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2. Inleiding
De Mortselse Milieu Adviesraad bestaat uit een groep inwoners die op totaal vrijwillige basis maandelijks samenkomen
om te discussiëren over lokale milieuthema’s.

De leden van de milieuraad stellen hun expertise ter beschikking, zonder dat hierbij partijpolitieke of persoonlijke
belangen spelen.
Een kritische, innoverende en opbouwende kijk op het Mortselse milieubeleid is een kenmerk van een goed
functionerende milieuraad.

De leden van de milieuraad oordelen op basis van hun persoonlijke kennis:
- De ervaringen uit hun thuissituatie
- De waarnemingen die ze in hun buurt maken, 24 uur op 24
- De contacten die ze onderhouden met de bevolking
- Ervaringen uit hun werksituatie of vrijetijdsbesteding

De leden van de milieuraad hebben een grote portie engagement. Op maandelijkse basis vergaderen ze onbaatzuchtig en
zonder enige vergoeding rond milieuthema’s. De gemeenschappelijke ambitie is mee te werken aan een aangename
leefomgeving in de stad.

De leden van de milieuraad vormen ook een niet te onderschatten communicatiekanaal naar de bevolking toe:
- De milieuraad informeert de bevolking én wordt door hen geïnformeerd
- De milieuraad sensibiliseert

De milieuraad organiseert ook diverse initiatieven waardoor brede lagen van de bevolking laagdrempelig in contact
gebracht worden met deelaspecten van het milieubeleid.
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3. Algemeen
De samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" van
december 2001 legt aan de milieuraad op om een jaarverslag op te stellen waarin minimum volgende punten belicht
worden:

- opsomming van bestaande reglementen met betrekking tot de oprichting en werking van de milieuraad
- samenstelling (namen, vertegenwoordigers van doelgroepen/burgers, stemgerechtigd/niet-stemgerechtigd, vaste

waarnemers, functie binnen de milieuraad)
- financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de gemeente
- schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten
- een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen: onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de gemeente
- andere activiteiten (vb. gevoerde sensibiliseringsacties, educatieprojecten)
- globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad

Dit jaarverslag schetst bondig de werking van de Mortselse Milieu Advies Raad gedurende 2007, met waar nodig de
evoluties voor 2008.

4. Bestuurlijk kader waarbinnen de milieuraad werkt
a. De statuten:

De statuten van de Milieu Advies Raad werden vastgelegd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 juni
1992.

De statuten werden in 1999 aangepast om autonoom (en dus flexibel) over de werkingsmiddelen te kunnen
beschikken (beslissing gemeenteraad 14/12/1999).

Op 8 mei 2003 werden de statuten nogmaals aangepast. Deze aanpassing werd gevraagd door de stad Mortsel, als
gevolg van de evaluatie van de samenwerkingovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling" van december 2001.
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om, naast de opgelegde wijzigingen, de overige bepalingen van de
statuten ook volledig af te stemmen op de tekst van het convenant.

b. Afsprakennota:
De evaluatie van de samenwerkingovereenkomst voorzag ook het opstellen van een "afsprakennota tussen het
stadsbestuur en de milieuraad".
Deze nota werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 september 2003.

c. Huishoudelijk reglement:
Een huishoudelijk reglement regelt de dagdagelijkse werking van de milieuraad.
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5. Samenstelling en aanwezigheden in 2007
a. Lidmaatschap van de milieuraad:

De statuten van de milieuraad leggen volgende voorwaarden op aan het lidmaatschap:
− Elke Mortselse burger kan lid van de milieuraad worden door aan 50 % van de vergaderingen deel te nemen.
− Om stemgerechtigd te zijn, mag men geen politiek mandaat uitoefenen of tewerkgesteld zijn als stedelijk

ambtenaar.

b. Aanwezigheden in 2007:
(alle personen die slechts éénmaal aanwezig waren werden niet vermeld)

status aanwezigheid  2007naam
2007 2008 (% ) 11/01 08/02 08/03 19/04 10/05 14/06 13/09 18/10 08/11 13/12

Tobback Marc SL SL 100% A A A A A A A A A A
Iven Ivo SL SL 90% A A A A A A A V A A
Joris Yves DN SL 90% A V A A A A A A A A
Berghmans Hugo SL SL 80% A A A A A A A A V
Creemers Annemie SL SL 80% A A A A A A A A
De Meyere Carine DN SL 80% A A A V A A A A V A
Mertens Erik NL NL 80% A A A A A A A A
De Laet Marina SL SL 60% A A V A A A V A
Desmyter Jan SL SL 60% A A A A A A V
Devisch Ronny SL SL 60% A A A A A A V V
Van Puyvelde Jeannine SL SL 60% A A A A A A V
De Richter Bob NL 50% A A A V V A A V
Lambert  Griet SL SL 50% V V A A A V A A V
Lauwers Charles SL SL 50% A A A A A
Van Peer Ria SL DN 40% V A A A V V A
Dierick Jean SL DN 30% A V A V A
Boudewijns Raymond DN 20% A A
Cuypers Koen SL 10% A
Peeters Veerle DN 10% A
Wouters Joppe SL 0% V

 (legende:  SL = stemgerechtigd lid;   NL = niet stemgerechtigd lid;   DN = deelnemer;   A = aanwezig;   V =
verontschuldigd)

c. Bestuur van de milieuraad in 2007:

Voorzitter: Ivo Iven
Secretaris: Marc Tobback
Milieu-ambtenaar: Erik Mertens

Dagelijks bestuur: Annemie Creemers
Ivo Iven
Erik Mertens
Veerle Peeters
Marc Tobback

d. Ledenaantal 2007:
De milieuraad bestond in 2007 uit 13 stemgerechtigde leden. 10 leden hebben meer dan de helft van de
vergaderingen bijgewoond.

De milieuambtenaar (Erik Mertens) nam aan 80% van de vergaderingen deel. Éen maal werd hij vervangen door
Veerle Peeters (duurzaamheidambtenaar). Op één vergadering was niemand van het stadsbestuur aanwezig.

Voor activiteiten buiten de vergaderkalender van de milieuraad konden we steeds rekenen op de medewerking van
de leden én andere vrijwilligers. Dit stelde ons in staat om initiatieven zoals de behaag-actie en het biocafé tot een
goed eind te brengen.
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e. Vertegenwoordiging van de diverse instanties en organisaties:
De samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"
van december 2001 stelt dat volgende instanties en/of organisaties uitgenodigd moeten worden op de milieuraad:
− milieu- en natuurverenigingen
− jachtverenigingen
− onderwijsinstellingen
− sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties
− beroepsgroepen en/of –organisaties
Bovendien vraagt men dat minstens een derde van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu- en
natuurvereniging.

In Mortsel kennen we één officiële milieuvereniging (Natuurpunt “Land van Reyen” waarvan de deelorganisaties
‘kern Mortsel’ deel van uitmaakt.
Mortsel beschikt eveneens over een actiegroep die specifiek werkt rond de bescherming van het bessembebied op
de grens tussen Boechout en Mortsel. Het bessemcomité werkt samen met Natuurpunt in de werkgroep “Koude
Beek”.
De locale VELT-afdeling is een socioculturele vereniging die een ecologische leefwijze concreet gestalte wil
geven.
Er is eveneens een werkgroep die aan milieueducatie doet op fort 4.
Minimum 5 van de 10 leden waren in 2007 lid van deze groeperingen.

De andere opgesomde instanties en/of organisaties werden in het verleden reeds enkele malen benaderd, doch
hebben nog steeds geen vertegenwoordiger afgevaardigd.

Geen enkele Mortselse politieke partij heeft een vertegenwoordiger in de raad.

De schepen bevoegd voor milieu, de heer Bob De Richter, was in 2007 op de helft van de vergaderingen
aanwezig.
Schepen Jespers, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken, is één maal op de
vergadering aanwezig geweest. Deze bevoegdheden zijn het onderwerp van bepaalde vergaderingen van de
milieuraad omdat ze een belangrijke milieu-impact hebben.

f. Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in milieuraad:
In principe dient de milieuraad te voldoen aan de 1/3e-regel zoals wettelijk voorgeschreven (wet 20/08/1998 - art.
120bis gemeentewet). Ook de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling" van december 2001 legt de 1/3e-regel op. Volgens de gemeentewet kan er aan het
stadsbestuur een gemotiveerde aanvraag tot afwijking aangevraagd worden.

In 2007 voldoet de samenstelling van de milieuraad aan de norm: 5 van de 13 stemgerechtigde leden zijn vrouw.
Voor werkjaar 2008 zal de samenstelling eveneens aan de norm voldoen: 5 van de 12 stemgerechtigde leden zijn
vrouw.

