
Verslag Milieuraad 22 november 2022 

Fysieke vergadering in de raadzaal 

Aanwezig : Paul Staes, Dirk Vercammen, Walter Brat, Erik Gintelenberg, Mike Valcke, Dirk Chevalier, 

Kris Vandeneede, Edwin Gyles, Myriam Van Beek, Kim De Hondt, Harald Gjertsen, Georges Huysmans 

Verontschuldigingen : Piet Bouciqué , Linda Lemmens,  Ingrid Denissen, Emile De Decker, Min De 

Dycker, Heidi Bijttebier, Paul Kimpe, Monique Van den Bogaert 

De Werkgroep Milieu past het veiligheidsprotocol Covid-19 toe met ter beschikkingstelling 

ontsmettingsmiddel, open ramen en deuren voor ventilatie en neus-mondmakerplicht gedurende de 

ganse vergadering. Er worden geen dranken genuttigd. 

Voorafgaand aan de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bezochten de leden van de 

milieuraad het Infopunt van de gemeente. Schepen Wouter Rombouts (openbare werken, dienst der 

werken, inspraak) gaf uitleg bij de plannen voor de nieuwe aanleg van het centrum. Hij benadrukte 

de mogelijkheid om ideeën en adviezen aan te brengen tijdens dit project. 

Agenda :  

1. Verslag vorige zitting   

2. Ledenlijst en samenstelling milieuwerkgroep (effectieve en plaatsvervangers)  

3. Verkiezing voorzitter, 2 ondervoorzitters, verslaggever/secretaris  

4. de vertegenwoordiging van milieuwerkgroep in de Hoge Raad 

5. naam van de werkgroep (advies nodig) 

6. oproep subsidies werkingsjaar 2020 en 2021 

7. aanpassing subsidiereglement milieuverenigingen (geen projectsubsidies meer voorzien) 

8. stand van zaken Bonte Hannek 

9. Milieuprijs 2021 

10. Varia 

Verslag : 

1. Verslag vorige (online) zitting van 31 mei 2021   

a. Het verslag van de vorige Milieuraad wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Ledenlijst en samenstelling milieuwerkgroep (effectieve en plaatsvervangers)  

De raad stelt vast dat er weinig respons was op de herhaalde oproepen voor de hernieuwing 

/ erkenning van de leden van de werkgroep milieu. We starten met de huidig erkende leden 

en laten de mogelijkheid open om later nieuwe leden op te nemen in de raad. 

We zullen uitkijken naar aanvulling van de raad met externe experten. 

 

3. Verkiezing voorzitter, 2 ondervoorzitters, verslaggever/secretaris  

 De raad kiest voor minstens 1 jaar  een nieuw bestuur met unanimiteit van stemmen. 

 

 Voorzitter  Paul Staes 

 Secretaris  Ingrid Denissen 

 Vice-voorzitter  MikeValcke 

 Vice-voorzitter  Erik Gintelenberg 

 



4. de vertegenwoordiging van milieuwerkgroep in de Hoge Raad 

De werkgroep milieu wordt in de Hoge Raad / Schoten 2030 vertegenwoordigt door 3 leden : 

Heidi Bijttebier – Mike Valcke – Erik Gintelenberg 

Mike en Erik informeren de raad over hun ervaring met de Hoge Raad / Schoten 2030 

 

5. naam van de werkgroep         ADVIES 

De raad kiest unaniem voor de wijziging van de naam Werkgroep Milieu in MILIEURAAD 

omdat   deze naam al sinds 1987 bekend is bij iedereen. De werkgroep zal dit advies 

overmaken aan de Hoge Raad (die het naar CBS moet doorspelen) 
Ook de andere werkgroep en de Hoge Raad zelf willen hun naam wijzigen 

 

6. oproep subsidies werkingsjaar 2020 en 2021 
De berekening van de subsidie milieuverenigingen (activiteiten 2019)  zal aangepast worden 
om rekening te houden met de beperkende maatregelen Covid-19in 2020-2021.  
Deze berekening zal voorgelegd worden aan het college voor definitieve goedkeuring. 
Uitbetaling nog in 2021 voorzien! 
 

7. aanpassing subsidiereglement milieuverenigingen      ADVIES 

De milieuraad is unaniem akkoord met het afschaffen van de projectsubsidie in het 
subsidiëringsreglement milieuverenigingen.  
Nu is er sprake van basis, werking (met punten) en projecten (enkel indien er geen 
werkingspunten werden gegenereerd). 
De projectsubsidie werd tot nu toe nooit gebruikt en er is nu een valabel alternatief 
met de projectsubsidies "Samen". 
 

8. stand van zaken Bonte Hannek 
De erfpachtakte tussen de gemeente en ANB is recent verleden. Het beheer wordt 
uitgevoerd door ANB, maar de gemeente blijft actief betrokken. 
De gemeente Schoten zal zelf de uitvoering van het beheersplan opvolgen via de GNOP-
commissie die werd uitgebreid met een beheerswerkgroep.  
Topprioriteiten zijn de omvorming van het bosbeheersplan naar een integraal 
natuurbeheersplan, een trage weg List-Peerdsbosbaan en de omvorming naar een dicht 
soortenrijk inheems  loofbos. 
 

9. Milieuprijs 2021 

De raad weerhoudt voorlopig geen kandidaten voor de milieuprijs 2021.  

Er wordt gevraagd naar suggesties voor de milieuprijs bedrijven. 

Schepen Walter Brat vraagt de leden om voor de opruimingsacties in de wijken samen te 

werken met het gemeenteproject MOOIMAKERS. 

 

10. Varia 

 

10.1 Tuinrangers   

De vraag van de TuinRangers gaan we behandelen in de milieuraad van februari 2022.  

Principieel lijkt het voor de leden een erg goed project (gazon omvormen tot biodivers 

hooiland of zelfs bebossing), maar er zijn minpunten bij : 80 euro/tuin is geen klein bedrag 

voor het lokaal bestuur, terwijl er ngo's zijn die hetzelfde aanbod hebben. Er wordt beroep 

gedaan op vrijwilligers die eigenlijk al werk leveren voor diezelfde NGO's. 

 



10.2 RUP stand van zaken 

Voor de vergadering van februari (datum nog te bepalen, hangt ook wel wat samen met 

Covid19 en meerderheid vergadert liever “live”) nodigen we iemand van ruimtelijke ordening 

(schepen of ambtenaar) of voorzitter gecoro uit. 

 

 

Verslaggever : Erik Gintelenberg 

 

 

 

 

 

 

 


