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Teamsvergadering 

Aanwezig : Walter Brat, Harald Gjertsen, Erik Gintelenberg, Mike Valcke, Ingrid Denissen, Heidi 

Bijttebier, Emile De Decker, Dirk Chevalier, Min De Dycker, Kris Vandeneede, Dirk Vercammen 

(Erik Gintelenberg is in afwezigheid van Paul Staes waarnemend voorzitter) 

Verontschuldigingen : Paul Staes - Piet Boucique  -  Linda Lemmens 

 

De Werkgroep Milieu houdt een minuut stilte om Dirk Gadeyne te gedenken, die een half jaar 

geleden is overleden. De werkgroep gedenkt Dirk omwille van zijn inzet voor de milieuraad al die 

jaren en zijn onverdroten inspanningen mbt het behoud van de Bonte Hannek. Een meer formeel 

gedenkmoment wordt later ingepland. 

 

Agenda :  

1. Milieuraad 2021-2022 (Quo Vadis) 

Er stellen zich verschillende vragen mbt de toekomstige werking van de Milieuwerkgroep als 

adviesorgaan. 

In de toekomst zal er een intensieve samenwerking zijn met de Hoge Raad.  Bedoeling is wel om de 

eigenheid van de vroegere “GROS” en “Milieuraad” maximaal te behouden binnen de nieuwe 

structuren! 

Statuten en huishoudelijk reglement : er is reeds een ontwerp dat nog wel dient afgestemd op de 

Hoge Raad.  Hiervoor zal een werktafel worden opgericht binnen het Bestuur van de Milieuraad.   

Momenteel is er slechts 1 vertegenwoordiger in de Hoge Raad, wat te weinig is in verhouding tot de 

vertegenwoordiging vanuit GROS (3).  Oproep tot minimum 2 extra afgevaardigden vanuit de 

Milieuraad.  Voor meer informatie over de werking van de Hoge Raad kan men terecht bij Erik 

Gintelenberg. Mike Valcke en Heidi Bijttebier zijn potentiële kandidaten, maar wensen eerst hun licht 

op te steken bij de mensen van de Hoge Raad. Dirk Vercammen organiseert een TeamsMeeting. 

Wat met de subsidies 2020-2021?  Omwille van beperkingen door corona, wordt de bestaande 

subsidieregeling behouden.  Er moet ook rekening gehouden worden met de heirkracht, 

verenigingen moeten hun activiteiten open stellen, maar mochten dit niet. Anderzijds hebben veel 

verenigingen tijd, werk en financiën gestoken in alternatieve activiteiten. Voor 2022 zal wellicht een 

nieuwe subsidieregeling worden uitgewerkt. Dat moet gebeuren in de schoot van de Hoge Raad en 

milieuwerkgroep. 

Schepen Brat doet oproep aan de leden van de vroegere Milieuraad om hun netwerk te contacteren 

om te proberen nieuwe leden aan te trekken en zodoende de Milieuraad nieuw leven in te blazen.   

Vanaf september/oktober start de nieuwe Milieuwerkgroep.  Oproep tot kandidatuurstelling 

deelname Milieuwerkgroep en ook oproep tot kandidatuurstelling voor het bestuur (voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris) dat op die eerste samenkomst zal gekozen worden. 



Milieuprijs : hoe gaan we daarmee omgaan in de volgende jaren? Er zijn nu heel veel andere 

bronnen, gaande van projectsubisidies samenleven, klimaatkapitaal, Groenrant, enzovoort. De 

milieuwerkgroep moet er zich voor hoeden om niet “zomaar” subsidies te geven, er moet voor de 

gemeenschap een duidelijke meerwaarde zijn. Er wordt geciteerd aan de SDG’s die ook voor een stuk 

die meerwaarde kunnen bepalen. 

De projectsubsidie van het “reglement subsidies milieuraad” moet uit hetreglement gelicht worden 

tegen 31/12/2021, omdat de dienst samenleven een nieuwe projectsubsidie voorziet. Overigens 

werd deze nooit uitgekeerd door de milieuraad. 

Thema’s waarrond hoofdzakelijk zal gewerkt worden, worden doorgestuurd naar de leden ter 

voorbereiding van de eerste samenkomst in september. 