De Mortselse milieuraad heeft een “open” structuur: iedereen kan de vergaderingen bijwonen en lidmaatschap
hangt enkel af van een vrijwillige aanwezigheid van belangstellenden in de vergaderingen. Daardoor is de
verhouding tussen beide geslachten niet te sturen.

g. Vorming van de leden:
Diverse leden hebben deelgenomen aan de vormingsmomenten voor milieuraadsleden die door Tandem
georganiseerd werden.
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h. Ledenevolutie van de raad in 2007:
Overzicht ledenevolutie:

Aantal leden
jaar stemgerechtigd niet-stemgerechtigd totaal
1997 8 (61 %) 5 (39 %) 13
1998 7 (70 %) 3 (30 %) 10
1999 11 (65 %) 6 (35 %) 17
2000 11 (79 %) 3 (21 %) 14
2001 11 (85 %) 2 (15 %) 13
2002 10 (71 %) 4 (29 %) 14
2003 9 (71 %) 4 (29 %) 13
2004 9 (64 %) 5 (36 %) 14
2005 12 (86 %) 2 (14 %) 14
2006 10 (91 %) 1 (9 %) 11
2007 14 (93 %) 1 (7 %) 15
2008 12 (86 %) 2 (14 %) 14

Rekening houdend met de aanwezigheden in 2007, zal de Milieu Advies Raad voor werkjaar 2008 bestaan uit 14
leden, waarvan 12 stemgerechtigd zijn. Het ledenaantal blijft na het dipje in 2006 nagenoeg op peil.

In 2008 mogen we 2 nieuwe stemgerechtigde leden verwelkomen. Ze waren reeds langer actief in de milieuraad
maar bereikten het quorum niet in 2007.

Alle andere stemgerechtigde leden in 2008 waren in 2007 ook reeds stemgerechtigd.

In 2008 zijn er 4 leden weggevallen:
− één lid nam ontslag omdat zijn echtgenoot deel uitmaakt van de gemeenteraad.
− 3 leden waren op minder dan de helft van de vergaderingen van 2007 aanwezig.

Slechts twee van de 14 leden van de milieuraad zijn niet stemgerechtigd omdat zijn verbonden is aan het
stadsbestuur.
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6. Financieel verslag 2007
a. Algemeen:

Sinds 2000 beheert de milieuraad zelf zijn middelen via een eigen bankrekening (statuutwijziging, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 14 december 1999). Dit laat toe uitgaven soepel te plannen. Indien er minder uitgaven zijn
dan voorzien in het budget, zullen de resterende middelen toegevoegd worden aan deze van het volgende jaar.

De bankrekening wordt ook gebruikt als wachtrekening om gelden te ontvangen van acties (zoals de acties
"Behaag Mortsel" en de verkoop van kippen).

Een tweede rekening bevat de middelen die ter beschikking gesteld zijn door het Fonds Dominique De Graeve
(Koning Boudewijnstichting).

b. Overzicht van alle bewegingen:
Een gedetailleerd overzicht van alle bewegingen i.v.m de werking van de milieuraad is beschikbaar in bijlage 1.

Het overzicht van de uitgaven voor project “Op [de] weg” zijn weergegeven in bijlage 2.

c. Samenvatting van de inkomsten en uitgaven:

Bedrag
Inkomsten:

Intresten 20,25
Prestaties

biocafe DvhP 2007 3,15
Werkingsmiddelen stad 1240,00

Uitgaven:
Acties

behaagactie -17,47
biomarkt -252,61
nestkastenactie -14,50
tankslag -7,64

Werkingskosten
bureelkosten -106,46
ICT -131,69
sensibilisatie -942,30
vorming milieuraadsleden -3,40
website -26,24
SALDO: -238,91

d. Verloop middelen milieuraad:
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e. Bespreking:
2007 werd ingezet met een overschot
van 935,13 € uit 2006.

De milieuraad heeft op de uitstaande
sommen in 2006 ook nog 20,25 €
intresten ontvangen.

De werkingsmiddelen van de stad
(1240,00 €) werden in 2007 pas
midden maart op de rekening van de
milieuraad gestort.

In 2007 heeft de milieuraad 262,31 €
meer uitgegeven dan de jaarlijkse
werkingsvergoeding die door de stad
toegekend is.
Buiten de normale inkomsten
(werkingskosten stad en intresten),
heeft de milieuraad nog 3,15 €
verdiend aan de uitbating van een bio-
café op de “dag van het park”.

Werkjaar 2007 werd afgesloten met
een spaarpotje van 701,22 €.

Men mag zich echter niet blindstaren op het absolute bedrag op het einde van het werkjaar, doch men dient
rekening te houden met:
− het in evenwicht zijn van de totale uitgaven met de inkomsten.
− de noodzakelijke financiële reserve aan het begin van het werkjaar om:

− de uitgaven te financieren in afwachting van de uitbetaling van de werkingsmiddelen door het stadsbestuur.
− grotere uitgaven te kunnen financieren in het kader van acties en NME (natuur- en milieueducatie).

De grootste uitgave in 2007 was de steun aan de publicatie en verdeling van de bermenbrochure in samenwerking
met Natuurpunt.
De verhoging van de ICT-uitgaven is toe te schrijven aan de aankoop van een softwarepakket om de mailings van
de milieuraad te verzenden, een noodzaak omdat de huidige spamfilters het versturen van de mailings via normale
emailprogramma’s steeds meer storen.
De biomarkt, een oud project van de milieuraad dat door het stadsbestuur overgenomen werd, heeft als eenmalige
steun nog enkele reclamespandoeken ontvangen.

f. Middelen voor het project “Op [de] weg”:
De middelen voor het project “Op [de] weg” zijn door de Koning Boudewijnstichting gegeven om het project uit
te voeren, en kunnen dus door de milieuraad niet aangewend worden voor andere doeleinden.
In 2007 werd er gestart met 1431,34 €

Op dit kapitaal hebben we 19,30 € intresten ontvangen.

In 2007 werden geen uitgaven voor het project gemaakt.

Voor 2008 staat er dus 1450,64€ ter beschikking om het project verder af te werken.

Uitgaven 2007

bureelkosten

sensibilisatie
ICT

biomarkt

nestkastenactie

tankslag

behaagactiewebsite

vorming milieuraadsleden
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7. Werkingsmiddelen
a. Financiële middelen:

In 2007 stelde het stadsbestuur een budget van 1240 € ter beschikking van de Milieu Advies Raad.

Sinds november 2004 zijn de middelen die ter beschikking gesteld zijn door het Fonds Dominique De Graeve op
een aparte rekening geplaatst. Dit maakt een eenvoudige splitsing mogelijk tussen de middelen van de stad en de
middelen van het fonds dat we ter beschikking hebben voor de uitvoering van het project "Op [de] Weg!". Deze
laatste fondsen horen niet toe aan de stad Mortsel en mogen niet gebruikt worden voor andere projecten van de
milieuraad.

De milieuraad beschikte in 2007 ook over een financiële reserve afkomstig van overschotten uit vorige jaren.

b. Logistieke ondersteuning door het stadsbestuur:
Van de stad ontvangt de milieuraad o.a. volgende ondersteuning:
− Het stadsbestuur staat in voor de verzending van de briefwisseling van de milieuraad.
− Het stadsbestuur staat in voor de verzekering ‘ongevallen’ en ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ voor de

medewerkers aan milieuraad-activiteiten zoals ‘behaagactie’, ‘dag van het park’, ‘nacht van de duisternis’, …
− De milieuraad kan gebruik maken van de fotokopieerapparatuur (voor kleine oplagen drukwerk).
− De milieuraad kan gratis beschikken over vergaderlokalen en uitrusting voor informatie- en

sensibilisatievergaderingen.
− Het stadsbestuur stelt gratis webruimte ter beschikking voor de website van de adviesraad.
− Het stadsbestuur levert logistieke steun voor het organiseren van de behaag- en de nestkastenactie. (o.a.

vervoer, werkruimte, goederenontvangst, kantoorbenodigdheden).
− Het stadsbestuur heeft informele steun geleverd voor het collectieve tanksaneringsproject.
− Het stadsbestuur stelt ruimte ter beschikking in het stedelijke informatieblad. Zie: externe communicatie -

publicatie in "Mortsel Info"

c. Informatieve en educatieve ondersteuning van de milieuraad:
Het stadsbestuur bezorgt de milieuraad de informatiebrochures die haar toegezonden worden door verschillende
instanties.

De bezorging van de agenda en de verslagen van de gemeenteraad verliep in 2007 niet zo vlot: meermaals werden
deze documenten niet bezorgd én waren ze evenmin beschikbaar op de website van de stad.
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8. Overzicht van de vergaderingen in 2007
a. Algemeen:

De vergaderingen van de Milieu Advies Raad staan open voor alle belangstellenden. Iedereen heeft er spreekrecht.

