GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
(MILIEURAAD AARTSELAAR)
VERGADERING VAN 1 juni 2021 - DIGITAAL

Aanwezig
Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie),
Jeroen Peeters (burger), Guido Giebens (burger), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Tine
Van Puyenbroeck (burger)
Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu), Hans Cops (toekomstig schepen van
leefmilieu), Bart Lambrecht (schepen) Ramona Savu (dienst omgeving), Caroline Drieghe (dienst
omgeving).
Verontschuldigd: Angela Scholiers (kringloopkrachten), Robert Reynaert (burger), Jean Pierre Herincx
(werknemersafgevaardigden), Patci Beukelaer (ATA).

Agendapunt 1: invoering van de duivenpil – toelichting door schepen Bart Lambrecht
De gemeente is met een proefproject gestart om de duivenpopulatie in het centrum van Aartselaar
te minderen. De monitoring vond plaats op 30, 31 maart en 1 april (zie bijlage resultaat monitoring).
De effectieve opstart met de R-12 VFCP duivenpil - het installeren van de dispenser - was op 18 mei
ll.
Schepen Lambrecht licht de brochure ‘Vets for City Pigeons’ (zie bijlage) en het resultaat van de
monitoring toe.
Kostprijs voor dit proefproject op één locatie bedraagt +/- 4000 euro per jaar.
Luk maakt zich zorgen dat ook andere vogels de R-12 pil zullen opeten en hoopt dat dit geen effect
zal hebben op hun gezondheid. Alsook deelt Luk de mening dat de huidige locatie op het dak van het
gemeentehuis een goedgekozen locatie is en twijfelt eraan dat het verplaatsen van de dispenser veel
nut zou hebben. Het is gekend dat een duivenpopulatie zich verplaatst naar waar het voedselaanbod
zich bevindt.
Ria vraagt of er nog een duivenbond in Aartselaar actief is en of deze op de hoogte is gebracht.
Schepen Lambrecht antwoordt dat er inderdaad nog een duivenbond is in onze gemeente, maar dat
deze nog niet zijn geïnformeerd. Tot op heden heeft de gemeente ook nog geen enkele reactie van
hen vernomen. Schepen Lauwers is bereid om hen te contacteren. Hans Cops vraagt zich af wat
‘overlast van duiven’ juist betekent. Vets for City Pigeons heeft dan wel een meting gedaan, maar
betekent het resultaat dan wel degelijk overlast? Schepen Lambrecht bevestigt dat als er een telling
is van om en bij 60 duiven, er sprake is van overlast. Hans vraagt zich ook af in geval van
vermindering populatie of dit ook een voordeel heeft voor andere vogels. Is er nog een ander
voordeel dan enkel de vermindering van duivenpoep? Ria vreest dat er van de bevolking de vraag
gaat komen om ook iets te doen aan overlast van kauwen en dergelijke meer. Voorlopig is die vraag
er nog niet. Luk vraagt over welk type duiven het juist gaat. Het gaat wel degelijk over stadsduiven.

