
 

GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 30 MAART 2021 - DIGITAAL 

 

Aanwezig 

Stemgerechtigd: Erwin Van de Mosselaer (burger-voorzitter), Mark Van Hemelrijk (Handel & Industrie), 

Angela Scholiers (kringloopkrachten), Jeroen Peeters (burger), Robert Reynaert (burger),  

Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu) Ramona Savu (dienst omgeving), Caroline 

Drieghe (dienst omgeving). 

Verontschuldigd: Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Guido Giebens (burger), Bart 

Lambrecht (schepen), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Tine Van Puyenbroeck (burger), 

Patci Beukelaer (ATA). 

 

Agendapunt 1: Compostvaten 

Op vraag van Kringloopkrachten wordt er door Angela Scholiers gevraagd of het mogelijk is om een 

compostbak- of vat door de gemeente aan huis te laten brengen. 

René Lauwers zegt dat deze vraag reeds besproken werd in het college. Het college heeft dan ook 

beslist dat indien er voor de vrager in kwestie echt geen andere mogelijkheid bestaat, dit per 

uitzondering mogelijk moet zijn. Er wordt benadrukt dat deze dienst enkel per uitzondering kan 

worden verleend. In eerste instantie moeten hier familie, vrienden of buren voor ingeschakeld 

worden. Deze vraag kan ook altijd gesteld worden via buurtnetwerk Hoplr. 

Het is zeker niet de bedoeling dat hierover reclame wordt gemaakt. 

Erwin dankt de gemeente dat ze ingegaan zijn op de vraag van de kringloopkrachten. 

Hoe zal dit echter praktisch verlopen? 

Mensen die een compostvat -of bak in het recyclagepark hebben gekocht en het door de gemeente 

naar huis willen laten brengen, kunnen dit best doorgeven aan de parkwachters, die op hun beurt 

het verzoek doorgeven aan de gemeentelijke diensten. 

Agendapunt 2: Isvag 

Algemeen directeur, Peter Van Mechelen heeft gisteren, 29 maart, een gesprek gehad met de 

directrice van Isvag. Isvag heeft namelijk beslist dat het afval dat de gemeente ophaalt van de 

straatvuilbakjes niet meer wenst te verwerken en dit met onmiddellijke ingang.   

De gemeente zal nu een privé-inzamelaar aanstellen wat wellicht meer geld zal kosten voor de 

gemeente. Dit geldt hoogstwaarschijnlijk enkel voor de gemeente Aartselaar omdat zij beroep 

hebben aangetekend. 

Mark Van Hemelrijk zegt dat dit in de pers extra mag belicht worden. Door deze maatregel te treffen, 

zal Isvag zich niet in een goed daglicht stellen bij de inwoners van Aartselaar. Mark vraagt aan Erwin 

om dit uitgebreid in de pers te verspreiden. Gaat de gemeente dit bericht ook verspreiden of niet? 



Vanuit MINA-raad zal dit zeker gebeuren. Mark vraagt om dit in het gemeentelijk infoblad te 

plaatsen. Inwoners van Aartselaar moeten hierover ingelicht worden. Als er tekst wordt aangeleverd, 

kan dit in het infoblad van mei/juni. Wordt door MINA-raad te laat bevonden. Reactie moet sneller 

komen. 

Erwin heeft contact genomen met Johan Peeters en via hem weet Erwin dat Isvag zeer gevoelig is 

over hetgeen er in de pers verschijnt. Wat kunnen we vanuit MINA-raad naar pers overbrengen? 

Mark vraagt foto’s om bij tekst te voegen. Wat houdt het precies in? Het betreft de inhoud van alle 

192 vuilnisbakjes die verspreid staan over de gemeente. Deze inhoud wordt door onze 

gemeentediensten naar Isvag afgevoerd. Ook vuil van de wekelijkse markt hoort hierbij, alsook het 

vuil van het straatvegen. Dit kost onze gemeente jaarlijks 55.000 euro. Nu er een privé firma zal 

moeten worden ingeschakeld, zal dit nog duurder worden.  

Erwin vraagt waarom dit niet kan via het nieuwe diftarsysteem om het zo toch via de normale weg te 

laten afvoeren. René zegt dat dit nog allemaal verder moet besproken worden.  

Agendapunt 3: toename zwerfvuil  

De gemeentelijke technische dienst heeft de opdracht gekregen om de gemeentelijke vuilbakjes te 

inventariseren en te evalueren. Alsook moet er bekeken worden hoe we het zwerfvuil in Aartselaar 

kunnen verminderen en hoe we de mensen die zwerfvuil achterlaten, kunnen sensibiliseren. 