De milieuraad vergadert op vaste data:
− 2e donderdag van de maand: milieuraad (wordt sinds einde 2007 verschoven indien deze samenvalt met een

gemeenteraadscommissie)
− 4e maandag van de maand: vergadering dagelijks bestuur
− tijdens de maanden juli en augustus is er geen vergadering van de milieuraad
− indien de vergaderdata samenvallen met (school)vakantiedagen, dan worden deze verschoven

In 2007 werden er 10 vergaderingen van de milieuraad gehouden.
De vergadering van juni werd (stilaan traditioneel) voorafgegaan
door een wandeling door een stukje Mortselse natuur. Dit jaar stond
een bezoek aan fort 4 op het menu. Spijtig genoeg is deze
wandeling niet kunnen doorgaan wegens het barslechte weer.

Het aantal deelnemers aan de vergaderingen van de milieuraad in
2007 viel terug naar het niveau 2003-2005. Gemiddeld waren er 12
personen aanwezig (minimum: 7; maximum: 16; mediaan: 12).
Gemiddeld 64 % van de stemgerechtigde leden waren aanwezig op
de vergadering.
De verminderde belangstelling voor de vergaderingen kan verklaard
worden doordat er dit jaar geen grote projecten met een milieu-
impact (zoals het ruimtelijk structuurplan) op de agenda stonden en
dat er geen themavergaderingen / open milieuraden georganiseerd
zijn.

Het aantal deelnemers op de vergaderingen is in volgende tabel in detail opgegeven:

werkjaar aantal vergaderingen gemiddeld aantal
deelnemers

1996 10 18
1997 9 12
1998 10 15
1999 11 16
2000 9 17
2001 10 18
2002 10 14
2003 10 12
2004 10 12
2005 11 12
2006 10 15
2007 10 12

Het dagelijkse bestuur van de milieuraad had regelmatig informele (via e-mail en telefoon) besprekingen ter
voorbereiding van de open vergaderingen van de milieuraad.

b. Themavergaderingen:
In 2007 werden geen themavergaderingen gehouden.
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c. De belangrijkste agendapunten van de vergaderingen 2007:
− 11 januari 2007:

− Voorstelling jaarverslag 2006
− Verkiezing bestuur milieuraad 2007

− 8 februari 2007:
− advies aanpassing subsidiereglement rationeel energieverbruik
− advies aanpassing subsidiereglement ‘water’
− advies belasting op ophaling groenafval
− trage wegen

− 8 maart 2007:
− advies begroting 2007
− advies jaarprogramma 2007

− 19 april 2007:
− advies bermproject – brug over Antwerpsestraat
− biodiversiteit
− sensibilisering klimaatwijziging

− 10 mei 2007:
− advies lokaal Kyoto-protocol
− memorandum duurzame ruimtelijke ontwikkeling

− 14 juni 2007:
− wandeling op fort 4 letterlijk in het water gevallen
− memorandum duurzame ruimtelijke ontwikkeling
− GECORO: aanduiding vertegenwoordiger milieuraad
− Advies vervanging duurzaamheidsambtenaar tijdens haar afwezigheid

− 13 september 2007:
− advies begrotingswijziging 1 en 2 / 2007
− advies belasting ophalen GFT-afval
− advies aankoop toegangscontrole recyclagepark
− advies retributie GFT-containers
− advies ruimen binnengracht fort 4
− zoneringsplan riolering

− 18 oktober 2007:
− aanduiding vertegenwoordiger milieuraad voor adviesraad Wonen Mortsel
− advies aanpassing saneringsbijdrage Ri Ant
− begroting milieu 2008 – voorstellen en toelichtingsnota
− aanpassing retributie feestmateriaal
− advies gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer

− 8 november 2007:
− memorandum duurzame ruimtelijke ontwikkeling – bespreking met de schepen
− voorstelling sectorieel beleidsplan 2007-2013

− 6 december 2007:
− advies inzameling taxussnoeisel
− advies begroting 2008, gedeelte milieu
− voorstelling proefproject wijkverhakselen en advies
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9. Overzicht van de uitgebrachte adviezen
a. Algemeen:

In 2007 werden er 20 adviezen uitgebracht. Hiervan bracht de milieuraad er 4 uit op eigen initiatief.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de milieuraad 14 maal om advies gevraagd.

Er werd in 2007 één advies verstrekt op vraag van een lid van de gemeenteraad.

Volgens de statuten mag de milieuraad rekenen op een responstijd door het stadsbestuur van 3 maanden.

b. Adviezen in detail:
Volgende adviezen werden overgemaakt aan het gemeentebestuur:

Datum
advies

Omschrijving advies Gevolg
bestuur

6/12/2007 begroting 2008 - gedeelte milieu:
- De milieuraad had op het document geen fundamentele opmerkingen.
- De begroting 2008 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2007

/

6/12/2007 inzameling taxussnoeisel:
- Advies op aanraden van de gezinsraad.
- De milieuraad vraagt om, net zoals in 48 andere Vlaamse gemeenten, taxussnoeisel

in te zamelen ten bate van de productie van belangrijke anti-kanker medicijnen.
- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.
- Het voorstel is in behandeling bij het stadsbestuur en zal uitgevoerd worden indien

het haalbaar is. (stand januari 2007)

/

6/12/2007 aanpassing retributie proefproject wijkverhakselen:
- Het stadsbestuur wil in het voorjaar 2008 een proefproject rond wijkverhakselen

opzetten in 2 Mortselse wijken. Hierbij wordt het mogelijk succes van het huis-aan-
huis verhakselen of het verhakselen op een centraal punt in de wijk van snoeihout
getest. In beide gevalllen moet de burger de geproduceerde houtsnippers terug
meenemen.
Dit idee werd enkele jaren geleden reeds door de milieuraad gelanceerd maar werd
door het voorgaande stadsbestuur afgewezen.

- Voor de burger hangt aan dit initiatief een prijskaartje van 4 € /m³ snoeihout.
- De milieuraad steunt dit initiatief ten volle maar heeft sterke twijfels of de gevraagde

retributie niet te hoog is om het proefproject succesvol te maken.
De alternatieven voor de burger zijn immers kosteloos (recyclagepark) of even duur
mét een hogere servicefactor (huis-aan-huis ophaling grof huisvuil).

- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.
- Het stadsbestuur heeft beslist dat in de proeffase voor zowel de breng- als huis-aan-

huisophaling een kostprijs van 4 €/m ³aangerekend zal worden.

/

18/10/2007 gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer
te Mortsel:

- Om collectief vervoer, dat niet door ‘De Lijn’ georganiseerd wordt, niet te laten
genieten van de inmiddels legendarische verkeersopstoppingen op de hoofdas, vraagt
de milieuraad aan ‘De Lijn’ en het stadsbestuur om de vrije tram- en busbaan voor
alle collectief vervoer open ter stellen.
Ook voor deze privé-initiatieven voor collectief vervoer is een snelle doorstroming
een belangrijke succesfactor .

- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.
- De mobiliteitsambtenaar is een voorstel/oplossing aan het uitwerken ism De Lijn

(stand januari 2007)

/

18/10/2007 aanpassing retributie feestmateriaal:
- Het stadsbestuur vraagt aan (onder andere) de milieuraad goedkeuring over de

verhoging van de retributietarieven voor feestmateriaal.
- Gezien de al bij al geringe kostprijs van het verhuurde materiaal, stemt de milieuraad

in met de verhoging.
- Het retributiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november

2007.

/
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Datum
advies

Omschrijving advies Gevolg
bestuur

18/10/2007 aanpassing van de saneringsbijdrage van Ri Ant:
- Het stadsbestuur vraagt instemming met de verhoging van de gemeentelijke

saneringsbijdrage 0.30 €/m³ naar 0.50 €/m³.
Ook zal het stadsbestuur sociale correcties beginnen toe te passen op deze belasting.

- De milieuraad kan onmogelijk enthousiast zijn over deze bijkomende
lastenverhoging voor de burger maar juicht toe dat er eindelijk sociale correcties
ingevoerd worden naar analogie met de gewestelijke heffing.

- De milieuraad vindt het positief dat RI-ANT over ‘vaste’ inkomsten beschikt om de
broodnodige werken aan de riolering uit te voeren waardoor deze uitgevoerd kunnen
worden zonder begrotingstechnische belemmeringen of vertragingen.

- De milieuraad is van oordeel dat:
− een invoering/verhoging van de rioleringsbijdrage gelijk staat met een

belastingsverhoging voor de burger omdat voorheen deze werken met de
algemene middelen van de stad financierde en dat de gemeentelijke
opcentiemen niet evenredig gezakt zijn bij invoering van deze belasting.

− de band tussen de heffing en de vermijdbare kost zeer duidelijk dient te zijn
− een onduidelijke band tussen een heffing en het te sturen gedrag uit draait op

een negatieve perceptie door de inwoner en dus tot verminderd draagvlak en
rendement

− een getrapte heffing die excessief waterverbruik ontmoedigt de voorkeur
verdient. De milieuraad stelt voor de “gratis” geleverde 15 m³ water per
persoon ook vrij te stellen van de rioleringsbijdrage.

− water een voor iedereen toegankelijk basisrecht moet blijven .
- Tot op heden is er nog geen beslissing van de gemeenteraad (stand januari 2008).