Tine is van mening dat het beter is om niet te communiceren met de duivenbond. Daar duiven toch
enkele dagen van het R 12 – voedsel moeten eten om onvruchtbaar te worden, lijkt het haar
nutteloos om de duivenmelkers te alarmeren. Net als Ria en Luk is Tine van mening dat als er duiven
verdwijnen er meestal iets anders in de plaats komt, zoals kauwen en eksters. Zij vraagt dan ook aan
de schepen of het hier gaat om een meerjarencontract of is het contract jaarlijks te verlengen of is er
een stilzwijgende clausule? Schepen Lambrecht zegt dat de gemeente wel degelijk een contract heeft
aangegaan voor één jaar en na dit jaar wordt er een rapport opgemaakt met finale cijfers. Het is dan
aan de gemeente om te beslissen om ermee verder te gaan of niet. Hier hangt natuurlijk ook een
budget aan vast en moet na een jaar nader bekeken worden. Schepen Lambrecht ziet deze opstart
als een proefproject. Tine zegt dat als het aanzien wordt als een proefproject, er dan ook nog niet te
veel ruchtbaarheid aan gegeven moet worden. Het heeft echter al in de pers gestaan, maar Tine
bedoelt dat het geen nut heeft om er voor de duivenbond extra aandacht aan te geven. De overige
leden van de MINA-raad zijn echter voorstander om een schrijven te richten aan de duivenbond. Het
lijkt hen beter een open communicatie te voeren.
Luk vraagt of de dispenser het volledige jaar voedsel voorziet. Schepen Lambrecht beaamt dit. In
Aartselaar wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als in andere steden en gemeenten.
Bijkomende vraag aan schepen Lambrecht: Ria vraagt meer info over de padelvelden die aan het
sportcentrum gaan komen. Zij is bezorgd over de locatie mbt de knotwilgen waar de steenuiltjes
broeden. Er worden geen extra gronden ingenomen. Het zijn twee bestaande tennisterreinen, nl. 7
en 8, die omgevormd worden tot 4 padelterreinen. De schepen verwacht hieromtrent geen overlast.
Luk vraagt of het de intentie is om het aantal tennisterreinen uit te breiden. Schepen Lambrecht zegt
dat die mogelijkheid bestaat, maar dat er nog geen beslissing daaromtrent is. Momenteel zijn er zes
tennisterreinen en 4 padelterreinen. Er zal een evaluatie gemaakt worden en bekeken worden naar
welk soort terreinen er vraag is.
Schepen Lambrecht verlaat de vergadering.
Agendapunt 2: Verdere bespreking toename zwerfvuil.
Agendapunt 6 (Adopteer een Berm: zwerfvuilopruimactie op zondag 27 juni as.) wordt hieraan
toegevoegd. Ria vraagt om ook punt 3 (Samenwerking met Rupeltornado’s) samen te voegen aan
punt 2.
Vooraleer het woord te geven aan Jeroen, deelt de voorzitter een mail van Robert:

Schepen Lauwers zal navraag doen over de werking van de camera’s. De schuif van een container is
enige tijd stuk geweest, zodat mensen zakken naast de container plaatsten. De schepen belooft
navraag te doen of er toezicht op wordt gehouden, want dit valt onder de noemer sluikstort.
Glasbollen blijken altijd wel een aantrek tot sluikstorten te hebben.
Jeroen Peeters: adopteer een bermactie (agendapunt 6): voorlopig – ondanks de versoepelingen van
de coronamaatregelen - zijn er slechts drie verenigingen echt actief, met name de fietsersbond,
natuurpunt en de bewoners van Groenenhoek die hun eigen regio geadopteerd hebben. Daar zij hun
ophaalacties steeds tot een goed einde gebracht hebben, zijn zij ook de enige drie die in aanmerking
komen voor de uitbetaling van 2020. Verenigingen vragen wanneer deze betaling zal gebeuren.
Jeroen zegt de groepen zoveel mogelijk aan te sturen om ook in 2021 opruimacties uit te voeren.
Vooral uit de drie voornoemde groepen komen er opruimacties. De scholen en jeugdbewegingen
hebben het er klaarblijkelijk lastiger mee om zulke acties te organiseren. Vermoedelijk komt dit door
de pandemie en heeft de MINA-raad hier alle begrip voor. Hopelijk zien we post corona terug meer
activiteit.
Ria sluit aan bij dit punt. Scholen gaan wel degelijk ruimen, jeugdbewegingen hebben door de
pandemie hun werking moeten stilleggen. Organisaties die wel actief zijn, plannen vijf keer per jaar
een zwerfvuilopruimactie.
Agendapunt 3: Samenwerking met Rupeltornado’s
Vaak zijn de rupeltornado’s op de geplande actie reeds actief geweest. Ria vraagt dan ook of de
mogelijkheid bestaat om een kalender van de ruimacties op te geven aan de tornado’s, zodat de
acties van de verenigingen niet zinloos zijn. Jeroen zal trachten dit te bereiken, maar de acties van de
rupeltornado’s zijn heel sporadisch en niet gepland. Jeroen zal de acties aan de tornado’s doorgeven,
maar vermoedt dat dit tevergeefs zal zijn.
Schepen Lauwers zegt dat de rupeltornado’s worden aangestuurd door gemeente Hemiksem en zal
vragen wanneer ze Cleydaellaan ruimen zodat tijdstippen kunnen aangepast worden. Is sociaal
tewerkstellingsinitiatief en heeft groot verloop. Hij zal contact opnemen met de gemeente
Hemiksem.
Hans wil met de partij Groen ook een berm adopteren. Zij willen graag volgende gebieden behouden
om te ruimen: Solhof, gebied rond Sportcentrum, Beukennotendreef, …
Hans stelt voor om alle acties van gelijk welke organisatie te bundelen en te communiceren via
verschillende kanalen (gemeenteblad, website Aartselaar en MINA-raad, …). Zo kunnen mensen die
geïnteresseerd zijn, aansluiten bij een actie. Natuurpunt geeft steeds hun geplande acties tijdig door
aan de communicatiedienst van de gemeente (onthaal@aartselaar.be).
Verenigingen kunnen voor opruimacties voldoende materiaal (zakken, grijpers, handschoenen, …)
ophalen in de gemeentelijke diensten.
Statiegeld-alliantie: Ria haalt een project aan dat in 2018 reeds werd voorgesteld aan het
gemeentebestuur, nl. om als gemeente toe te treden tot de statiegeld-alliantie. De statiegeldalliantie verenigt gemeenten en steden, maar ook verenigingen en organisaties om statiegeld te
vragen voor petflessen en blikjes. In de zomer van 2018 heeft de gemeente daarop geantwoord dat
ze daar voorlopig nog geen standpunt in wilden nemen zolang de Vlaamse regering daar geen
beslissing in had genomen. We zijn drie jaar verder en door corona zijn er veel meer mensen de
natuur ingetrokken met het spijtige gevolg dat er ook meer petflesjes en blikjes terug te vinden zijn.
De statiegeld-alliantie is in die drie jaar beduidend groter geworden en hebben zelfs twintigtal

