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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2017 

 

 

Aanwezig (stemgerechtigd): Verelst Ronald (Natuurpunt), Guido Giebens (burger), Luk Smets 

(Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie), Peter Dehandschutter (Handel en industrie), 

Pierre Van Malder (burger), Pierre Collaert (Compostmeester (plaatsvervanger Nina)) 

Aanwezig (niet-stemgerechtigd): René Lauwers (schepen leefmilieu ), Lien Verbeeck 

(omgevingsambtenaar) 

Verontschuldigd: Patci Beukelaer (ATA), Vanwonterghem Nina (compostmeesters), Tony Van 

Rompaye (omgevingsambtenaar), Sofie Moonen (ambtenaar grondgebiedzaken), Maria Van 

Hissenhoven (land- en tuinbouw) 

Afwezig: - 

 

Aanwezigen voor de toelichting in het kader van ‘adopteer een berm’:  

• Willy Janssens carnavalsvereniging ’t Gevolg, Kleine Grippe / Borrekenslaan 

• Maria Merten, Groenenhoek 

• Greet De Ridder, Groenenhoek 

• Rina Van De Weyer KVLV Langlaarsteenweg 

• Luc Branders, Groenenhoek 

• Marcel Hoskens, Groenenhoek 

• Hilde Janssens, Natuurpunt, Zinkval en Cleydaellaan 

• Ria Thys, Natuurpunt, Zinkval en Cleydaellaan  

• Lea Den Abt, KLJ, Kleistraat (sportcentrum) 

 

 

1. ISVAG 
Het advocatenkantoor LDR uit Gent (het meest gerenommeerde advocatenbureau op vlak van milieu), 

werd gecontacteerd in het kader van de MER die ISVAG liet opmaken. Tony en René bezochten LDR 

op 6 november. Het hoofd van het kantoor meent dat er goede redenen zijn om bezwaar in te dienen 

tegen Isvag: 1) omdat er geen degelijk locatieonderzoek werd uitgevoerd (er werd in het 

locatieonderzoek geen rekening gehouden met milieu- en gezondheidseffecten) en 2) omdat er 

onvolkomenheden zijn op het gebied van mobiliteit en milieu.  

Het MER rapport is ondertussen goedgekeurd door de dienst MER. Daarmee kan een verlenging 

bekomen worden voor de bestaande oven. Hierop zal Isvag een warmtenet aansluiten, wat gepaard 

gaat met hoge kosten. De nieuwe oven zal dan nodig zijn om nadien warmte te leveren aan het 

warmtenet. Er wordt nu ook gesproken over een energiecentrale en niet meer over een 

afvalverbrandingsoven.  

De vraag wordt gesteld hoe Wilrijk reageert op het MER. Er is bezorgdheid over het feit dat, als enkel 

Aartselaar actie neemt, we “weggeblazen” worden. René meent dat dat niet het geval is, wanneer we 

goede argumenten hebben tegen het MER. 

De milieuraad wil 2000 euro bijleggen om de kosten van het advocatenkantoor te dekken, maar wil 

dan ook weten aan welke totaalprijs men zich kan verwachten en of de gemeente de nodige overige 

kosten op zich zal nemen. Anders is de investering van 2000 euro misschien verloren. 

René geeft aan dat het noodzakelijk is om nu bezwaar in te dienen, anders kan me later in de 

procedure geen beroep meer aantekenen. De totale kost zou tot 5000 euro kunnen gaan (excl. BTW). 

Er wordt nog gepolst, hoe het college staat tegenover dit dossier, René geeft aan dat het standpunt van 

de gemeente niet is gewijzigd en dat het volledige college tegen de plannen van ISVAG is. 

De milieuraad stelt de vraag aan de schepen om in het college na te vragen welk maximum budget het 

college voor ISVAG wil vrijmaken. Ondertussen blijkt, dat het college goedkeuring heeft gegeven om 

2.500 euro te voorzien voor betaling van een raadsman (CBS dd. 27.11.2017) 
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2. Zwerfvuil / Adopteer een berm actie 
Ronny gaf een toelichting van de stand van zaken van de actie ‘adopteer een berm’. Daarbij werd 

volgende opgemerkt: 

• Toppers Echo Chiro heeft maar 1 van de 5 opruimacties gedaan (F Vd Berghelaan) 

• De meest vervuilde straten zijn de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan, hier zamelt natuurpunt in 

• Op de speelpleinen is de hoeveelheid zwerfvuil verminderd 

• In de bermen daarentegen is de hoeveelheid niet geminderd 

• In de Karel Van de Woestijnelaan wordt niet meer ingezameld 

• In de groenenhoek is de hoeveelheid zwerfvuil gehalveerd sinds er geen doorgaand verkeer 

meer is 

• Een aantal groepen die inzamelen vergeten hun resultaten door te geven aan Ronny 

• Het is onduidelijk wat de gemeente doet en wat de vrijwilligers doen. René licht toe dat de 

gemeente 2 keer per week een halve dag met 5 mensen vuil ruimt in de Kapellestraat en 

telkens een andere wijk. Daarnaast zijn ook de Rupeltornado’s actief. Hun resultaten werden 

door René opgevraagd en onderaan deze paragraaf toegevoegd. 