/

13/09/2007 begrotingswijziging nr 1 en 2/2007:
- De milieuraad heeft gunstig advies gegeven aan de voorgestelde

begrotingswijzigingen
- De begrotingswijzigingen zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 november

2007.

/

13/09/2007 ruimen binnengracht fort 4:
- De milieuraad geeft gunstig advies aan het ruimen van de binnengracht van fort 4 om

de te vrezen verspreiding van vervuild slib te voorkomen.
- Een vraag van een gemeenteraadslid stond aan de basis van dit advies.
- De ruimingswerken zijn inmiddels aanbesteed en toegewezen.

/

13/09/2007 vaststellen ontwerp zoneringsplan riolering:
- De milieuraad heeft kennis genomen van het ontwerp zoneringsplan riolering
- Het ontwerp zoneringsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad en aan VMM

bezorgd voor definitieve vaststelling

/

13/09/2007 belasting op het verwijderen van GFT+-afval in containers van 25 en 120 liter:
- Het stadsbestuur vraagt advies over volgende wijzingen bij de ophaling van GFT+-

afval:
− Vervanging van de betaalsticker van 0,50 € per ophaalbeurt door een jaartarief

van 6,00 € per kunststofbak van 25 liter.
− Invoering van een ophaling van kunststofcontainers met een inhoud van 120

liter tegen een jaarlijkse retributie van 30,00 €.
− Het gebruik van de 60-liter tuinafvalzak komt te vervallen.

- De milieuraad deze aanpassingen gunstig geadviseerd.
- Deze regeling is goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 september 2007.

/

13/09/2007 retributie verkoop GFT-containers 120 liter:
- De milieuraad heeft deze retributie gunstig geadviseerd
- Deze regeling is goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 september 2007.

/

13/09/2007 aankoop van een toegangscontrolesysteem voor het recyclagepark:
- De milieuraad heeft gunstig advies gegeven aan de aankoop van een

toegangscontrolesysteem voor het recyclagepark.
- Het toegangscontrolesysteem is besteld (stand januari 2008).

/
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Datum
advies

Omschrijving advies Gevolg
bestuur

14/06/2007 vervanging duurzaamheidambtenaar:
- De milieuraad heeft het stadsbestuur gevraagd om te zorgen voor een vervanging van

de duurzaamheidsambtenaar gedurende haar bevallingsverlof zodat de continuïteit
van bestaande initiatieven rond duurzaamheid én nieuwe initiatieven niet in het
gedrang komen

- Het stadsbestuur besliste echter  dat de duurzaamheidambtenaar niet vervangen
wordt tijdens haar afwezigheid.

- De milieuraad moest in de tweede helft van 2007 spijtig genoeg meermaals
vaststellen dat door het niet vervangen van de afwezige duurzaamheidambtenaar de
voorspelde flessenhals ontstond met negatieve gevolgen op het gemeentelijk
milieubeleid.

- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.

3/09/2007

10/05/2007 lokaal Kyotoprotokol:
- De milieuraad heeft het stadsbestuur gevraagd om een lokaal Kyotoprotokol af te

sluiten.
Dit beleidsplan heeft naast zijn symbool- en communicatiewaarde ook nut als
beleidskader waaraan de stad de verschillende aspecten van het lokale klimaatbeleid
kan koppelen.

- De milieuraad was verheugd te vernemen dat het stadsbestuur participeert in dit
initiatief.

- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.

3/09/2007

19/04/2007 oude spoorwegberm: brugverbinding over Antwerpsestraat:
- De fiets-en voetgangersbrug over de Antwerpse straat maakt een zeer noodzakelijk

onderdeel uit van het geplande bermproject op de oude spoorwegberm naast de
Vredebaan en Militaire baan.

- De milieuraad vraagt om de nodige middelen te voorzien om dit project in de
bestuursperiode 2006-2012 te kunnen uitvoeren.

- Het stadsbestuur stelt dat deze brug enkel kan aangelegd worden mits de Vlaamse
overheid en de provincie een substantieel deel van de kosten voor hun rekening
nemen

- Dit is een advies op eigen initiatief van de milieuraad.

3/09/2007

8/03/2007 Milieujaarprogramma 2007:
- De milieuraad neemt kennis van het milieujaarprogramma 2007 en merkt op dat het

document hoofdzakelijk gaat over rapportering van het milieubeleid tijdens het
voorbije jaar.
De term ‘milieujaarverslag’ zou daarom beter van toepassing zijn. De milieuraad
vraagt daarom om deze laatste term in de toekomst te gebruiken om verwarring bij
de lezers te vermijden.

- De milieuraad geeft gunstig advies voor het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst in niveau 2 (clusters instrumentarium, vaste stoffen,
water en energie in niveau 2 en clusters natuurlijke entiteiten, hinder en mobiliteit in
niveau 1)

- De milieuraad geeft gunstig advies voor de subsidie-aanvraag voor de afwerking van
het parkbeheersplan Fort 4 in het kader van de cluster ‘natuurlijke entiteiten’.

3/09/2007

8/03/2007 ontwerp begroting 2007 - gedeelte milieu (versie maart 2007):
- De milieuraad geeft globaal goedkeuring aan het begrotingsvoorstel.

3/09/2007

8/02/2007 aanpassing subsidiereglementering rationeel energiegebruik:
- Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor:

− Schrappen van de subsidie voor een verwarmingsketel
− Enkel nog premie toekennen voor de beste kwaliteiten hoogrendementsglas.
− Toevoegen subsidie fotovoltaïsche zonnepanelen voor bestaande en nieuwe

gebouwen
- De Milieuraad geeft gunstig advies aan de voorgestelde aanpassingen.
- Één lid wenst dat er genotuleerd wordt dat deze subsidiereglementen asociaal zijn.

Deze gemeenschapsgelden vloeien voornamelijk terug naar de meer welstellende
bevolkingslagen omdat slechts deze bevolkingsgroep dergelijke investeringen kan
bekostigen

3/09/2007
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Datum
advies

Omschrijving advies Gevolg
bestuur

8/02/2007 aanpassing subsidiereglement ‘water’:
- Het stadsbestuur stelt volgende wijzigingen voor:

− Schrappen subsidie regenwaterputten voor nieuwbouw.
− Subsidie voor aanleg gescheiden riolering bij bestaande woningen geldt

voortaan voor iedereen
− Aantal aanpassingen in de teksten om oneigenlijk gebruik van het reglement

uit te sluiten.
- De milieuraad geeft gunstig advies aan de voorgestelde wijzigingen.

3/09/2007

8/02/2007 belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - aanpassing belasting ophaling
groenafval:

- De milieuraad geeft een gunstig advies aan het plan om de prijs van de tuinafvalzak
vanaf 1/3/2007 te verlagen van 0.75 € naar 0.25 € per zak.

3/09/2007

Op één na werden alle adviezen met de algemene instemming van de vergadering uitgebracht.

c. Adviesvragen, -termijnen en tijdstip van het gevolg door het stadsbestuur:
Ook het nieuwe stadsbestuur vraagt blijkbaar enkel nog advies over de verplichte thema's. In het verleden werden
(nagenoeg) alle milieuthema's voor advies voorgelegd.

In 2007 kunnen we niet dadelijk vaststellen dat de adviesfunctie van de milieuraad op het beleid heeft kunnen
wegen.

De Milieu Advies Raad is in 2007 voor 8 van de 20 adviezen in kennis gesteld van het gevolg dat het stadsbestuur
aan deze adviezen gegeven heeft.
Één advies werd nipt binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden beantwoord.
Voor 13 adviezen uit 2007 werd de normale antwoordtermijn van 3 maand overschreden.
Voor 6 adviezen loopt de toegelaten antwoordtermijn nog.

De kentering in de responstijd die in 2006 vastgesteld werd, is niet bestendigd kunnen worden in 2007.
Met één tijdig beantwoord advies en een minimale antwoordtijd van 4 maanden in 2007 kunnen we zonder
schroom stellen dat het stadsbestuur de statuten van de milieuraad én de samenwerkingovereenkomst met de
Vlaamse overheid op dit vlak met de voeten treedt.
(stand januari 2007 – een definitief cijfer zal pas bekend zijn van zodra de ontbrekende antwoorden beschikbaar
zijn)

Werkjaar antwoordtijd op adviezen
(dagen)

1996 186
1997 165
1998 59
1999 112
2000 92
2001 231
2002 181
2003 167
2004 121
2005 150
2006 98
2007     119 (*)

(*) : minimaal, rekening houdend met nog ontbrekende antwoorden
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10. Externe communicatie
a. website www.milieuraadmortsel.be:

Vanaf juni 1998 beschikt de milieuraad over haar eigen website én een eigen domeinnaam:
http://www.milieuraadmortsel.be (sinds 2001).

De website wordt door de milieuraad zelf beheerd en wordt beschikbaar gesteld via de webserver van de stad
Mortsel.