 

2. Status dossiers ecoduct/bermbrug/Bonte Hannek 

Ecoduct : Infrabel blijft zich passief verzetten.  Maar minister heeft een budget voorzien in 2022.  En 

er is een nieuw voorstel voor aanleg voorgelegd bij ANB.  De bermbrug is een van de 20 prioriteiten 

voor de minister, dus wellicht zien we licht aan het eind van de tunnel. Gemeente Schoten blijft 

ijveren voor ondertunneling van de brugtaluds, dit ifv biodiversiteit, maar ook veiligheid. 

Bonte Hannek : ANB heeft de bestrijding van exoten verder gezet in Bonte Hanek.  Er wordt ook 

bekeken hoe de trage weg tussen List en Peerdsbos kan uitgewerkt worden.  Bosbeheersplan 

Kapellen, Brasschaat, Schoten is daar van toepassing.  Er is ook reeds een massa sluikstort 

verwijderd.  Er is veel vandalisme : plantgoed wordt regelmatig verwoest.  FFS heeft er ook een 

fotoproject lopen om de ontwikkeling van het gebied op te volgen.  Het beheer is in handen van ANB, 

het educatieve gedeelte wordt behartigd door Natuurpunt. In gemeenteraad van juni gaat de 

samenwerkingsovereenkomst besproken en hopelijk goedgekeurd worden. De notaris legt de laatste 

hand aan de akte. 

 

3. Plannen jaarthema water (Hoge Raad) 

Hoge Raad werkt rond water als jaarthema omdat dit zowel lokaal als op vlak van 

ontwikkelingssamenwerking speelt.   

Er worden verschillende initiatieven mbt water genomen in Schoten.  Zo is het de bedoeling om op 

termijn te werken aan een droogteplan en dat op basis van een sjabloon van het Vlaams Gewest.  

Schoten heeft momenteel SECAP en een hemelwaterplan dat op het terrein reeds wordt toegepast 

(bijv. bij bemalingen).  Ook worden er initiatieven genomen mbt ontharding (bijv. Vita&Pax, schooltje 

Lindenlei, etc…).  Acties zoals groepsaankopen regenwatertonnen zijn ook een groot succes.  IBA-

installaties worden gecontroleerd door Milieudienst. 

 

4. Bijzondere projectsubsidie Samenleven (zie bijlagen) 

4.1 Projectaanvraag Samenleven. 

Advies : unaniem positief advies voor project Samenleven. Advies is samenwerking te zoeken met 

hetzij Velt of Tuinpunt. 

4.2 Projectaanvraag Vaartgaard  



Advies : unaniem positief advies voor project Vaartgaard mits de voorwaarde dat opvolging wordt 

voorzien. Ook aandacht voor de grondkwaliteit! 

 

5. Varia 

- Projectontwikkeling Zwansite : plan tot groene corridor tussen antitankkanaal en E10-plas.  Vraag 

tot opvolging binnen Milieuraad, Mike Valcke zal de werkgroep op de hoogte houden. 

 

- Geurhinder asfaltfabriek : nieuwe vergunning is aangevraagd.  Vraag van wijk om inspraak in dit 

dossier te kunnen krijgen.  Alle hinder dient doorgegeven aan de Milieudienst.  Bij nieuwe 

vergunningsaanvraag zal er zeker mogelijkheid zijn tot het indienen van bezwaarschriften.  Het 

betreft een Klasse 1 bedrijf op grondgebied Wijnegem. Het is een complex dossier omdat het 

bedrijf werkt volgens de norm BBT (best beschikbare technologie) en de geurdrempel lager is dan 

de wettelijke emissienorm. 

 

- PIDPA-bos : plannen  voor kap ifv padelvelden zijn niet duidelijk. Er wordt verwezen naar 

facebook maar milieuambtenaar geeft aan dat hij die sociale media niet volgt maar wacht op 

vergunningsaanvraagdossiers. 

 

- Gruunrant zal de wandelroutes in juni bekend maken.  Zeer interessant is de wandellus Schoten 

die 17 km lang is. 

 

- Pijpleidingsstraat : er is geen advies gevraagd omwille van feit dat er niet is samengekomen maar 

er is nog inspraak (webinar bv) en openbaar onderzoek. Mogelijk wordt er voor gelijkaardige 

projecten in de toekomst wel een procedure voor een sneladvies uitgewerkt. 

 

- RUP woonparken : dit is de bevoegdheid van de GECORO maar er is toch bezorgdheid en nood om 

als Milieuraad te wijzen op elementen uit het plan die nadelig zouden kunnen zijn voor natuur en 

biodiversiteit.  Dirk zal deze bekommernis melden aan vakschepen Paul De Swaef (RO). 

 

 

 

 


