GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
VERGADERING VAN 27 MAART 2018
Aanwezig (stemgerechtigd): Verelst Ronald (Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Luk Smets
(Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie), Pierre Van Malder (burger).
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): René Lauwers (schepen leefmilieu ), Tony Van Rompaye
(omgevingsambtenaar).
Verontschuldigd: Patci Beukelaer (ATA), Pierre Collaert (compostmeester), Vanwonterghem Nina
(compostmeester), Maria Van Hissenhoven (land- en tuinbouw)
Afwezig: 1. Actiepunten en post:
Zwerfvuilcampagne ‘Adopteer een berm - 2018’:
-Chiro Toppers haakt definitief af, na kennisname van de collegebeslissing om m.b.t. de campagne
2017 aan de vereniging geen subsidie toe te kennen, dit omwille van het niet naleven van de
contractuele verplichtingen. Er werd van de leiding een wrange mail ontvangen, waarbij vooral de
schepen het moest ontgelden. Een betreurenswaardige reactie omdat de fout door de vereniging zelf
werd begaan, ondanks herhaaldelijke herinneringen van Ronny in de loop van het jaar.
-De resterende 10 verenigingen hebben alle toegezegd om tegen 1 april hun eerste opruimbeurt te
organiseren. Het slechte weer heeft hier parten gespeeld.
2. ISVAG
-In Aartselaar werden 1.602 bezwaarschriften ingediend. Het is voorlopig niet geweten hoeveel
bezwaarschriften en/of opmerkingen werden ingediend bij de stad Antwerpen en via het
Omgevingsloket.
-De bezwaarschriften werden daags na afloop van de onderzoekstermijn ‘symbolisch’ door een
delegatie van de MAR overhandigd aan de gemeenteraadsvoorzitter en de schepen van leefmilieu,
beiden afgevaardigd door het college. Het is onduidelijk waarom de MAR-delegatie niet door het
college werd ontvangen. Men vindt het spijtig dat er vanuit het college (nog) geen reactie werd
ontvangen.
-De dienst omgeving, Ronny en vooral Patci worden hartelijk bedankt voor hun inzet en inspanningen
die tot het welslagen van deze campagne heeft geleid, mede ook dankzij herhaaldelijke mediaaandacht.
3. Statiegeldalliantie:
Luk bereidt namens de MAR een advies aan het college voor, om ook toe te treden tot de
statiegeldalliantie, opgestart door Recycling Network Nederland en B.B.L. Vlaanderen. De talrijke
reeds aangesloten Vlaamse gemeenten en steden (w.o. alle gemeenten uit de Rupelstreek, Mortsel,
Kontich, Edegem, Hove…) vragen de Vlaamse overheid om een oplossing voor het zwerfafvalprobleem,
meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. De invoering van een
statiegeldsysteem vormt een essentieel onderdeel van de oplossing.
Meer info: www.statiegeldalliantie.org
4. Varia:
-Pierre betreurt dat de 30 km-snelheidsbeperking in de Kapellestraat niet met verkeerslichten wordt
afgedwongen, zoals dit in Kontich het geval is. De MAR is van oordeel dat de ingevoerde regeling
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voldoende effect sorteert en is geen voorstander van de invoering van verkeerslichten om
snelheidsbeperkingen te doen naleven.
-René wenst Natuurpunt Aartselaar, Velt Aartselaar, de Xaverianen, Cade en de Blokkendoos
nogmaals hartelijk te danken voor hun deelname aan en het welslagen van de boomplantactie in de
Reukens, waarbij op deze recent aangekochte percelen uiteindelijk 2.000 boompjes zullen zijn
aangeplant.
Volgende vergadering: dinsdag 8 mei 2018 – 20 u – collegezaal.
De omgevingsambtenaar,
Tony Van Rompaye
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