De gemeente zal dit doen via een samenwerking met Mooimakers (Fostplus) en loopt parallel met de 

actie rond het kuisen van de bermen. Dit alles om zwerfvuil te doen dalen.  

Wordt volgende vergadering ten gronde besproken.  

Mark zegt dat er cijfers beschikbaar zijn van de hoeveelheid zwerfvuil van de afgelopen jaren. Dit zijn 

cijfers die steeds in dalende lijn gaan. Vermoedelijk is de huidige stijging te wijten aan de corona 

situatie. Enorm veel meer wandelaars en fietsers die voor meer zwerfvuil zorgen. Na corona zal dit 

beteren; dus niet panikeren. René bevestigt dit en zegt dat dit inderdaad deels te wijten is aan het 

overmatig gebruik van onze openbare ruimtes. Doch zijn er mensen die hardleers zijn en 

gesensibiliseerd moeten worden. Het kan geen kwaad om onzeiInfrastructuur op punt te zetten 

zonder buitensporige uitgaven.  

Mark stelt voor om hierover een artikel te plaatsen op de website en dit inderdaad op het 

eerstvolgend overleg uitvoerig te bespreken.   

Erwin hoopt dat de invoering van diftar niet merkbaar zal zijn in en aan de 192 straatvuilbakjes.  

Caroline zegt hier andere gemeenten over bevraagd te hebben en dit werd steeds negatief 

beantwoord. De invoering van diftar heeft in andere (diftar)gemeenten geen invloed gehad op de 

hoeveelheid sluikstort of zwerfvuil. 

 

Angela merkt op dat als er statiegeld zou komen op blikjes het zwerfvuil ook wel zou minderen. 

Helaas zit de invoering hiervan politiek muurvast. 

Varia: 

Robert stelt voor om via 5 wijkraden en Hoplr al info verzamelen om leden te sensibiliseren. 

Het zijn vaak ouderen die hun restafval in de straatvuilbakjes deponeren. 

Via Natuurpunt worden de bermen 2 x jaar gekuist. 

 



Angela vraagt om hetgeen er in het begin van de vergadering is besproken aangaande het al dan niet 

naar huis brengen van aangekochte compostvaten dor onze gemeentelijke diensten toch in ons 

gemeentelijk infoblad te plaatsen. René herhaalt de beslissing van het college en zegt dat hier geen 

ruchtbaarheid aan zal worden gegeven.  

René: Ronny Verelst (vorige voorzitter MINA -raad) heeft inventaris gemaakt over welke planten 

aanwezig zijn on onze bermen en hierover een boek dat in bibliotheek terug te vinden is. Zo gauw we 

terug een fysieke vergadering kunnen houden, zou het leuk zijn om presentatie te geven over de 

bermen in Aartselaar. 

Erwin stelt voor om dit op te nemen in het gemeentelijk infoblad. 

Jeroen waarschuwt voor het te hard opruimen van sluikstort, want op deze manier geven we de 

indruk aan de veelplegers dat het toch wordt opgeruimd. Campagne gaat over informeren, 

sensibiliseren, aanmanen en beboeten.  

Erwin vraagt stand van zaken aangaande infomomenten allerlei werken in gemeente; Voor 15 maart 

moesten alle meldingen/opmerkingen AWV bestudeert nu alle informatie die ze van de inwoners 

hebben ontvangen.  

Op 19 april sturen Ria en Luk een aanvulling op het ontwerpverslag: 

Beste Caroline, 
Beste Minaraadsleden, 
 
 Mijn echtgenoot Luk Smets en ikzelf mochten deze morgen het verslag  
ontvangen van de Milieuraad dd 30 maart, waarop wij verontschuldigd waren.  
Hartelijk dank voor dit verslag. Is dit verslag een ontwerpversie? We zouden graag - alhoewel we niet  
aanwezig waren - enkele aanvullingen/bemerkingen willen doorgeven, vooraleer het naar het College 
gaat. 
1. Agendapunt 2: ISVAG.  
De zinswending: Isvag heeft beslist dat ze het openbaar afval van  
Aartselaar niet meer wensen te verwerken. Is het niet zo dat het  
openbaar afval door de gemeente Aartselaar per 1 april niet meer door  
de gemeente rechtstreeks mag aangeboden worden, maar zoals in de  
andere gemeenten, die door de afvalophaalinstantie ook hun openbaar afval indienen? 
Het blijft natuurlijk een minder fijne maatregel voor Aartselaar, en  
duidelijk een teken van grote ongerustheid bij Isvag. 
 
