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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

(MILIEURAAD AARTSELAAR) 

VERGADERING VAN 10 SEPTEMBER 2019 

 

Aanwezig 

Stemgerechtigd: Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel & 

Industrie), Nina Vanwonterghem (kringloopkrachten), Patci Beukelaer (ATA), Angela Scholiers 

(kringloopkrachten), Jean Pierre Herincx (werknemersafgevaardigden), Guido Giebens (burger), 

Robert Reynaert (burger).  

Niet stemgerechtigd: René Lauwers (schepen van leefmilieu), Sophie De Wit (gedeelte van de 

vergadering) en Lien Verbeeck (omgevingsambtenaar).  

Verontschuldigd: Tine Van Puyenbroeck (burger), Jeroen Peeters (burger), Bart Lambrecht (schepen 

van dierenwelzijn), Tony Van Rompaye (omgevingsambtenaar). 

 

Agenda 

Agendapunt 1: Nieuw lid bij vertegenwoordiging burgers 

Robert Reynaert wordt voorgesteld als nieuwe vertegenwoordiger van de  burgers, daarmee zijn de  

vier vacante plaatsen voor burgers ingevuld. Robert woont sinds februari 2018 in de Lindelei en heeft 

in het verleden een viertal jaar in Wilrijk in de seniorenraad gezeteld. 

De andere leden stellen zichzelf en de afwezigen voor aan Robert. 

Agendapunt 2: Verkiezing Voorzitter  

Guido geeft aan dat hij nog steeds voorzitter ad interim is en dat - zoals hij eerder reeds aangaf- hij dit 

in de toekomst niet meer kan doen, omwille van gezondheidsredenen. Tot nog toe heeft zich niemand 

kandidaat gesteld om het voorzitterschap van hem over te nemen. Deze functie blijft vacant en wie 

zich geroepen voelt om het van hem over te nemen, kan dit laten weten aan Guido en/of de 

milieudienst. 

Agendapunt 3: ISVAG stand van zaken  

ISVAG had sinds 2010 moeten weg zijn, maar is er nog steeds. De milieuraad heeft in het verleden veel 

actie gevoerd en geld geïnvesteerd in advocaten die de milieuraad en daarmee de burgers van 

Aartselaar vertegenwoordigen.  

Wat met ISVAG in de toekomst gaat gebeuren is nog niet definitief beslist, aangezien er nog een 

alternatievenstudie loopt besteld door de Stad Antwerpen. ISVAG is er zelf nog steeds van overtuigd 

dat zij de meest vooruitstrevende technologie gebruiken en dat de vestiging in Wilrijk veruit de beste 

mogelijkheid biedt. Anderzijds is bekend dat er nu opnieuw gezocht wordt naar alternatieven.  Er is 

belangstelling van bedrijven om de activiteiten van ISVAG over te nemen, bijvoorbeeld onder de vorm 

van een PPS (publiek-private samenwerking.  

Guido vermeldt dat sinds enige tijd nogal belangstellend wordt uitgekeken naar het voorbeeld van 

Denemarken, waar men reeds vele tientallen jaren ervaring heeft ter zake.  Elke stad of landelijke 

gemeente had haar eigen verbrandingsoven en warmtenet in de handen van het lokale bestuur i.c. de 
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burgers, die des te meer verdienden naarmate er meer werd verbrand. Dit leverde een netto-invoer 

van afval op, met een interessant verdienmodel. Men is nu recent hierop teruggekomen en er wordt 

gestreefd naar “zero waste”, eerder dan maximaal verbranden. 

Het lijkt alsof met de (over)dimensionering van de ISVAG oven dezelfde fout wordt gemaakt. 

Meer informatie over de situatie van Denemarken is te vinden via: 

https://zerowasteeurope.eu/2014/01/the-story-of-denmarks-transition-from-incineration-to-zero-

waste/ 

Het feit dat gezocht wordt naar een andere locatie voor ISVAG, is zeker mede te wijten aan de acties 

die genomen werden door onder meer de milieuraad.  

In contradictie met de zoektocht naar alternatieve locaties, wordt vastgesteld dat momenteel hard 

gewerkt wordt aan de aanleg van een warmtenet. Om dit te kunnen laten functioneren is een continue 

aanvoer van energie nodig. Als nieuwe ISVAG oven er niet komt, is dan een andere energiebron 

nodigtegen een competitieve kost.  Men vindt het vreemd dat deze werken toch nog uitgevoerd 

worden, op een moment dat nog gezocht wordt naar een andere locatie. Maar de energie voor het 

warmtenet kan ook door andere producenten van restwarmte aangevoerd worden. 

Patci heeft een rondleiding gehad bij Aspen. Ook daar sprak men van het gebruik van warmte van het 

warmtenet van ISVAG. 