De website werd in 2007 dagelijks bezocht door gemiddeld 2.0 bezoekers.

In 2007 hebben we in totaal 743 unieke bezoekers gehad (59% minder dan in 2006). Voor de bruuske daling van
het aantal bezoekers is geen verklaring te geven. Sinds haar ontstaan in juni 1998 telden we reeds 21.083
bezoekers.

jaar gem. hits/dag bezoekers cumulatief
1998 2.0 (300) (300)
1999 3,7 1289 1589
2000 5,2 1899 (+47%) 3488
2001 6,8 2464 (+30%) 5952
2002 7.8 2845 (+15%) 8797
2003 8.8 3191 (+12%) 11988
2004 9.1 3324 (+4.2%) 15312
2005 9.2 3221 (-3.1%) 18533
2006 5.1 1807 (-44%) 20340
2007 2.0 743 (-59%) 21083

Bezoekers website Milieuraad Mortsel 1999 - 2007
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De informatie op de website wordt meerdere malen per maand geactualiseerd.
Enkele cijfers:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
aantal pagina's
(% aangroei)

382 435
(+13.9%)

460
(+5.7%)

518
(+12.6%)

586
(+13.1%)

631
(+7.7%)

aantal afbeeldingen 260 370 406 470 475
hoeveelheid informatie (Mb)
(waarvan afbeeldingen - Mb)

8.6
(4.1)

13.6
(7.5)

19.1
(9.9)

23.1
(10.6)

36.0
(13.2)

39.7
(13.5)

aantal gewijzigde bestanden
(% gewijzigde bestanden)

166
(23.9%)

288
(62.6%)

156
(30.1%)

195
(33.3%)

121
(19.2%)

Bij de bouw van de website wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor de visueel gehandicapte
internetgebruiker.

b. Website www.milieuraad.be:
Op 16 september 2003 werd de portaalsite www.milieuraad.be officieel gelanceerd. Op deze website vindt men
informatie voor, van, over en door alle gemeentelijke, provinciale en gewestelijke milieuraden.

De Mortselse milieuraad heeft geen gebruik gemaakt van de faciliteit om ook op deze portaalsite een webstek te
creëren. Dit zou impliceren dat er twee websites onderhouden zouden moeten worden.

Er is gekozen om op www.milieuraad.be de basisinformatie van de Mortselse milieuraad te publiceren en de
bezoekers door te verwijzen naar de eigen website www.milieuraadmortsel.be.

c. Publicaties in de pers:
In 2007 werden geen betalende advertenties geplaatst in de lokale pers.

De milieuraad participeerde financieel in belangrijke mate bij de verspreiding van een brochure rond biodiversiteit
op de Mortselse oude spoorwegbermen.

Er werden evenmin persmededelingen door de milieuraad verspreid.

http://www.milieuraad.be:
http://www.milieuraad.be
http://www.milieuraad.be
http://www.milieuraadmortsel.be.
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d. Publicaties in Mortsel Info:
De milieuambtenaar zorgt voor de publicatie van artikels in het stedelijk informatieblad.

We moeten hier echter wel rekening houden met de lange periode tussen de deadline voor de artikels en de
publicatiedatum (6 weken). Dit maakt dit communicatiemiddel ongeschikt om agenda’s voor vergaderingen of
kort geplande activiteiten aan te kondigen.

"Mortsel Info" voldoet prima om acties zoals de nestkasten of de behaagactie te ondersteunen: er moet een grote
hoeveelheid informatie verspreid worden en deze kan lang op voorhand samengesteld worden.

De helft van de vergaderingen van de milieuraad werden in 2007 in ‘Mortsel info’ aangekondigd.
Er wordt op dit vlak wel een lichte achteruitgang vastgesteld ten opzichte van voorgaande jaren.

De acties van de milieuraad (stookolietanks, nacht van de duisternis, nestkastenactie, behaagactie, …) kregen
traditiegetrouw steeds een ruime plaats in het blad.

Overzicht publicaties in "Mortsel Info" en lokale pers:

Mortsel Info Lokale pers (betaalde inlassingen)Maand
Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Totaal
(cm²)

Januari / / / / /
Februari / 561 / / 561
Maart / 117 / / 117
April 22 / / / 22
Mei 21 / / / 21
Juni 29 / / / 29
Juli/Augus
tus

/ / / / /

September 24 792 / / 816
Oktober / 407 / / 407
November 21 / / / 21
December / / / / /
TOTAAL 117 1877 0 0 1994

Werkjaar Mortsel Info Lokale pers (betaalde inlassingen)
Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Totaal
(cm²)

2004 12 2197 2209
2005 209 2001 27 0 2237
2006 161 1736 36 63 1996
2007 117 1877 0 0 1994

e. Informatiepunt en tentoonstellingsstand:
Op de Jaarmarkt was wegens problemen met de logistiek en personeelsbezetting in 2007 geen informatiestand van
de milieuraad.
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11. Sensibilisatieacties en andere initiatieven
a. Acties

1. Stookolietanks:
Met de tankslag wil de milieuraad de burgers de gelegenheid
geven om op een voordelige wijze (volumevoordeel door
verschillende werven gelijktijdig aan te besteden) hun oude
stookolietank op een verantwoorde wijze buiten dienst te
stellen.). De actie werd gelanceerd in 2004 en wordt jaarlijks
herhaald om aan de vraag van de burger te kunnen voldoen.

Na een oproep in "Mortsel info" en door spontane meldingen
werden 23 tanks bijeengebracht die midden juni 2007
opgeruimd werden.

Dit brengt het totaal op 148 opgeruimde tanks.

De volgende campagne is gepland in het voorjaar 2008.

In 2007 werd het idee van de tankslag overgenomen door de
intercommunale IGEAN die het project gaat uitvoeren over gans
haar werkingsgebied. In Kalmthout is men reeds gestart met de
werken. De andere gemeenten volgen in 2008.
(in Mortsel wordt het project vooralsnog in eigen beheer door de milieuraad georganiseerd)

2. Behaag Mortsel:
Sinds 1996 wordt jaarlijks in de herfst een "behaagactie" in samenwerking met "Natuurpunt" georganiseerd.
Het doel hiervan is meer streekeigen groen in de stedelijke omgeving aan te planten.

De totale verkoop in 2007 bedroeg 2364 planten, een equivalent voor 690 meter hagen. Deze planten werden
verdeeld aan 45 gezinnen.

Er werden in 2007 terug klimplanten verkocht met een matig succes (30 stuks aan 11 klanten).

Er werden wel twee soorten streekeigen bomen aangeboden: dit sloeg evenmin aan bij de bevolking
(2 hoogstammispels werden verkocht, geen enkele veldesdoorn).
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Overzicht van de verkoop van haagplanten en bomen:

aantal pakketten
pakket

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Houtkant 6 5 6 2 3 2 2 17 2 1
Houtkant natte gronden 5 2 8 1 2 1 3 20 4 3

Geschoren doornloze haag 10 4 12 14 8 0 9 5 2 2

Doornhaag 12 20 5 12 1 6 9 6 4 6
Bloesem-en bessenhaag 18 23 25 15 7 6 15 14 6 5

Veldesdoornhaag - 1 0 1 0 0 3 1 1 2

Haagbeukenhaag 24 34 29 29 16 10 13 16 18 7
Meidoornhaag - 8 5 5 3 5 3 7 0 3

Beukenhaag - 47 110 70 64 83 41 34 46 65
Vogelbosje 13 22 12 11 8 8 6 9 21 6

Knotwilg 20 30 6 4 0 2 5 13 2 1

Wilde appel   2
Steeliep   0

Mispel 4

Veldesdoorn 0
TOTAAL: 108 196 218 164 112 123 109 142 108 105

Aantal klanten: ? 62 63 59 44 42 43 62 40 45
Totaal aantal planten: 2600 3840 4938 3791 2623 2942 2438 2630 2243 2364

Aantal meter haag aangeplant te Mortsel: 703 1114 1494 1047 733 786 759 1185 750 690

Overzicht van de verkoop van klimplanten:

aantal plantenklimplant 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bosrank 31 4 3 2 2 / 11
Wilde kamperfoelie 41 8 11 14 5 / 15
Klimhortentia 40 16 17 / / / /
Wilde hop 17 17 7 3 3 / 4
Wilde wingerd 47 16 32 / / / /
TOTAAL: 176 61 70 19 10 / 30

Aantal klanten: 41 28 19 8 4 / 11
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3. Nestkastenactie:
In verstedelijkte gebieden is steeds minder
nestgelegenheid aanwezig voor vogelsoorten die
traditioneel tussen de woningen huisden. Zij
vonden hun onderkomen in schuren, stallen, oude
daken met veel spleten en kieren, kleine
landschapselementen zoals houtkanten en bosjes.
Verbeterde isolatie en andere bouwtechnieken
maken onze huizen "vogeldicht".
Omdat vogelsoorten zoals de huismus weinig of
geen nestgelegenheid meer vinden, verdwijnen ze
uit het straatbeeld.
Met deze nestkastenactie willen we deze
populaties ondersteunen.

