GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 22 OKTOBER 2019

Aanwezig
Stemgerechtigd: Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel &
Industrie), Nina Vanwonterghem (kringloopkrachten), Patci Beukelaer (ATA), Guido Giebens (burger),
Jeroen Peeters (burger).
Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu) en Tony Van Rompaye
(omgevingsambtenaar).
Verontschuldigd: Tine Van Puyenbroeck (burger), Bart Lambrecht (schepen van dierenwelzijn), Angela
Scholiers (kringloopkrachten), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Robert Reynaert
(burger), Lien Verbeeck (omgevingsambtenaar).
Agenda
Agendapunt 1: Voorzitter
Guido geeft opnieuw aan dat hij nog steeds voorzitter ad interim is en dat hij dit om
gezondheidsredenen niet meer kan doen. Omdat voorlopig niemand van de andere leden kandidaat‐
voorzitter is, wordt beslist dat tot medio 2020 de voorzittersfunctie vacant wordt gelaten en dat tot
dan de vergaderingen aangestuurd worden door de secretaris. Guido zal wel mee de agenda bepalen.
Mocht intussen een van de nieuwe leden zich geroepen voelen, zal zijn of haar kandidatuur natuurlijk
onmiddellijk aan de raad worden voorgelegd.
Agendapunt 2: Actiepunten
‐Guido heeft een artikel geschreven over afvalverwerking in Denemarken, dat intussen op de MAR‐
website werd opgenomen.
‐Nina heeft nog niet de tijd gehad om een artikel i.v.m. composteren op te maken.
‐Lien heeft aan Patci de link naar de OVAM‐website inzake het asbest‐item doorgestuurd.
‐De navraag naar het aantal aangeplante bomen in de Reukens is niet gebeurd. Tony merkt op dat dit
moeilijk is en tegelijk ook relatief, omdat verschillende van de inmiddels sinds 2007 meer dan 30
hectaren gronden door ANB met jongbosplanten zijn aangeplant, die periodiek worden gedund om zo
uiteindelijk de meest waardevolle exemplaren vrij te stellen en derwijze op termijn waardevolle
loofboscomplexen te realiseren.
Agendapunt 3: ISVAG ‐ stand van zaken
‐ISVAG heeft op 3 oktober een nieuwe (tweede) aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de
bouw en exploitatie van een nieuwe afvaloven op de bestaande locatie. Op dit ogenblik is de aanvraag
nog niet volledig/ontvankelijk verklaard, zodat nog niet geweten is wanneer het openbaar onderzoek
wordt georganiseerd. Van zodra dit geweten is, moet alles worden georganiseerd om, analoog aan wat
we intussen reeds kennen…, zoveel mogelijk bezwaarschriften te vergaren.
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‐Het college heeft 14 oktober jl. beslist om zich opnieuw door LDR Advocaten te Gent te laten bijstaan
i.k.v. deze derde vergunningsprocedure, inz. de opmaak en het indienen van een bezwaarschrift. Het
college vraagt de milieuraad om in de ereloonkosten, begroot op 3.000 euro + BTW, te willen tussen
komen. De raad beslist om hierin voorlopig 1.000 euro vanuit haar werkingskredieten bij te dragen.
‐In het kader van de opdracht ‘Request for Information’, die enkele maanden geleden door de stad
Antwerpen conform haar bestuursakkoord werd uitgeschreven met als doel mogelijke alternatieven
op het vlak van locatie en verwerking van het Antwerps afval te onderzoeken, werd aanvang oktober
de eerste bevragingsronde afgesloten. Hieruit zou zijn gebleken dat er wel degelijk meerdere
voorstellen werden ingediend, waarvan er in een tweede ronde met verschillende wordt verder
gegaan. VITO, die de RfI aanstuurt en evalueert, is contractueel ertoe gehouden tegen eind 2019 de
RfI op te leveren. De raadsman van de gemeente gaat thans de stad Antwerpen om concrete
informatie verzoeken i.v.m. de resultaten van de eerste RfI‐ronde, omdat deze resultaten
onmiskenbaar de lopende beroepsprocedures en de nieuwe vergunningsprocedure impacteren.
‐De enige pleitzitting inzake de beide lopende beroepsprocedures heeft recentelijk plaats gevonden,
waarbij door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) beide dossiers werden gekoppeld, wat
meteen ook bewijst dat beide dossiers kunstmatig en onrechtmatig door ISVAG werden opgesplitst.
De verwachting is dat de RVVB uiterlijk medio december in beide dossiers zijn arrest zal wijzen.
Agendapunt 4: Adopteer een Berm
Jeroen geeft volgende stand van zaken:
‐Alle contracten zijn intussen ondertekend, behalve deze van KLJ en Chiro Toppers. Wat KLJ betreft zal
hij zich met Lea den Abt in verbinding stellen. Wat Chiro Toppers betreft, zal hij Ronny Verelst bevragen
of deze soms weet dat Chiro Toppers definitief afhaakt. Probleem is wel dat het speelplein Fr. Van den
Berghelaan nu niet meer wordt gereinigd.
‐Niet alle verenigingen zitten op schema wat betreft het aantal opruimbeurten. Het is erg twijfelachtig
dat sommige verenigingen dit nog kunnen bijbenen. Het traditionele evaluatiemoment met
aansluitende receptie wordt vastgelegd op dinsdag 28 januari 2020 – vanaf 20 u (MAR vangt dan aan
om 19 uur), zodat de verenigingen nog een maand extra krijgen om de bermen/speelpleinen op te
ruimen. Er zal wel met de contractanten worden afgesproken dat vanaf volgend jaar strenger op de
naleving van de contractuele voorwaarden zal worden toegekeken.