2. Agendapunt 3: Toename zwerfvuil 
Angela: Statiegeld op blikjes: niet enkel op blikjes, ook op glazen flessen. 
We wijzen erop dat de Milieuraad in het verleden aan de gemeente het  
advies heeft uitgebracht toe te treden tot de Statiegeldalliantie,  
zoals intussen 
2/3 van de Vlaamse gemeenten deden. Natuurpunt is trouwens volop werk  
aan het maken om via haar leden en via sociale media de burgers warm  
te maken voor het statiegeldverhaal. 
 
3. Varia 
Punt van Robert: Niet enkel Natuurpunt ruimt bermen. Er zijn een  
tiental verenigingen /scholen hierbij actief en dit 5 x per jaar!!! 
Punt van René: het werk van Ronny Verelst is door geïnteresseerde  
Minaraadsleden te lezen op  



https://www.natuuraartselaar.be/bermen/pdf/Bermflora-2020.pdf. Het  
werk is ook bezorgd aan de Groendienst. 
 
Voorstellen van te bespreken punten op 1 juni: 
1) Samenwerking met Rupeltornado’s:  Is het mogelijk een kalender van  
de ruimacties op te geven? Nu stelt zich vaak de situatie dat de  
Rupeltornado’ s net gepasseerd zijn als de verenigingen hun zwerfvuilactie plannen. 
 
2) Storten van fruitafval (vaak nog heel mooi fruit) in wegbermen van  
Trage weg tussen Reukenspad en Pierstraat en ook ter hoogte van  
groentenboer wegberm tussen A. Sanderslei en Kleistraat. Kan dit zomaar? 
  
 Doorgegeven agendapunt dat niet op de vergadering aan bod kwam: 
 
In het kader van GRUP Grote Struisbeek tussen E19 en A12 werd een  
presentatie gegeven aan de stakeholders. Luk volgde dit voor  
Natuurpunt. De milieuraad van Kontich vroeg deze presentatie ook voor  
haar leden te krijgen (online). Luk stelde voor hier een gezamenlijke  
milieuraad van te maken. Dan kan VMM dit meteen voor een groter  
publiek te doen. De ambtenaar van Kontich zorgt voor de technische  
omkadering. De goedkeuring van deze samenwerking was als agendapunt  
ingediend. Hier zou snel een antwoord aan Kontich moeten komen. Luk is bereid de rol van 
boodschapper op te nemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Luk Smets en Ria Thys 
 
 
Op 21 april stuurt Angela een aanvulling op het ontwerpverslag: 

Dag allen, 
 
Bij agendapunt 3 (toename zwerfvuil) bedoelde ik natuurlijk niet alleen drankblikjes. (Zie opmerking 
van Ria.) 
 
Naar aanleiding van een artikel in De Standaard van dinsdag 30 maart 2021 "Nieuwe blauwe zak 
doet ons meer plastic inzamelen" 
waarin Fost Plus beweert dat statiegeld het probleem van het zwerfvuil niet zal oplossen, verscheen 
er op donderdag 1 april 2021 een antwoord van Statiegeldalliantie, Algemeen Boerensyndicaat, Bond 
Beter Leefmilieu en Test Aankoop: 
"Boetes en charters zullen de hoeveelheid zwerfafval niet doen dalen, statiegeld kan dat wel. In 
Nederland start het statiegeld op alle plastic flessen op 1 juli dit jaar en op blikjes eind volgend jaar. 
De Duitse regering besliste vorige maand om statiegeld uit te breiden naar sappen, wijn en zuivel. De 
Brusselse, Waalse en de federale regering schreven de mogelijkheid van statiegeld wel al in hun 
regeerakkoorden." 
 
Binnenkort gaat Natuurpunt actie voeren om statiegeld te vragen op drankblikjes, plastic flesjes en 
alle glazen flessen (waaronder ook wijnflessen en sterke drank). Hopelijk zal dit ertoe bijdragen dat 
we na de coronacrisis weer buiten kunnen stappen in een veel schonere natuur. 
 

https://www.natuuraartselaar.be/bermen/pdf/Bermflora-2020.pdf


Wat het ruimen van zwerfvuil betreft, ook Fietsersbond Aartselaar (waar ik lid van ben) doet dit al 
heel lang vijf keer per jaar in Oeyvaersbosch en in De Reukens (van Leeuwerikenlaan tot Halfstraat). 
 
Vriendelijke groeten, 
Angela Scholiers  
 
 

Volgende vergaderingen milieuraad 

 1 juni - 19u30 

 7 september - 19u30 

 26 oktober - 19u30 

 7 december - 19u30 

 

Vragen en advies van de milieuraad aan het college 

/ 

 

 

 