2004 was het startjaar van de nestkastenactie. In
2005 valt de verkoop terug, maar in 2006 en 2007
blijkt de verkoop zich gestabiliseerd te hebben.
(Er werden bijkomend 26 nestkastjes verkocht tijdens de bedeeldag van de behaag-actie)

2004 2005 2006 2007
besteld
actie

losse
verkoop

besteld
actie

losse
verkoop

besteld
actie

losse
verkoop

besteld
actie

losse
verkoop

zelfbouwpakketten 23 17 17 11 10 34 49 1
mezennest, green 15 2 30 1 19 6 12 15
mezennest,
multiplex

34 0 31 3 24 23 24 10

mussenpot 52 1 39 1 39 2 39 0
totaal aantal 144 133 157 150

aantal klanten 53 35 35 40

4. Kippenactie:
Met de verkoop van kippen wil de milieuraad een bijdrage leveren in de beperking van de GFT-afval.

Ook omwille van de risico’s van de vogelgriep, werd er in 2007 geen kippenactie georganiseerd.

Om dezelfde reden is er evenmin een actie gepland in 2008.

5. Actie ongeadresseerd reclamedrukwerk:
In 2007 werd er niet actief gewerkt rond ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Het bedelen van ontradende stickers via het stadsbestuur gaat echter onverminderd door. De stickers moeten
jaarlijks bijgedrukt worden.
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b. Andere initiatieven:

1. Kyoto  -  klimaatproblematiek:
Als sensibilisatie-initiatief heeft de milieuraad meegewerkt aan twee
projecten rond de film “An Inconvenient Truth” van Nobelprijswinnaar
Al Gore.
De projectie van de film met het daarop aansluitende debat was een
succes; de gespreksavond met Serge de Gheldere
(“klimaatambassadeur” van Al Gore) werd afgelast wegens gebrek aan
belangstelling.

Carina de Meyere is als actief lid van de milieuraad een motor achter
verschillende initiatieven.

In 2008 gaat er bv. tijdens de “dag van de aarde” (24/04/2008) de
mogelijkheid bestaan om op rijsimulatoren energiebewust te leren
autorijden (“ecodriving”).

2. Trage wegen:
Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd
verkeer zoals wandelaars en fietsers.

Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen: de officiële buurtwegen, wandelwegen in bossen en
natuurgebieden, oude trein- of trambeddingen … .

Verder zijn er trage wegen die spontaan gegroeid zijn door het gebruik en onder geen enkel juridisch statuut
vallen. Vaak gaat het daarbij om spontaan gegroeide lokale verbindingen.

In 2007 heeft de milieuraad meegewerkt aan het in kaart brengen van de “trage wegen” in Mortsel.
Vanuit het stadsbestuur zijn er rond dit thema geen verdere initiatieven geweest.

In mei 2008 gaat de milieuraad een “open vergadering” organiseren rond dit thema.

3. Ondersteuning milieueducatie op fort 4:
De milieuraad heeft de (erg enthousiaste) vrijwilligers ondersteund door de aankoop van informatieve
brochures over vleermuizen die ter beschikking liggen van de bezoekers van fort 4.

4. Nacht van de Duisternis
Het Platform Lichthinder organiseert jaarlijks de ‘Nacht van de Duisternis’. Deze Nacht staat in het teken van
lichtverontreiniging, lichthinder en energiebesparing.

In 2006 deed Mortsel voor het eerst mee (na 10 jaar afwezigheid). Het initiatief ging uit van de milieuraad en
werd enthousiast ondersteund door de natuurgidsen van fort 4.

In 2007 heeft het stadsbestuur hierin het voortouw genomen. Het belangrijkste initiatief was een wandeling
door het bessemgebied die gedragen werd door de CVN-natuurgidsen en de leden van het Bessemcomité.
Aan deze wandeling hebben een 35-tal personen deelgenomen.
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5. Memorandum “duurzame ruimtelijke ontwikkeling”:
De milieuraad heeft met het memorandum “duurzame ruimtelijke ontwikkeling” een evaluatie-instrument
opgesteld om toekomstige ruimtelijke plannen binnen de gemeente te evalueren. Hiermee anticipeert de
milieuraad op de RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) die in de nabije toekomst opgesteld gaan worden (en
die door de geadviseerd worden).

Het document bekijkt met welke milieuaspecten ruimtelijke plannen rekening moeten houden om tot een
duurzame ruimtelijke ordening te komen. Het document bevat ook een ganse reeks aanbevelingen en de
dringende vraag aan het stadsbestuur om een samenhangende structuur te creëren van plannen en reglementen.
gehouden worden.

Dit document leeft: op regelmatige basis zullen er aanpassingen en aanvullingen aan gebeuren.

Het document werd reeds breed verspreid zoals aan de leden van de gemeenteraad, de leden van de GECORO,
da andere adviesraden en de ontwerpers van de RUP’s

In 2008 zal nog verder gewerkt worden om het document verder te verspreiden en om de doelstellingen die
erin vermeld zijn te laten verwezenlijken.

6. 'Op [de] weg' :
De Milieu Advies Raad Mortsel werd laureaat van de wedstrijd "Fonds Dominique De Graeve 1999" van de
Koning Boudewijnstichting met het project "Verkeersopvoeding via parcours langs alle basisscholen in
Mortsel".

Aan deze prijs was een geldbedrag van 4000 € verbonden om het project te kunnen uitvoeren.

De middelen die overgebleven zijn na de uitgave van het boek in 2004, zijn niet verder aangesproken. Ze
zullen gebruikt worden voor de verdere opvolging van het project en om een eventuele (geactualiseerde)
herdruk te financieren.

7. Regio-milieuraad:
De milieuraden van de gemeenten Antwerpen, Boechout, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel hebben een
informele overlegstructuur op niveau van voorzitters en secretarissen.

In 2007 is dit overlegorgaan niet samengekomen.

In het kader van de nestkastenactie werd er wel samengewerkt bij de
aankoop van de nestkastjes.

De filmvoorstelling van “An Inconvenient Truth” van Nobelprijswinnaar
Al Gore werd eveneens georganiseerd als een samenwerkingsproject tussen
de verschillende milieudiensten uit de regio.

8. Energiemeters:
Sinds eind september 2003 beschikt de milieuraad over 3 sets van 2
energiemeters.
In 2007 werden er nog 2 extra aangekocht om de werking rond de
klimaatwijken te ondersteunen.

Deze kunnen nog steeds voor een maand uitgeleend worden aan de info-
balie van de technische dienst.

9. Bio-café:
Op de "Dag van het park" heeft de milieuraad in samenwerking met de stedelijke milieudienst een bio-café
uitgebaat. De bezoekers konden proeven van een viertal biertjes, wijn, fruitsappen, koffie en -thee, chips of een
schoteltje met kaas, salami en olijven. Al deze producten waren natuurlijk "bio".
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10. Straalt je dak?'
In het kader van het Europees project GMES-GUS,
slaan de stad Mortsel, de Milieu advies Raad Mortsel,
Tandem en het bedrijf EUROSENSE de handen in
elkaar om via thermografische opnames
warmteverliezen in de daken van Mortsel op te sporen.

Het belangrijkste doel van “Straalt je dak?” is de burger
bewust te maken van het belang van een goede isolatie,
dit zowel vanuit milieu-oogpunt als voor de portefeuille.

Deze foto’s uit 2004 kunnen nog steeds door de burgers
geconsulteerd worden op de technische dienst. Hiervan
wordt erg regelmatig gebruik van gemaakt.

11. Geocaching:
Geocaching, (ook GPS Stash Hunting of geoschattenjacht genoemd) is een wereldwijd spel voor GPS-
gebruikers.
Overal in de wereld zijn door spelers ‘schatten’ verstopt, meestal op mooie en merkwaardige plaatsen die de
schattenlegger wil delen met de anderen.

Dit is een eenvoudig middel om (natuur)wandelingen te organiseren en te
sensibiliseren, zij het voor een beperkte groep personen die over een GPS beschikt.

Van elke schattenjager wordt ook verwacht dat ze tijdens de schattenjacht de natuur
respecteren en de plaats van de schat netjes en afvalvrij houden.

Op fort 4 en nabij de turnhal in aanbouw is er nu ook een schat verborgen.

Beide doelen worden geregeld bezocht, ook door personen die van ver buiten de
stadsgrenzen komen.
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12. Fiets- en wandelroutes:
Ondanks de hoge graad van verstedelijking, is het best mogelijk om mooie fiets- en wandeltochten te maken
binnen de stad.

De milieuraad heeft in 2003 een tweetal routes door het Mortselse groen uitgestippeld. In 2005 werd het traject
van de wandelroute aangepast omdat ze over een stukje privé-terrein liep.

De wegbeschrijvingen kunnen afgehaald worden op de infodienst van het stadhuis of gedownload worden op
de website van de Mortselse milieuraad.