Vlaamse steden de alliantie ondertekend, alsook al onze buurgemeenten. Het Waals en Brussels
Gewest is zelfs aan het overwegen op het statiegeld in te voeren. Ria hoopt dat de gemeente
Aartselaar op zijn minst de alliantie wil ondertekenen om zo haar steentje bij te dragen naar een
betere leefwereld en om een nog aangenamer Aartselaar te creëeren. In het eerstvolgend Rupelblad
zal een uitgebreid artikel gepubliceerd worden met de rechtstreekse vraag aan het gemeentebestuur
om deze alliantie te ondertekenen.
Schepen Lauwers begrijpt de vraag van Natuurpunt. De gemeente besteedt jaarlijks 55.000 euro aan
het opruimen van zwerfvuil. Hij zegt ook te begrijpen dat de milieuraad; Natuurpunt en andere
verenigingen deze oproep om deze alliantie te ondertekenen aan de gemeente doet. De milieuraad is
volledig autonoom om dit te doen. Indien de milieuraad het nodig acht dat de gemeente toetreedt
tot de statiegeld-alliantie, dan wordt dit in het verslag genotuleerd en nadien besproken in het
college. Luk stelt voor om het advies van 2018 te hernemen.
Agendapunt 4: Storten van fruitafval (Ria Thys)
Tijdens wandelingen in de Reukens merken we al minstens twee jaar op dat in bermen van trage weg
tussen Reukenspad en Pierstraat, fruit in vrij goede staat wordt weggesmeten. Hetzelfde werd
opgemerkt ter hoogte van Adriaan Sanderslei en Kleistraat. Ria vraagt zich af of dit zomaar kan.
Schepen Lauwers zegt dat dit al meer dan 10 jaar gebeurt. Er is een overeenkomst met de boer in de
Wullebeekstraat die dit gebruikt als bemesting. Hans heeft hier ook weet van en zegt dat er vaak ook
ander afval bijzit en komt ook vaak op het openbaar domein terecht. Misschien toch de vraag stellen
om dit elders te doen. Erwin stelt voor om dit te laten nakijken door de wijkagent. Schepen Lauwers
zegt dat het zeker niet op het openbaar domein komt. Wat Adriaan Sanderslei betreft zal de schepen
fruithandel Verbruggen bevragen. Het college zal de wijkagent de opdracht geven om de andere
plaatsen te onderzoeken.
Agendapunt 5: ISVAG stand van zaken – beroepsprocedure Igean
Na de vorige milieuraad is er dan toch wat ruchtbaarheid gegeven over het feit dat er aan de
gemeente gevraagd werd om te stoppen met het beroep. Toen daar niet werd op ingegaan, mocht
het opgehaald zwerfvuil en de wekelijkse inhoud van de straatvuilbakjes niet meer rechtstreeks naar
Isvag gebracht worden. Schepen Lauwers is hierover geïnterviewd, maar hij zegt zwaar ontgoocheld
te zijn over het interview. Beiden partijen moeten gelijkwaardig worden behandeld en is in deze
absoluut niet gebeurd.
Stavaza: dossier ligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en er is nog niet geweten wanneer dit
voorkomt.
Erwin zegt dat er toch weer veel te doen is over fijn stof en misschien is het wel weer de moment dat
de milieuraad een nieuwsbrief uitbrengt. Erwin vraagt de mening van de milieuraad.
Ria zegt dat het misschien opportuun is om op volgende milieuraad Tony nog eens uit te nodigen.
Erwin zal hem contacteren. Schepen Lauwers bevestigt dat Tony het Isvag dossier blijft opvolgen en
dat zijn kennis niet verloren zal gaan.
Ria betreurt de afwezigheid van Patci daar zij een belangrijke schakel is voor propaganda,
communicatie en informatiedoorstroming. Luk zegt om telkens Tony in kennis te stellen van de data
van de milieuraden, zodat hij eventueel de raden kan bijwonen.

