
1 

 

 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 7 MEI 2019 

 

Aanwezig: 
Stemgerechtigd: Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & 

Industrie), Patci Beukelaer (ATA), Nina Vanwonterghem (kringloopkrachten), Angela Scholiers 

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

Niet stemgerechtigd: Bart Lambrecht (schepen van dierenwelzijn), Lien Verbeeck 

(omgevingsambtenaar). 

Verontschuldigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu), Tony Van Rompaye 

(omgevingsambtenaar). 

Agenda 
Na een verwelkoming door Bart Lambrecht, schepen van dierenwelzijn, wordt overgegaan tot de 

installatie van de nieuwe milieuraad. 

1. Installatie van de nieuwe milieuraad 

Voor de nieuwe milieuraad, had één burger zich kandidaat gesteld, met name Guido Giebens. Zijn 

kandidatuur werd unaniem aanvaard. 

Volgende kandidaten nemen afscheid van de milieuraad: Ronny Verelst, Pierre Van Malder, Maria Van 

Hissenhoven en Peter Dehandschutter (was in de vorige milieuraad vervanger). 

Opmerkingen: 

In de nieuwe milieuraad is niemand aanwezig vanuit de sector land- en tuinbouw, noch vanuit het 

onderwijs. 

Als opmerking wordt meegegeven dat de oude benaming ‘compostmeesters’ sinds kort vervangen 

wordt door ‘kringloopkrachten”. 

Als voorzitter voor de nieuwe milieuraad, wordt Guido Giebens verkozen.  

Er wordt voorlopig geen ondervoorzitter aangesteld en Luk Smets blijft de functie van penningmeester 

op zich nemen. 

Volgende praktische afspraken werden gemaakt: 

• De agenda van de vergadering wordt zoals in de vorige legislatuur een week op voorhand 

vastgelegd door de voorzitter en via de omgevingsambtenaar doorgestuurd naar de leden. 
• Periodiciteit vergadertijdstippen: de vergaderingen blijven op dinsdagavond om 20u en zullen 

om de 6 weken plaatsvinden. Dit betekent dat de volgende vergaderingen gepland zijn voor 

25 juni, 10 september, 22 oktober en 3 december. 
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Er wordt gevraagd of er overlap is tussen de Gecoro en de milieuraad. Dit is inhoudelijk niet het geval 

en naar timing toe wordt er ook voor gezorgd dat deze vergaderingen niet samen vallen. 

2. Varia 

a. Sensibilisering i.v.m. dossier ISVAG: organisatie infoavond waarbij Bart 

Martens een toelichting geeft over zijn presentatie “Isvag – De kans op 

beter en goedkoper” 

In de mail van Tony van 30 april aan de leden van de vorige milieuraad werd een Powerpoint van Bart 

Martens rondgestuurd, die een aantal interessante argumenten inzake ISVAG bevat.  

De vraag wordt gesteld of het niet nuttig zou zijn om Bart Martens uit te nodigen om een toelichting 

voor de bevolking te organiseren, waarop de pers wordt uitgenodigd. De idee is om alternatieven van 

ISVAG verder toe te lichten, idealiter voor de verkiezingen van 26 mei. Omwille van de nakende 

deadline van 26 mei en de krappe timing om voor die tijd via het infoblad te communiceren, wordt 

volgende aanpak voorgesteld: 

1. Guido neemt contact op met Bart Martens met de vraag wanneer hij tijd heeft voor 

dergelijke toelichting (via bart.martens@antwerpen.be) 

2. Locatie zoeken: Lien checkt mogelijke locaties wanneer een datum gekend is (bij voorkeur 

het cultureel centrum) 

Wanneer een datum en zaal vastliggen, moet nog een publicatie in het infoblad voorzien worden en 

moet de pers uitgenodigd worden, alsook milieuraden van andere gemeenten die bij ISVAG 

aangesloten zijn voor hun afvalverwerking. 

Verder wordt meegegeven dat Bart Martens kandidaat ondervoorzitter is voor ISVAG. 

 

b. Adopteer een berm / zwerfvuil inzameling 

De gemeente heeft beslist dat de actie ‘adopteer een berm’ moet verder gezet worden. Ronny heeft 

dit in het verleden gecoördineerd en iemand dient dit van hem over te nemen. De actie loopt nog tot 

einde dit jaar en er moet nog een herinnering gestuurd worden aan groepen die hun actie nog moeten 

doen, er moet opgevolgd worden hoeveel zakken er verzameld werden en er moet een foto gemaakt 

worden van de groep die inzamelt. 

Niemand is hiervoor kandidaat en de vraag rijst of er alternatieven zijn voor deze actie. Mogelijke 

alternatieven zijn de burgerinitiatieven zoals vloggers. Als conclusie wordt gesteld dat het een én-én 

verhaal moet zijn waarbij zoals verenigingen opruimacties blijven organiseren, dit omwille van de 

sensibilisering en dat anderzijds burgers die een eigen actie willen doen, hiervoor moeten kunnen 

gemotiveerd worden. Als motivering worden volgende mogelijkheden opgesomd: het voorzien van 

vuilniszakken met het logo van de milieuraad of het logo van Mooimakers, het voorzien van 

grijpstokken en het uitnodigen van de burgers op de afsluitreceptie van de actie ‘adopteer een berm’. 