De milieuraad pleit reeds meerdere jaren ervoor de routes te bebakenen én nieuwe te ontwikkelen. Het
stadsbestuur volgt hierin de milieuraad tot nu toe nog niet.
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12. Vertegenwoordiging in andere overlegorganen
a. Burenraad Agfa-Gevaert:

De burenraad Agfa-Gevaert is midden 2007 één maal samengekomen.
Belangrijkste punten:
− Splits ing van Agfa-Gevaert nv in drie onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen
− Buurtcontacten
− Ruimtelijke ordening
− Transport rond de vestingen
− Informatie rond bodem
− Diversen

b. Overlegcomité luchthaven Antwerpen:
In de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven Deurne is de
verplichting opgenomen om een overlegorgaan op te richten met de
omwonenden (buurgemeenten + Boechout) dat tweemaal per jaar
samenkomt.

In dit overlegcomité is de Mortselse milieuraad ook vertegenwoordigd.
Op elke vergadering komen volgende punten aan bod:
− Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten.

Vanaf begin 2005 staat de luchthaven zelf in voor de registratie van klachten. Het is nu mogelijk om tijdens de
openingsuren van de luchthaven dadelijk een probleem te signaleren.
Sinds midden 2005 wordt de klager systematisch geïnformeerd over het gevolg dat aan zijn klacht gegeven is,
een evolutie die zonder meer toe te juichen is.

− Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijk uitgevoerde nachtvluchten.

In de vergadering van midden het jaar worden de geluidscontouren en analyseresultaten van het geluidsmeetnet
besproken.

c. Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening:
De milieuraad heeft een vertegenwoordiger in de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Jan Desmyter is bij de wedersamenstelling einde 2007 opnieuw aangenomen als effectief lid van de GECORO.
Annemie Creemers werd door de milieuraad voorgedragen als plaatsvervangend lid, doch haar kandidatuur werd
niet weerhouden door de gemeenteraad. Hierdoor heeft de milieuraad slechts één vertegenwoordiger in dit
adviesorgaan. Tegen dit feit werd schriftelijk bij het stadsbestuur geprotesteerd.

d. Verenigingenplatform Culturele Raad Mortsel en overlegorgaan stedelijke
adviesraad voor cultuurbeleid Mortsel:
In het overlegorgaan van de stedelijke adviesraad voor cultuurbeleid Mortsel kunnen we in principe in overleg
treden met de andere Mortselse adviesraden.

Dit adviesorgaan komt meerdere malen per jaar samen en organiseert ook vorming.

e. Adviesraad Wonen Mortsel:
De stedelijke Adviesraad Wonen Mortsel (AWM) is een advies-, inspraak-, en overlegorgaan dat in november
2007 opgericht werd.
Het heeft volgende doelstellingen:
− op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen voorbereiden en/of uitbrengen over alle

aangelegenheden betreffende het woonbeleid, die ook soms in andere 'inspraakorganen' aan bod kwamen of
zullen komen.

− de inspraak van buurtbewoners stimuleren en bevorderen.
− het overleg tussen maatschappijen, verenigingen, bonden en besturen tot stand brengen.
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13. Zelfevaluatie op basis van een enquête
Om de werking van een milieuraad te evalueren is het handig wanneer men een beroep kan doen op een aantal
maatstaven.

Er bestaan enkele algemene aanbevelingen die hun waarde hebben en van toepassing zijn voor de meeste milieuraden.
Denk aan de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst over de samenstelling van de raad, frequentie van
vergaderen, de aanwezigheid van een huishoudelijk reglement, enzovoort.

Tandem (www.tandemweb.be) heeft in 2004 geprobeerd om die maatstaven in een zelfevaluatietest te gieten. Aan de
leden en de deelnemers van de milieuraad wordt jaarlijks gevraagd deze test nogmaals in te vullen om de werking over de
jaren op te kunnen volgen.

2004 2005 2006 2007
aantal antwoordformulieren 12 14 13 9
responsgraad 60% 52% 62% 56%

Samenvatting van de scores:
(er kan een score gegeven worden tussen 0 = niet akkoord  en 5 = helemaal akkoord) 2004 2005 2006 2007
relatie milieuraad - overheid 71% 59% 56% 67%
De milieuraad ondervindt weinig tot geen politieke druk. Het gemeentebestuur respecteert
onze onafhankelijkheid. De raad moet niet bevreesd zijn dat een negatief advies een
negatieve weerslag zal hebben op de relaties met het gemeentebestuur of op de
werkingsmiddelen.

3,9 3,1 3,7 4,1

De Milieuraad kan meestal in een vroeg stadium van de besluitvorming adviseren. Er wordt
niet gewacht tot het besluit helemaal klaar is. De Milieuraad mag zich geregeld uitspreken
over plannen en ideeën.

2,8 1,6 2,4 2,9

Je krijgt de ruimte, het budget en de administratieve ondersteuning om eigen initiatieven te
ontwikkelen.

3,7 3,6 3,9 3,7

De schepen van milieu is meestal aanwezig. 3,7 2,6 0,7 2,2
Ambtenaren van de administratie zijn bereid uitleg te komen geven. 4,1 4,0 4,0 3,9
De impact op het gemeentelijk milieubeleid kan bevredigend genoemd worden. Adviezen
van de milieuraad worden serieus genomen, bij niet-navolging wordt er meestal ook
duidelijk gecommuniceerd waarom.

3,3 2,7 2,3 3,3

samenstelling en organisatie 81% 77% 81% 80%
Alle geledingen van de bevolking zijn vertegenwoordigd in de milieuraad (jong en oud,
middenstander, landbouwer, jager, cultuurminnaar, geïnteresseerde burger, milieu- en
natuurverenigingen...).

1,5 1,9 1,9 1,6

De uitnodigingen voor de algemene vergadering worden tijdig verstuurd. 4,8 4,4 4,5 4,3
Vertegenwoordigers van politieke partijen, gemeentepersoneel of leden van de gemeenteraad
zijn uitgesloten van stemrecht.

4,8 4,4 4,6 5,0

De raad komt voldoende samen om behoorlijk te functioneren. 4,7 4,5 4,5 4,8
De milieuraad beschikt over een goed huishoudelijk reglement. 4,6 4,3 4,6 4,3
De adviezen worden gecommuniceerd naar een breder publiek, vb. via ledenbladen van
verenigingen, gemeentelijk infoblad, website,...

4,0 3,6 4,1 3,6

in de vergadering - vergaderstijl 80% 71% 73% 73%
Iedereen kan bijdragen tot de discussie. 4,8 4,7 4,7 4,4
De voorzitter probeert steeds tot een werkbare consensus te komen. 4,3 4,1 3,8 4,2
De discussies worden efficiënt geleid en de vergadering begint en eindigt op tijd. 3,3 3,4 3,6 2,8
De meeste aanwezigen hebben voeling met hun achterban. Ze hebben cruciale vragen binnen
hun geleding doorgenomen. Ze verkondigen niet enkel hun eigen mening.

3,0 2,5 2,6 2,6

Af en toe wordt er een externe expert betrokken bij de vergaderingen van de milieuraad,
bijvoorbeeld als de besproken materie heel technisch is.

4,6 3,6 3,9 3,2

Op vrijwel elke bijeenkomst is minstens 1 van de 3 aanwezige leden een vertegenwoordiger
van de milieu- en natuurbeweging.

4,3 3,6 3,4 4,4

Je krijgt voldoende uitleg en achtergrondinformatie over de behandelde onderwerpen. Je
moet een dossier geen uren bestuderen om het te begrijpen.

4,1 3,4 3,8 3,9

Beide geslachten zijn steeds vertegenwoordigd door minstens eenderde van de
stemgerechtigde leden.

3,7 3,0 3,2 3,6

Eindscore: 78% 69% 70% 73%

Ter info – beoordeling van de resultaten:
- Is je eindresultaat minder dan 60%, dan is er (heel) dringend werk aan de winkel!
- Behaal je tussen 60 en 80%, dan zit de werking goed, al kan er hier en daar waarschijnlijk nog wel iets verbeteren.
- Een score hoger dan 80% wijst op een (nagenoeg) perfecte werking. Houden zo!

http://www.tandemweb.be
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Bespreking:
- Globaal gezien komen de scores voor 2007 terug op het peil van 2004.
- De relatie milieuraad - overheid kwam tussen 2004 en 2006 steeds sterker onder druk te staan. Deze toestand lijkt met

de komst van een nieuw stadsbestuur licht te verbeteren.
De bereidheid van de ambtenaren om punten toe te lichten wordt erg geapprecieerd.
De vrijheid die de milieuraad krijgt om onafhankelijk haar adviesfunctie te vervullen wordt erkend maar de impact
van de adviesfunctie wordt niet erg hoog ingeschat.
De score voor het punt “aanwezigheid van de schepen van milieu” weegt weerom op het resultaat van de sectie
“relatie milieuraad – overheid”.