Varia:










Ramona: wat milieuhandhaving betreft zijn er twee opties: de gemeenschapswacht als het
zich voordoet op het openbaar domein; als er op privé-terrein zich een overtreding op de
milieuwetgeving voordoet, dan kunnen we Igean contacteren die ons hier in bijstaat. Voor
sluikstort kunnen we als milieudienst weinig doen. Indien er foto’s of meldingen
binnenkomen, dan kunnen we zien wat we kunnen doen. Eventueel een brief/aanmaning
naar de eigenaar sturen. Onvergund vellen van bomen op eigen terrein is ook moeilijk te
handhaven. Enkel een gasboete, maar dat is niets tov de echte waarde van sommige bomen.
Ramona wil graag overleg met Ria en Luk van Natuurpunt aangaande project Groenenhoek
115, inventarisatie nesten vleermuizen. Luk zegt hier niet van op de hoogte te zijn, enkel dat
ze nestkasten voor vleermuizen hebben gehangen aan Cleydael. Ramona stuurt mail.
Mark geeft een bondige toelichting over de stand van zaken in het A12- team dat zich
bezighoudt met de herinrichting van de A12- kruispunten. Hij is onder de indruk van het
professionalisme van het studiebureau dat de rode draad moet vinden tussen de meningen
van 26 belangengroepen die zetelen in het overlegcomité. Alhoewel vandaag nog de nadruk
ligt op het vinden van de meest gedragen en realiseerbare constructie moet er vooral vanuit
onze groepering de nodige aandacht gevestigd worden op eventuele groenvoorziening op dit
herwonnen gebied op asfalt en beton indien er een ondertunneling komt. Ook de aandacht
voor de verbinding tussen de wijken Groenenhoek en Buerstede met de dorpskern mag niet
uit het ook worden verloren. In verband hiermee zal een speciale MINA-raad worden
vastgelegd op 23 juni 2021 om 20 uur met slechts één agendapunt ‘Input MINA-raad voor
klankbordgroep A12’.
Luk zegt dat in het laatste weekend van november de behaagactie terug zal georganiseerd
worden. Dit is een actie van Natuurpunt en de milieuraad samen. Zal op dezelfde manier
verlopen zoals vorig jaar. Deze tijd van het jaar stuurt Luk een schrijven aan het college met
vraag tot deelname.
Dankwoord van schepen Lauwers aan de MINA-raad. Voorzitter dankt de schepen voor zijn
inzet van de afgelopen jaren.

Volgende vergaderingen milieuraad:
 23 juni – 20 u
 7 september - 19u30
 26 oktober - 19u30
 7 december - 19u30