‐Op het evaluatiemoment/receptie zullen ook de vrijwilligers die spontaan i.k.v. de actie ‘Mooimakers’
(OVAM) hun straat rein houden, worden uitgenodigd en figuurlijk in de bloementjes worden gezet.
Agendapunt 5: Website en communicatie milieuraad
Dit agendapunt wordt opnieuw uitgesteld naar de volgende vergadering.
Agendapunt 6: Tijdstippen MAR‐vergaderingen anno 2020
Volgende dinsdagen zal de MAR in 2020 bijeen komen: 28/1 – 24/3 – 12/5 – 23/6 – 15/9 en 10/11.
Agendapunt 7: Varia
‐In de Reukens zal gezamenlijk door ANB (4/5de van de kostprijs) en de gemeente Aartselaar (1/5de van
de kostprijs) 3,6 hectaren grond worden aangekocht, mits de gemeenteraad op 18 november hiermee
instemt.
‐Het Vlaams ministerie bevoegd voor dierenwelzijn heeft 2 (omvangrijke) schuilhokken voor
zwerfpoezen gratis aan de gemeente ter beschikking gesteld. Na de vzw Zwerfpoezen Rupelstreek, die
namens de gemeente zwerfpoezen vangt, behandelt en terugzet, kan ook de MAR niet direct een of
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meer locaties aanduiden waar er zich veel zwerfpoezen ophouden en die daarom voor de plaatsing
van een schuilhok in aanmerking komen.
‐Voetweg 20: Nu door de bevoegde Vlaamse minister de laatste beroepen werden verworpen
ingediend i.k.v. de buurtwegprocedure, is de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid een juridisch feit.
Dit betekent dat eenieder zich vrij mag bewegen op deze nieuwe voetweg. Op het terrein gaat onze
technische dienst proberen het officiële voetwegtraject voorlopig te markeren, in de zin dat dit traject
op het terrein zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een bosmaaier alsook door de aanleg van een
tijdelijke overbrugging van de gracht. Eerst moeten ook nog boompjes en planten die op het traject
het publiek gebruik verhinderen door de eigenaars worden verwijderd. Dit zal dus nog enige tijd in
beslag nemen.
De definitieve aanleg zal gebeuren deels o.v.v. een 3 meter breed vlonderpad (eerste stuk (150 m)
vanaf de L. Renslaan) en de rest o.v.v. een semi‐verharding (porfierzand op een steenslagbedding van
1,72 cm breed). Vooraleer echter met de definitieve aanleg te beginnen, moet de procedure
omgevingsvergunning zijn afgerond. Het is echter wenselijk en noodzakelijk dat nu reeds ‘het publiek’
effectief gebruik maakt van deze voetweg. Reden waarom de milieuraad, Natuurpunt, de
voetgangersvereniging, fietsersbond e.d.m. worden uitgenodigd wandelingen te organiseren en
hiervan ook de bewijzen te documenteren. Zoals eerder gezegd, moet wel nog eerst het traject
conflictvrij worden gemaakt. Van zodra dit een feit is, zal dit vanuit de gemeente worden
gecommuniceerd.
De vrees is immers dat indien er gedurende langere tijd geen gebruik zou worden gemaakt van de
nieuwe voetweg om reden dat deze nog niet definitief is aangelegd, de aangelanden die gekant zijn
tegen deze nieuwe voetweg hiervan gebruik zouden maken om voor de rechtbank te betogen dat deze
voetweg in de prakrijk toch geen nut heeft, want niet wordt gebruikt. Omdat eerst nog
‐De MAR betreurt andermaal dat zij geen inspraak heeft gekregen noch om advies werd gevraagd i.v.m.
het dossier ‘Rioleringswerken en heraanleg Kleistraat‐Oever’. Mocht dit wel zijn gebeurd, had de MAR
geadviseerd om meer groenelementen in het straatbeeld te voorzien. Naast de onmiskenbare
esthetische en natuurlijke meerwaarde, zou dit ook de veiligheid van de weggebruikers ten goede zijn
gekomen omdat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat groenelementen, inzonderheid lijnvormige
groenelementen langsheen verkeerswegen, leiden tot lagere snelheden. De MAR roept op om bij
soortgelijke toekomstige projecten de MAR actief te worden betrokken, zoals overigens bepaald in art.
1 ‘Bevoegdheden’ van de MAR‐statuten.
Na ontvangst van het ontwerp‐verslag werd in dit verband de onder bijlage gevoegde reactie
ontvangen van Bart, vanuit zijn hoedanigheid als schepen voor openbare werken. Bart was
verontschuldigd voor de MAR‐vergadering, reden waarom hij pas nadien heeft kunnen reageren.
‐De heer Robert De Ruyt (en ook andere inwoners) kan, zolang de door de MAR aangekochte voorraad
strekt (voorraad die zich in het technisch centrum bevindt), een gasbrander aankopen tegen de
verlaagde kostprijs van 10 euro. Het ontvangen bedrag moet wel naar de rekening van de MAR
terugvloeien.
‐Eindejaarsetentje: Donderdag 12 december te 20 uur wordt er afgesproken voor het traditioneel
etentje in brasserie De Stoof, Kapellestraat 55 t/g. Inschrijven verplicht bij Patci, die ook zal reserveren.
Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 28 januari 2020 – 19 uur, behalve indien het nodig is
op een vroeger tijdstip bijeen te komen, bijv. i.v.m. het ISVAG‐dossier.
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Gedaan te Aartselaar op 25 oktober 2019.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar,
Tony Van Rompaye
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