren. Verdere concrete informatie is er momenteel nog niet.  

Volgende vergadering  

Ter herinnering en voor de nieuwe leden: de periodiciteit van de vergadermomenten: de 

vergaderingen zijn op dinsdagavond om 20u en zullen om de 6 weken plaatsvinden (met zomerstop). 

De volgende vergaderingen zijn gepland voor 10 september, 22 oktober en 3 december.  

 

Actiepunten  

● Guido geeft documenten adopteer een berm door aan Jeroen.  

● René vraagt bij ANB na of er vuilbakjes mogen komen op de parking van het Cleydaelbos.  

● René vraagt bij Igean of zakken zwerfvuil op containerpark kunnen afgegeven worden.   

● Jeroen (Guido): nagaan of er nog plaats is voor groepen om zich in te schrijven.   

● Lien: bekendmaking via het infoblad over materiaal zwerfvuil opruimen.  

● Lien vraagt of zakken op de technische dienst kunnen afgegeven worden.   

● Lien vraagt aan de technische dienst om een affiche ivm zwerfvuil op te hangen in de 

Cleydaellaan.  

● Artikel schrijven voor op de website (rond zonnepanelen / warmtepompen / … => vrijwilligers?  

Bijlagen  

● Aangepaste ledenlijst (Tine: kan je jou tel. En adres doorgeven om op te nemen?)  

● Mail Igean in verband met groepsaankoop dakisolatie  

● Oproep ‘Kom op tegen kanker’  

 

Aartselaar, 28 juni 2019.  

Lien Verbeeck  