• In de gracht tussen het kasteel en de Cleydaellaan liggen vaak zakken, dit werd al 

doorgegeven aan de technische dienst, maar de zakken liggen er nog. 

• Blikjes en drankverpakkingen maken 80% deel uit van de ingezamelde fracties. 

• De deelname van kinderen is heel belangrijk, omwille van de sensibilisering 

• De middenschool zamelt maar 3x per jaar in, met 2 klassen, maar staat daarmee op de 2de 

plaats naar ingezamelde hoeveelheid. Dit is dus een zeer belangrijke locatie. 

De vraag wordt gesteld, wat men wil doen met de resultaten van de inzameling? Er wordt voor 

geopteerd om de resultaten te communiceren in het gemeenteblad, de website van de milieuraad en 

eventueel via andere kanalen. 

 

Volgende bermerkingen werden gegeven door de vrijwilligers die deelnamen aan de actie: 

• In de Groenenhoek is duidelijk minder afval (amper 1 zak, terwijl er vroeger 12 à13 zakken 

waren) 

• Ter hoogte van het speelplein in de Kleine Grippe werd bijna geen afval meer gevonden 

• Ook de Barones de Borrekenslaan is over het algemeen vrij proper 

• Tijdens de herfst wordt veel afval over het hoofd gezien, doordat het bedekt wordt door de 

afgevallen bladeren 

• In de Cleydaellaan is er nog steeds zeer veel afval 

De groepen kregen de mogelijkheid om een nieuw contract te tekenen voor het jaar 2018. Hierin 

moeten data vastgelegd worden. Na opruiming dienen de resultaten doorgegeven te worden aan de 

milieuraad. 

 

Resultaten Rupeltornado’s maart – oktober: 

• Aartselaar : 2400 kg /120 zakken 

• Boom: 4800 kg /240 zakken 

• Hemiksem: 3100 kg /155 zakken 

• Niel: 2900 kg /145 zakken 

• Rumst: 4200 kg /210 zakken 

• + losse stukken 

 

3. Varia 
Als je googelt naar milieuraad/Aartselaar, kom je op de oude website terecht. Het zou best zijn om op 

de oude site een link te maken naar de nieuwe site. Verder dient op de website van de gemeente een 

link naar de website van de milieuraad gemaakt te worden. 

Er werd opgemerkt dat de oude website niet kan verdwijnen, aangezien de oude site onderdeel 

uitmaakt van milieuraad.be. Ondertussen heeft Tony aan Johan Peymen (die de website milieuraad.be 
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ontwikkelde) gevraagd om een link te leggen naar de nieuwe website. Dit is ondertussen ook gebeurd, 

waardoor de historische informatie niet meer beschikbaar is.  

 

4. Volgende vergaderingen/bijeenkomsten 
De volgende vergadering zal doorgaan op 30 januari 2018 om 20u in de collegezaal. 

Op donderdag 14 december om 19u is er etentje ter afsluiting van het jaar. Locatie:  Mid Point (oude 

Hub). 

 

5. Acties 

Volgende acties dienen genomen te worden: 

 

Actie Wie Timing 

Communicatie van de resultaten van de actie 

adopteer een berm  

1. In het gemeenteblad (tekst bezorgen 

aan Elke) 

2. Via de website van de milieuraad 

3. Via andere kanalen 

Ronny 

 

 

Inzamelacties zwerfvuil van 1) gemeente, 2) 

rupeltornado’s en 3) vrijwilligers die via 

milieuraad inzamelen op elkaar afstemmen. 

Ronny geeft data vrijwilligers 

door aan Lien 

Lien geeft data door aan TD 

gemeente en rupeltornado’s 

 

Website: 

1. oude website verwijderen 

2. op volgende vergadering bespreken 

hoe wordt omgegaan met info van 

oude website die niet werd overgezet 

naar de nieuwe website 

3. link van de website van de gemeente 

naar de website van de milieuraad 

 

1. Patci 

2.  

3. Lien stelt de vraag aan 

Elke 

 

1.  

2.  

3. Is 

doorgegeven 

en in orde 

gebracht 

 
 

Verslag opgemaakt door Lien Verbeeck 

 