Gezien de huidige en toekomstige verkeerssituatie op de A12 zou het bijkomend verkeer voor de oven 

problematisch zijn.  

De hoge kost voor de nieuwe oven is onder meer te wijten aan de architectuur van het voorziene 

gebouw, en de werkingskosten liggen heel wat hoger dan bij soortgelijke installaties in binnen- en 

buitenland. 

Agendapunt 4: Adopteer een Berm  

Jeroen trekt dit project verder en heeft een stand van zaken doorgestuurd. De vraag wordt gesteld of 

er begin 2019 contracten opgesteld geweest zijn met de verenigingen.  

De tendens met afvalinzameling is dat de hoeveelheid zwerfvuil blijft dalen. De reden hiervoor is mede 

door andere initiatieven, zoals de rupeltornado’s. Verschillende leden hebben ook vastgesteld dat er 

individuele vrijwilligers zijn die afval inzamelen, de bewustwording is stilaan doorgedrongen.  

Nina geeft aan dat er een beweging is, die via Facebook aangeeft welke acties ze doen.  

Daarnaast geeft Nina aan dat de vuilnisbak aan de Adriaan Sanderslei steeds vol is. Rene geeft aan dat 

deze donderdag leeg gemaakt wordt, alsook vrijdag middag na de markt.  ’s Zondags is deze vuilnisbak 

meestal al terug vol. De bak op deze locatie is een probleempunt, daarom is een extra vuilbak geplaatst 

ter hoogte van de kapper. Mensen lopen echter niet verder tot aan de volgende vuilbak. 

In 2017 werd onderzoek gedaan naar sluikstorters. Er werden 6 mensen gedetecteerd, waarvan er 4 

onvermogend zijn. Ze krijgen van het OCMW gratis vuilniszakken. Desondanks is het probleem hiermee 

niet opgelost.  

Eén maal per jaar wordt er een drink aangeboden aan groepen die zwerfvuil inzamelen. Er wordt 

voorgesteld om de mensen die op eigen initiatief inzamelen, ook uit te nodigen voor deze drink. 

In mei werd advies gegeven aan het college van burgemeester en schepenen (CBS),  i.v.m. gescheiden 

inzameling op evenementen en op het sportcentrum. Ria vraagt om zulke adviezen apart te 
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nummeren. Er wordt gevraagd om dit advies opnieuw op het CBS te agenderen, met de vraag om een 

reactie te verkrijgen. En er wordt tevens gevraagd om de uittreksels van het CBS door te mailen naar 

de milieuraad. Nina geeft aan dat de gemeente Rumst zeer duidelijke afvaleilanden heeft en dat bij 

hen inspiratie kan opgedaan worden.  

Rene geeft aan dat vanaf 2020 herbruikbare plastic bekers zullen gebruikt worden.  

 

Agendapunt 5: Website en communicatie milieuraad  

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 

Patci geeft aan dat, als er berichten zijn, deze mogen doorgestuurd worden naar haar. 

Guido geeft aan dat er (te) weinig beweging is op de website. Patci kijkt na wat de trafiek op de website 

is.  

Guido wil een artikel maken met vergelijking Denemarken – Isvag. Nina stuurt ook artikel door i.v.m. 

composteren.  

Agendapunt 6: Asbest bij renovatie van oudere woonhuizen 

Guido vermeldt dat sommige mensen bang zijn voor gezondheidsrisico’s als ze zelf – of hun buren - 

aanpassingen doen in hun huizen, omwille van de aanwezigheid van asbest. Volgens Nina kan je op het 

containerpark een pakket halen met beschermings- en verpakkingsmateriaal dat kan gebruikt worden 

bij afbraak van asbest. Rene laat weten dat IGEAN  tussenkomt in de kosten voor de inzameling van 

asbest. 

Er wordt voorgesteld om een op de website een link te maken naar de website van OVAM. Op de 

OVAM website staat veel nuttige informatie omtrent het herkennen en behandelen van asbestafval.  

 

Agendapunt 7: Varia 

Solhof (extra agendapunt toegevoegd door schepen René Lauwers) 

Naar aanleiding van het schrijven van Natuurpunt (in bijlage) omtrent de ruil van gronden gelegen in 

het Solhof, met gronden naast het sportcentrum, heeft René aan burgemeester Sophie De Wit 

gevraagd om hierover een toelichting te geven in de Milieuraad. Sophie De Wit geeft aan dat het 

college over het schrijven van Natuurpunt nog geen reactie geformuleerd heeft en dat op de Gecoro 

alles reeds werd toegelicht, alsook op Facebook.  