De zakken die gegeven worden mogen niet de normale restzakken van de gemeente zijn, om misbruik 

te vermijden. De burgers die deze zakken vullen, zouden hun volle zakken moeten kunnen laten 

ophalen door de technische dienst.  

Actie: Er moet bij Ronny nagevraagd worden welke materialen hij nog heeft: vuilniszakken, grijpers en 

handschoenen? 

Aangezien niemand kandidaat is om deze actie over te nemen van Ronny, wordt voorgesteld om aan 

Ronny na te vragen wat het takenpakket juist inhoudt en hoeveel tijd hierin werd gestoken. Naar het 

einde van het jaar toe, moet nagedacht worden over een andere manier om deze actie te doen. 
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c. Resterende gasbranders en borstels om onkruid te verwijderen 

In het gemeentemagazijn zijn nog gasbranders en borstels die over zijn van een vorige actie. Het zijn 

er te weinig om een nieuwe actie te organiseren. Deze kunnen cadeau gedaan worden aan inwoners 

die zwerfvuil willen verzamelen. 

Patci vraagt na hoeveel er zijn. 

 

d. Buitenspeeldag  

Tijdens de recente buitenspeeldag, werd niet aan gescheiden afvalophaling gedaan. Kan de gemeente 

hier en bij andere evenementen voorzien in gescheiden afvalrecipiënten, waarbij voldoende 

vuilnisbakken worden voorzien, op goede locaties? 

Daarnaast zouden gescheiden vuilnisbakken continu op het sportcentrum moeten aanwezig zijn. 

Advies van de milieuraad aan het CBS: voorzien in mobiele gescheiden afval afvalrecipiënten die 

kunnen ingezet worden bij evenementen en voorzien van gescheiden vuilnisbakken op het 

sportcentrum. 

 

e. Juridische case ISVAG  

Zoals overeengekomen in de eerder per e-mail geformuleerde beslissing die genomen werd in de 

eerste helft van april 2019, wordt formeel bevestigd dat vanuit de milieuraad een bedrag van 1500 

euro wordt voorzien voor juridische bijstand in het werkjaar 2019 naar aanleiding van het ISVAG-

dossier. 

f. Werkingsmiddelen 

De vraag wordt gesteld, hoe de werkingsmiddelen van de milieuraad op peil kunnen gehouden 

worden? 

Patci stelt voor om op de braderij een standje te maken met drank, Nina wil croques bakken. 

g. Werken Oever 

Er is hinder ten gevolge van de werken aan de Oever. Oorspronkelijk was voorzien om met steenpuin 

naar het terrein naast de jachthoorn te rijden. Edegem zou hiervan nadeel ondervinden en weigerde 

daarom dit project, dat nu voorkomt voor de Bestendige deputatie. DCA zal daardoor langere 

vrachtwagentransporten doen. Dit kan impact hebben op het kruispunt Kontichsesteenweg- 

Dijkstraat,  maar dit is nu ook reeds het geval. 

Bart geeft aan dat de aannemer, DCA, 3 grote werven heeft in de gemeente en plaats nodig heeft om 

afval te verwerken en hiervoor een betonbreker wil installeren. DCA zegt dat het breken van beton 

maar 5 keer per jaar nodig zal zijn. Een alternatief is een betonbreker op de werf zelf, maar het 

werfverkeer moet sowieso wegrijden.  

Opvolging van de beslissing van de Bestendige Deputatie is aangewezen. 

h. Rommelmarkten 

Nina vraagt of de milieuraad een rommelmarkt wil organiseren. Bart geeft aan dat er tal van 

rommelmarkten in de omgeving gepland zijn. 

i. Dierenwelzijn 

Dierenwelzijn zal vanaf heden ook onderdeel uitmaken van de milieuraad.  
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Bart heeft aan de cultuur- en evenementendienst gevraagd om diervriendelijk vuurwerk te kunnen 

organiseren. Er zouden een aantal knelpunten zijn hieromtrent. Deze worden in de volgende 

vergadering besproken.  

De hondenweide naast het Solhof heeft een grote waterpartij. Dit water moest één keer per jaar 

gecontroleerd worden. Er is een éénmalige meting gebeurd, waaruit bleek dat er geen problemen 

waren. 

Dit probleem wordt naar de toekomst toe opgelost doordat de hondenweide verhuist naar het 

sportcentrum, waar er stromend water voorzien wordt voor de nieuwe hondenweide. Nina kan advies 

geven over voorwaarden waaraan een hondenweide moet voldoen. 

De hondenweide aan de Reukens wordt positief beoordeeld. 

 

 

 

Bijlage: aangepaste ledenlijst 

Aartselaar, 9 mei 2019. 

Lien Verbeeck 


