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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2017 

 

 

Aanwezig (stemgerechtigd): Patci Beukelaer (ATA),Verelst Ronald (Natuurpunt), Guido Giebens 

(burger), Luk Smets (Natuurpunt), Mark Van Hemelrijk (Handel&Industrie). 

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

(omgevingsambtenaar). 

Verontschuldigd: Maria Van Hissenhoven (land- en tuinbouw), Vanwonterghem Nina 

(compostmeesters), Pierre Van Malder (burger), Tony Van Rompaye (omgevingsambtenaar), Sofie 

Moonen (ambtenaar grondgebiedzaken). 

Afwezig: - 

 

1. ISVAG 

Een deel van de inwoners van de gemeente ontving van ISVAG een folder i.v.m. een buren-

infomoment op zaterdag 14 oktober.  

In de ‘Vlaamse Ondernemer’ van 1 september werd vermeld dat 60.000 ton afval/jaar via water naar 

Indaver wordt afgevoerd, om daar te verbranden, waardoor vrachtwagens van de baan worden 

gehaald. Dit artikel werd ook gepubliceerd op de website van Waterwegen en Zeekanalen. 

Isvag plant 190.000 ton afval te verwerken. Het transport naar Isvag kan niet over water of spoor.  

Er was in de zomer overleg met Bart Martens en Wouter Van Besien, waaruit bleek dat de 

kostenberekening voor Isvag partieel gebeurd was en waaruit bleek dat het goedkoper zou zijn om 

alles in Rotterdam te laten verbranden. Het zou ook beter zijn voor het rendement in Rotterdam en 

bovendien zou het afval daar verwerkt kunnen worden tegen de helft van de prijs ten opzichte van de 

prijs die Isvag aanrekent, dit inclusief transportkosten. 

De vraag werd gesteld, welke actie de gemeente op dit moment best onderneemt tegen Isvag? 

Volgende acties werden voorgesteld: 

• Met zo veel mogelijk mensen naar het buren-infomoment gaan 

• Er moet gereageerd worden op de folder van Isvag: de inwoners krijgen nu een eenzijdig 

verhaal. Het is aangewezen een brief/artikel in het gemeenteblad op te nemen,  vanuit de 

gemeente naar de bevolking,  waarin wordt ingegaan op a) acties die de gemeente al ondernam 

tegen de plannen van Isvag en waar op gebotst wordt en b) waarin de punten uit  de ISVAG 

folder onderbouwd weerlegd worden. De brief moet uitgaan van de Burgemeester en bij 

voorkeur getekend worden door het ganse schepencollege. 

Er werd verder nagedacht over op welke actoren men zicht best richt: politiek, intercommunales, 

gemeenten (vertegenwoordigers van gemeenten hebben voor de nieuwe oven gestemd). Dit is 

onduidelijk. Zo lang men niet weet tot wie men zich best richt, kan men geen doeltreffende actie 

ondernemen. 

Verder wordt aangehaald dat de Minister net nu meedeelt dat er 40.000 ton capaciteit te kort is, terwijl 

in het verleden er altijd voldoende bleek te zijn. NVDR: In de laatste nieuwsbrief van BESWA (dd. 

September 2017) wordt volgende vermeld: “De voorbije vijf jaar bleef de hoeveelheid gestort en verbrand 

afval langzaam maar zeker verder dalen”  en “de doelstellingen uit het Plan Huishoudelijk Afval 2016-2022 

omvatten onder meer om de hoeveelheid afvalstoffen voor eindverwerking met 15% te doen verminderen” 

 

2. Anti-pesticiden actie 
Onder de actie ‘zonder is gezonder’ werden 8 staalborstels en 26 gasbranders verkocht. 16 borstels en 

11 gasbranders zijn nog over. Er wordt een locatie gezocht om deze te stockeren (+- 1 m² nodig), 

waarbij gedacht wordt aan de groendienst. De resterende borstels en branders die gestockeerd worden 

kunnen volgende zomer opnieuw gebruikt worden voor een gelijkaardige actie. 

Er werden dit jaar minder branders en borstels verkocht, dit te wijten aan: 

• Radio mededeling i.v.m. brand die ontstaat ten gevolge van de branders 

• Het verkrijgen van de korting, via een link op de website is omslachtig + werkte aanvankelijk 

niet 
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• Lidl had op het zelfde moment een goedkoper aanbod 

Bij Vanderauwera wordt geen Roundup meer verkocht,  bij Claes wel. 

 

3. Website 

De nieuwe website staat op punt. Een link/verwijzing vanuit de gemeentewebsite naar de website van 

de milieuraad ontbreekt nog. Een link naar de website ‘Kontich stroomt’ is nog gewenst. Hierop 

bevindt zicht nieuws over alternatieve energie.  

Verder is het gewenst om cijfers van  zonnepanelen van de gemeente in te geven op de website 

(school/ kinderopvang). 

Het zou ook nuttig zijn na te gaan hoeveel oppervlakte nog beschikbaar is om panelen op te leggen. 

In september was er in Aartselaar een infoavond i.v.m. de groepsaankoop van zonnepanelen. De 

opkomst was hier zeer hoog. 

  

4. Zwerfvuil 

Volgende opmerkingen werden gemaakt i.v.m. de acties in het kader van zwerfvuil: 

• De Chiro moet nog 4 van de 5 inzamelacties doen.  

• Het plein van het Solhof is ondertussen proper. De vereniging die hier acties deed, kan naar 

een andere locatie verschuiven 

• Er werden dit jaar 90,5 zakken ingezameld door de deelnemende verenigingen van "Adopteer 

een berm”. 

• Er is 1 ploeg die 2 halve dagen per week ruimt: 1 halve dag na de markt en 1 halve dag een 

wijk, omdat de acties van de vrijwilligers  niet voldoende is om de gemeente zwerfvuilvrij te 

houden 

• Op de volgende vergadering zullen alle verenigingen uitgenodigd worden 

 

5. Varia 
Logo: in het verleden was een voorstel gedaan voor een logo. Dit dient herbekeken te worden en terug 

op het agenda geplaatst. Eerdere voorstellen van logo’s dienen doorgestuurd te worden. 

 

6. Volgende vergaderingen/bijeenkomsten 
De volgende vergadering zal doorgaan op 28 november om 20u. Er wordt eerst 1 uur overlegd, nadien 

worden de verenigingen uitgenodigd die meedoen aan de zwerfvuil opruim acties. 

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

Hub). 

 

7. Acties 

Volgende acties dienen genomen te worden: 

 

Actie Wie Timing 

Artikel ivm Isvag in gemeenteblad Gemeente (Lien) Voor 10 oktober 

gepubliceerd 

Locatie staalborstels en gasbranders zoeken Gemeente (Lien) Asap 

Link/verwijzing vanuit de gemeentewebsite naar 

de website van de milieuraad + link naar Kontich 

stroomt 

Patci  

Ingeven opbrengst zonnepanelen gemeente op 

website 

Gemeente (Lien) Elke maand 

Nagaan hoeveel oppervlakte nog beschikbaar is 

om zonnepanelen op te leggen 

Patci  

Eerder opgemaakte logo’s verzamelen allen 28 november 

Verwacht aantal aanwezigen volgende 

vergadering doorgeven aan Lien 

 20 november  

 

Verslag opgemaakt door Lien Verbeeck 