Luk licht het standpunt van Natuurpunt toe. Ze hebben ethische bedenkingen bij het feit dat een privé 

persoon zijn economische macht kan aanwenden om de gemeente onder druk te zetten om een deel 

van een gemeentelijk patrimonium af te staan. Ze geven aan dat in het RUP van het sportcentrum 

(speeltuin, hondenzone, overstromingsgebied,…) versoepelingen zitten voor de villa’s achter het 

Solhof.  

De burgemeester verduidelijkt dat de gemeente 2 RUP’s samen wil behandelen. Het zwembad is 

versleten en 3 gemeenten gaan nu een intergemeentelijk zwembad bouwen. Eind 2020 gaat de eerste 

schop in de grond. De onkosten van het huidige zwembad zijn te hoog (500000 €/jaar). Het nieuwe 

zwembad komt op de plaats van de speeltuin. Het oude wil men ondertussen open houden om geen 

klanten te verliezen. De speeltuin is belangrijk voor de speelpleinwerking. De speeltuin wordt naar de 

weide naast de huidige speeltuin gebracht. Dit is nu agrarisch waardevol gebied. Dit gebied is 

eigendom van de heer Van De Vyvere, hij woont in de Solhofdreef. Men wil deze weide van hem kopen, 
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maar hij stelt voor om een ruil te doen met een stuk van het Solhof. De gemeente beheert dit niet, 

maar wel ANB. Tony heeft een gesprek gehad met ANB en zij gaan akkoord. De heer Van de Vyvere zal 

gebonden zijn aan de voorwaarden van het bosbeheerplan en het onroerend erfgoedbeheerplan dat 

voor het Solhof werd opgemaakt. Van de Vyvere wil ook de hondenweide verplaatst krijgen. Het 

woonparkgebied in de Solhofdreef legt een aantal beperkingen op. Het RUP Solhof wil deze 

beperkingen oplossen. Daarnaast is er het RUP Natuurspeeltuin. Deze 2 sporen zijn nu samengekomen. 

Er is een schatter aangesteld, die de weide schatte op 300.000 euro. Het stuk Solhof achter de tuin van 

Van de Vyvere is geschat op 30.000 euro (zonder opportuniteitswaarde). Als de gemeente de weide 

koopt, moet daarvoor 300.000 euro betaald worden. Verder geeft de heer Della Faille akkoord om 2 

van zijn gronden te gebruiken om grachten te verbreden.  

De burgemeester geeft aan dat de bezorgdheden van Natuurpunt in rekening zullen gebracht worden. 

Ria zegt dat er zal ingeboet worden aan groen, namelijk waar nu  de speeltuin is. Sophie spreekt dit 

tegen. Waar nu een weide is, komt groen, namelijk de speeltuin, planten, de hondenwei,… Waar nu 

de speeltuin is, komt het zwembad en ook daarrond komt groen. Waar het zwembad nu staat, komt 

in de toekomst een parking, in waterdoorlatende materialen. De parking wordt groter, maar netto gaat 

er niet meer verharding zijn (omwille van waterdoorlatende parking). Op zich positief, alhoewel weinig 

kans op biodiversiteit!!!! 

Luk vermeldt dat het Solhof een gemeentelijk park is en beschermd is. Het kasteel is al verkocht 

geweest, nu wordt weer een extra stuk opgegeven. De burgemeester rappelleert dat het Solhof 71.000 

m² groot is en dat 4.000 m² geruild wordt. Er wordt ontspanningsruimte gecreëerd, waterbuffering, …, 

zaken van algemeen belang. Bovendien heeft de gemeente er financieel een positieve balans mee. De 

burgemeester begrijpt belang van Natuurpunt.  

Natuurpunt uit ook volgende bezorgdheid:  er zijn nog mensen die naar het Solhof zullen willen 

uitbreiden. Na het precedent van Van de Vyvere zouden de buren eveneens een uitbreiding van hun 

tuinen juridisch kunnen afdwingen. De burgemeester bevestigt dat er zijn 2 mensen hiernaar gevraagd 

hebben. Er is voor deze mensen een schatting gemaakt, maar de waarde was zo laag, dat de gemeente 

hierop niet wil ingaan, hier is geen verkoop mogelijk in het kader van het algemeen belang. 

Natuurpunt blijft bezorgd omdat een deel van het gemeentelijk park, zijnde gemeentelijk erfgoed, 

wordt vervreemd van de bevolking en vraagt zich af wat in een volgende legislatuur gaat gebeuren? 

Sophie licht toe dat in de Reukens heel veel werk is verricht, dat in de straten veel groen wordt voorzien 

en dat in het Solhof een beheersplan is voorzien (dit staat onder controle van ANB). Rene vult aan dat 

er een bosbeheersplan is en een erfgoedbeheersplan, dat nog strenger is dan het bosbeheersplan.  

