
 
GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 

VERGADERING VAN 27 JUNI 2017 
 

 
Aanwezig (stemgerechtigd): Patci Beukelaer (ATA),Verelst Ronald (Natuurpunt), Guido Giebens 
(burger), Vanwonterghem Nina (compostmeesters), Luk Smets (Natuurpunt). 
Aanwezig (niet-stemgerechtigd): Van Rompaye (milieuambtenaar), René Lauwers (schepen 
leefmilieu ). 
Verontschuldigd: Maria Van Hissenhoven (land- en tuinbouw), Mark Van Hemelrijk 
(Handel&Industrie). 
Afwezig: Pierre Van Malder (burger). 
 
1. Bespreking actiepunten en post: 
  
Op vraag van Luk, keurt de MAR het onder bijlage gevoegde financieel rekeningoverzicht goed. 
 
2. Ontwerpkaart ‘Meest kwetsbare waardevolle bossen’: 
 
De MAR betreurt de wijze waarop met deze ontwerpkaart werd ‘gemarchandeerd’: Op 16 mei 2017 
werd de kaart in gans Vlaanderen in openbaar onderzoek gelegd, om vervolgens - slechts enkele dagen 
later en hoofdzakelijk als gevolg van de kritiek van gedupeerde grondeigenaars - op 22 mei 2017 te 
worden ingetrokken. 
 
De ontwerpkaart bleek in Aartselaar bepaalde waardevolle bosfragmenten niet te bevatten, zoals bijv. 
het bosje gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied tegen de B. van Ertbornstraat en 
palend aan de hondenweide in de Beukenotendreef. 
 
Anderzijds bevatte de kaart het waardevolle bos behorend tot het eigendom van raadslid Mark Van 
Hemelrijk in de Groenenhoek. Mark wordt nadrukkelijk gefeliciteerd voor de wijze waarop hij zijn 
eigendom tot kwetsbare biotoop heeft omgevormd. 
 
3. Vogelbescherming Vlaanderen: 
 
De milieuraden in gans Vlaanderen worden om medewerking verzocht om lokale afdelingen van de 
vereniging Vogelbescherming Vlaanderen op te richten. Voor nadere info: 
www.vogelbeschermengel.be 
 
De MAR neemt akte van deze vraag.  
     
4. Anti-pesticiden-campagne: 
 
De actie loopt momenteel en werd aangekondigd in het gemeentelijk infoblad van juni en op de 
gemeentelijke website. Ze loopt nog tot eind juli. In de volgende MAR-vergadering worden de 
resultaten teruggekoppeld. 
 
5. Nieuwe website & project "Zonne-energiedragers": 
 
Patci heeft de nieuwe website intussen verder ontwikkeld i.s.m. Guido. Het webadres is: 
www.mina-aartselaar.info 
 
Aan de hand van een demo wordt de website nader toegelicht. Pas van zodra de website als ‘klaar’ kan 
worden beschouwd, zal deze officieel kenbaar en publiek toegankelijk worden gemaakt. 
  



Sinds de facebook-groep werd geactiveerd, zijn er 17 volgers genoteerd. De facebook-groep linkt door 
naar de nieuwe website en vice versa. Iedereen die zonnepanelen bezit, wordt gevraagd zijn installatie 
aan te melden en de opbrengst maandelijks aan Patci door te geven. Op die manier kan de 
gezamenlijke stroomproductie door zonne-energie in Aarselaar duidelijk worden gemaakt. 
 
Patci laat de onder bijlage gevoegde privacy-verklaring rond gaan, die wordt goedgekeurd. 
De eigenaars, die hun gegevens wensen aan te melden, moeten eerst deze verklaring voor akkoord 
aanvinken. 
 
6. ISVAG: 
 
Sinds de definitieve richtlijnen voor de opmaak van de project-RUP’s op 9 mei 2017 door de dienst 
MER werden vastgesteld, is er geen nieuwe evolutie. 
 
N.a.v. de vraag van de MAR aan het college, om een juridisch specialist te betrekken bij de 
voorbereiding en de opmaak van een bezwaarschrift, werd de milieuambtenaar opgedragen een 
bezwaarschrift voor te bereiden en zich hierbij door de nieuwe bestuurssecretaris-jurist te laten 
bijstaan. In een latere fase van het vergunningsproces kan dan worden overwogen om verdere 
juridische stappen te ondernemen. 
 
7. Varia: 
 
-MAR-vergadertijdstippen: dinsdagen 26 september 2017, 28 november 2017 en 30 januari 2018. 
 
-Guido informeert de MAR over het waterbusproject dat vanaf 1 juli gedurende 1 maand zal 
proefdraaien tussen Hemiksem-Antwerpen met tussenstop in Kruibeke. Meer info : 
http://www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit 
 
-René, het bestuur en ANB worden gefeliciteerd voor de inrichting van de nieuwe hondenweide in de 
Reukens. 
-De MAR wordt nog meegedeeld dat ook in het domein Solhof voortaan honden worden toegelaten 
onder de volgende voorwaarden: 
 
§1. De eigenaar of begeleider die zich met een hond in het park begeeft of bevindt, is verplicht steeds in het bezit 
te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.  
 
§2. Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier in het park te laten lopen:  
− zonder halsband en identificatieteken waaruit de eigenaar of de houder van het dier blijkt;  
− zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, opdat de veiligheid van de weggebruikers niet in gevaar zou 
gebracht worden en de doorgang verhinderd; 
− zonder dat het dier is aangelijnd met een lijn, waarvan de lengte maximaal 2 meter is.  
 
Volgende vergadering: dinsdag 26 september 2017 - 20 uur - collegezaal. 
 
De secretaris, 
 
Tony Van Rompaye 
 
 
 


