GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
VERGADERING VAN 15 MEI 2018
Aanwezig (stemgerechtigd): Verelst Ronald (Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Luk Smets
(Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie), Pierre Van Malder (burger), Pierre Collaert
(compostmeester).
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): René Lauwers (schepen leefmilieu ), Tony Van Rompaye
(omgevingsambtenaar).
Verontschuldigd: Patci Beukelaer (ATA), Vanwonterghem Nina (compostmeester), Maria Van
Hissenhoven (land- en tuinbouw).
Afwezig: 1. Actiepunten en post:
-Besteding van de werkingsmiddelen:
Onlangs werd het college blijkbaar voorgehouden dat de werkingsmiddelen van sommige adviesraden,
w.o. de MAR, zouden worden gebruikt om o.m. etentjes te financieren. Hiermee werd getracht om het
college te doen afzien van het systeem van de jaarlijkse toekenning van werkingsmiddelen aan de
raden.
Ronny wijst er op dat de MAR effectief telkens in december het werkingsjaar afsluit met een etentje in
een plaatselijk restaurant, maar dat de leden persoonlijk deze kosten dragen. Wat het college werd
meegedeeld, is dus niet alleen volkomen foutief. Het is zelfs een bijzonder kwalijke roddel, waarmee
de inzet, het voluntariaat en de reputatie van raadsleden-vrijwilligers zomaar te grabbel wordt gegooid.
Dit is onaanvaardbaar, temeer daar door de penningmeester jaarlijks aan de gemeente kasverslag
wordt uitgebracht, met een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het voorbije
werkingsjaar.
Het college wordt dan ook met aandrang verzocht om zich volledig van deze roddel te distantiëren en
te akteren dat noch de milieuraad, noch de individuele leden de toegekende werkingsmiddelen ooit op
oneigenlijke of onoorbare wijze hebben gebruikt.
-Cursus klimaatambassadeur:
Luk brengt namens Natuurpunt Aartselaar een agendapunt aan, dat in de volgende zitting ten gronde
wordt behandeld. Onder bijlage worden, ter voorbereiding hiervan, de nodige documenten toegevoegd.
2. ISVAG
Mark is vergezeld van zijn collega Miek Hubert, die marketing- & communicatieverantwoordelijke is
in Marks bedrijvengroep. Miek geeft een uiteenzetting over de wijze waarop de communicatie rond de
ISVAG-problematiek en -vergunningsaanvragen idealiter wordt opgevat. De belangrijkste tools hierbij
zijn - in die volgorde - facebook, nieuwsflash en persberichten.
Omdat Vlaams minister J. Schauvliege voor 3 juni 2018 over de hernieuwingsaanvraag van ISVAG
moet beslissen, moet op erg korte termijn de eerste nieuwsflash worden aangemaakt en gelanceerd.
Miek spreekt hiervoor verder af met Patci, Nina en Luk.
Mieks volledige toelichting wordt eveneens onder bijlage toegevoegd.
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3. Statiegeldalliantie:
Luk heeft namens de MAR een advies aan het college voorbereid en op voorhand aan de leden
gecommuniceerd.
De MAR hecht goedkeuring aan de adviestekst, die onder bijlage wordt toegevoegd.
4. Varia:
-René wijst er op dat het overschot aan onkruidborstels en gasbranders van de antipesticidencampagne 2017 nog steeds in het technisch centrum aanwezig is. De MAR stelt Pierre voor
dat de kringloopwerkers de borstels en branders tegen de kostprijzen van verleden jaar te koop
aanbieden i.k.v. het jaarlijkse kringloopweekend, dat in het recyclagepark in de Dijkstraat doorgaat
(demotuin) op zaterdag 16 juni 2018.
Kostprijs staalborstel inclusief steel: 7 euro i.p.v. 12,95 euro
Kostprijs gasbrander: 10 euro i.p.v. 25,20 euro.
De ontvangen gelden worden aan de penningmeester bezorgd.
Volgende vergadering: dinsdag 26 juni 2018 – 20 u – collegezaal.
De omgevingsambtenaar,
Tony Van Rompaye
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