Nina vraagt wat er gebeurt met de huidige speeltuin. De toestellen worden gerecupereerd, deels 

dichtbij het Sportzicht (de kleinere toestellen): je ziet dan vanuit het Sportzicht de toestellen (en de 

kinderen). Het spinnenweb komt in de natuurspeeltuin. Het grote speeltuig gaat er tijdelijk geplaatst 

worden en hergebruikt worden. Vlak voor het zwembad zouden ook een paar kleinere speeltoestellen 

komen. Ook het volleybalveld wil men behouden  De werfwegen wil men omzetten in trage wegen, 

zodat fietsers niet meer tussen de auto’s moeten.  

Voor de jeugdlokalen, dojo en de burelen wordt nog gekeken naar een gebouw dat tegen de Leonaar 

aan komt.  

Luk geeft aan dat er geen inspraak mogelijk is over hoe de gronden verworven worden.  René vermeldt 

dat er een startnota is, een conceptnota, eerste ontwerp, tweede ontwerp en dan een definitief 
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rapport. Bevolking krijgt hierin inspraak. De eerste publieke fase is voorbij, de tweede publieke 

inspraak komt nog.  

Sophie vermeldt dat het tijdens de gemeenteraad is, dat inspraak mogelijk is over hoe de gronden 

verworven worden.  

Marc merkt op dat het  vreemd is dat de gemeente niet eerst de grond gekocht heeft , vooraleer alle 

plannen gemaakt werden en contracten getekend werden. Dit kost ons erfgoed van de gemeente. 

Natuurspeeltuin Reukens 

Ria laat nog weten dat vanuit Natuurpunt de vraag werd gesteld aan Lotte Meuleman en Wouter 

Huygen, om een blotevoeten pad aan te leggen. Er is ook door Natuurpunt een picknickbank geplaatst 

(dankzij sponsering van het bedrijf Contraload (industrieweg- ze maken herbruikbare paletten)) bij de 

natuurspeeltuin. 

Verkeer A12:  

De werken op de A12 zijn structureel, mensen blijven door het rood rijden en blokkeren de andere 

rijrichtingen. Er werden politiecontroles uitgevoerd, overleg met de korpschef gevoerd en overleg met 

AWV en Aquafin gepleegd met de vraag of de werken sneller kunnen uitgevoerd worden door 

bijvoorbeeld de shiften te verlengen, nachtwerk,…Dit blijkt niet mogelijk omwille van de vakbonden 

en de kostenverhoging die dit met zich zou meebrengen. De rioleringswerken zijn absoluut 

noodzakelijk om nadien te kunnen op aansluiten. 

Als deze werken al zulke impact op verkeer hebben, dan gaat de heraanleg van de A12 nog veel erger 

worden. Er werd berekend wat het zou kosten om noodbruggen aan te leggen. Vrachtwagens zouden 

hier echter niet over kunnen. De aanloop is te kort, de kosten zijn te hoog en er is te weinig open 

ruimte om fietsbruggen te zetten. 

Behaagactie 

6 december vindt de behaagactie plaats. Vanaf nu kunnen mensen bestellingen plaatsen. Tussen 16 

en 17.30u worden de pakketten samengesteld. Tussen 18 en 19.30u kunnen de pakketten afgehaald 

worden. Mensen die nog willen helpen, kunnen zich aan melden bij Luk of Ria. 

 

ADVIES 1/2019 

In de vergadering van 7 mei 2019 werd volgend advies geformuleerd aan het CBS: voorzien in mobiele 

gescheiden afvalrecipiënten die kunnen ingezet worden bij evenementen en voorzien van gescheiden 

vuilnisbakken op het sportcentrum. 

ADVIES 2/2019 

Advies van de milieuraad aan het CBS: meer bomen planten.  

René geeft aan dat er bij de heraanleg van nieuwe straten bomen worden aangelegd, bomen die 

wortels naar onder hebben , smal groeien, tegen zout en stof kunnen. Er wordt gevraagd hoeveel 

bomen in de Reukens geplant worden?  

 

Volgende vergadering  

De volgende vergaderingen zijn gepland voor 22 oktober en 3 december.  

 

Actiepunten  

● Guido: artikel maken met vergelijking Denemarken – Isvag.  

● Nina: artikel doorsturen i.v.m. composteren. 
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● Link naar OVAM website maken, ivm asbest afval: Lien stuurt link door naar Patci. 

● René: navragen hoeveel bomen er in de Reukens geplant worden. 

● Lien: uittreksels van het CBS door mailen naar de milieuraad.  

 

Bijlagen  

● Aangepaste ledenlijst 

● Brief Natuurpunt i.v.m. Solhof 

● Artikel “een boom biedt evenveel verkoeling als 10 airco’s.” 

 