- De invalshoek "samenstelling en organisatie" scoort zeer goed, behalve het gekende probleem van de slechte
vertegenwoordiging van de verschillende maatschappelijke geledingen in de raad.
Dit maakt ook dat de voeling van de milieuraadsleden met hun achterban bij het thema "in de vergadering -
vergaderstijl " minder scoort.
De score is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

- Bij de klasse "in de vergadering - vergaderstijl ", lijkt de niet zo goede vergaderstijl nog voor verbetering vatbaar.
Hieraan zal gewerkt moeten worden.
Anderzijds wordt de mogelijkheid om door iedereen aan de discussie deel te nemen als erg positief ervaren.

- Het onderdeel “relatie milieuraad – overheid” scoort nog steeds minder dan de thema's "samenstelling en organisatie"
en "in de vergadering - vergaderstijl ".
Ondanks de globaal goede score van 73%, dient er door iedereen gewerkt te worden aan het thema "relatie milieuraad
- overheid".
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14. Globale evaluatie van de werking van de milieuraad
In tegenstelling tot andere adviesraden, werkt de milieuraad enkel met personen die op vrijwillige wijze deelnemen aan
de activiteiten. Dit is óók het geval voor de afgevaardigden van de verschillende doelgroepen.
Buurgemeenten, studiediensten, maar ook leden en deelnemers, reageren positief op deze werkingsstructuur en hebben
lovende commentaren over de openheid, de transparantie en de dynamische wijze waarop ingespeeld wordt op thema’s.
Ook de acties en initiatieven, de zichtbaarheid op internet en de externe communicatie dragen bij tot de goede naam van
de Mortselse milieuraad.

De open structuur met leden die louter op basis van vrijwilligheid meewerken, staat mee borg voor de motivatie en de
onafhankelijkheid.

De vergaderfrequentie van één keer per maand vergt een belangrijke inspanning van leden en bestuur. Het gevoel
overheerst dat deze frequentie noodzakelijk is om de stedelijke
milieuproblematiek goed, diepgaand en kort op de bal op te volgen.

De vergaderingen van de milieuraad staan zoals hierboven gesteld open
voor alle burgers. Om de bredere bevolking te bereiken, wordt er intensief
gewerkt aan de externe communicatie. Het succes van deze inspanningen
is echter zeer beperkt.

De Mortselse milieuraad beschikt over een website
(http://www.milieuraadmortsel.be ), waarop alle informatie die
beschikbaar is binnen de milieuraad "à la minute" gepubliceerd wordt. De
site wordt behoorlijk bezocht, krijgt positieve kritiek maar de
bezoekersaantallen vallen de laatste 2 jaar sterk terug.

Op het vlak van de aanwezigheid van de diverse betrokken
maatschappelijke geledingen is er verbetering mogelijk. Bepaalde
verenigingen of instanties hebben immers geen vertegenwoordiging. Ook
jongeren blijven afwezig in de milieuraad.

De initiatieven zoals de “behaag-actie”, nestkastenactie en de collectieve
sanering van stookolietanks kenden heel wat bijval bij de bevolking. Al
deze projecten werden verwezenlijkt met relatief beperkte inzet van
personeel en middelen. Dit maakt deze projecten bijzonder interessant.

De adviesfunctie van de milieuraad heeft een nieuw elan gekregen met het
aantreden van een nieuwe bestuursploeg in 2007. Waakzaamheid blijft
echter nog steeds geboden:

- Er wordt nog steeds enkel advies gevraagd over de verplichte thema's.
In het verleden werden (nagenoeg) alle milieuthema's voor advies
voorgelegd.

- Het probleem van de krappe adviestermijnen werd opgelost.
- Het stadsbestuur slaagt er nog steeds niet in om binnen de

voorgeschreven termijn van 3 maanden een antwoord te formuleren op de adviezen.
- Nog meer pro-actief werken kan voor zowel het stadsbestuur als voor de milieuraad gunstig zijn.

Ook in 2006 hadden we geen acuut probleem meer om voldoende mensen te motiveren om deel te nemen aan de
vergaderingen, maar ook daar is waakzaamheid noodzakelijk. Het aantal belangstellenden voor de vergaderingen daalde
terug omdat de thema’s die de mensen nauw aan het hart liggen zoals het ruimtelijk structuurplan in 2007 niet aan de orde
waren.

Ook zijn er in 2007 voor het eerst geen problemen meer met de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in
de milieuraad.

http://www.milieuraadmortsel.be
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Wat de werking van de milieuraad in 2007 betreft, merken we opnieuw volgende trends op:
- ‘Mat’ werkingsjaar met veel ‘traditionele’ adviezen over o.a. belastingsreglementen die kenmerkend zijn voor het

beginjaar van een nieuw gemeentebestuur.
- Met de nieuwe stedelijke bestuursploeg aan het roer is de relatie tussen stadsbestuur en milieuraad terug sterk

verbeterd. De verstarde relatie van voor 2007 is omgebogen naar een positief en constructief klimaat.
Er waait duidelijk ook een nieuwe wind door de milieudienst.

- De milieuraad moest in de tweede helft van 2007 spijtig genoeg meermaals vaststellen dat door het niet vervangen
van de afwezige duurzaamheidambtenaar de voorspelde flessenhals ontstond met negatieve gevolgen op het
gemeentelijk milieubeleid

- De drukke agenda van vele leden van de milieuraad laat hen niet toe om te participeren in het dagelijks bestuur.
Hierdoor worden de vergaderingen (te) sterk gestuurd door een beperkt aantal personen. Een gevolg hiervan is dat het
niet altijd eenvoudig is vernieuwende ideeën aan te brengen.

Naar 2008 kunnen reeds volgende doelstellingen en/of acties vastgelegd worden:
- ‘Kyoto’-initiatieven: sensibiliseren rond de klimaatsverandering en het energieverbruik in woningen (vb. EcoDriving,

wedstrijd “energiesnoeien” voor verenigingen).
- Sensibiliseren rond biodiversiteit in de gemeente.
- Trage wegen: aanzet tot een project.
- Werken rond duurzame ruimtelijke ordening (memorandum verder ontwikkelen)
- De stookolietankactie verder organiseren.
- Bekijken of een actie rond asbest haalbaar is.
- De herhaling van bestaande succesvolle acties zoals de behaag- en nestkastenactie.
- Initiatieven rond “nacht van de duisternis” verder ontwikkelen.
- IJveren voor en verder ontwikkelen van het idee van een milieueducatieve ruimte op fort 4.
- Herbekijken van oude initiatieven en hangende thema’s:

− autodelen
− voortuinactie (versteende voortuinen terug groen krijgen of een wedstrijd rond mooie voortuinen)

Tot slot willen we alle leden van de milieuraad bedanken voor hun inzet in 2007, en in het bijzonder de leden en
deelnemers die in hun vrije tijd meegewerkt hebben om de verschillende acties vlot te laten verlopen en ze zo tot een
goed eind te brengen.

.

I. Iven M. Tobback

Voorzitter Secretaris
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15. Bijlagen:
a. Bijlage 1: Detail inkomsten en uitgaven voor werking milieuraad

Nr Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans

31/12/2006 eindsaldo 2006 935,13
63 1/01/2007 Intresten intresten 2006 20,25 955,38
1 17/01/2007 Werkingskosten : bureelkosten inbinden jaarverslag -8,77 946,61
2 2/02/2007 Acties : nestkastenactie nest 31 60,00 1006,61
3 7/02/2007 Acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 5,00 1011,61
4 9/02/2007 Acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 17,00 1028,61
5a 7/03/2007 Werkingskosten : sensibilisatie presentje medew erkers "Nacht van de Duisternis" -30,28 998,33
5b 7/03/2007 Werkingskosten : bureelkosten inbinden jaarverslag -1,75 996,58
6 14/04/2007 Werkingsmiddelen stad werkingsmiddelen 2007 1240,00 2236,58
7 23/04/2007 Acties : nestkastenactie aankoop nestkastje 7,00 2243,58
8 29/05/2007 Prestaties : biocafe DvhP 2007 ontvangsten biocafé 170,85 2414,43
9 4/06/2007 Werkingskosten : sensibilisatie verzendingskosten folder "bermen" -777,96 1636,47
10 6/06/2007 Prestaties : biocafe DvhP 2007 dranken biocafé -167,70 1468,77
11 12/06/2007 Acties : tankslag telefoonkosten -7,64 1461,13
12 21/06/2007 Werkingskosten : bureelkosten aankoop toner -79,00 1382,13
15 16/07/2007 Werkingskosten : w ebsite domeinnaam + redirection -26,24 1355,89
16a 23/07/2007 Werkingskosten : ICT aankoop mailingsoftw are -72,00 1283,89
16b 23/07/2007 Acties : biomarkt aankoop spadoeken -252,61 1031,28
17 15/08/2007 Werkingskosten : bureelkosten 5 * klasseur -4,95 1026,33
18 7/09/2007 Acties : behaagactie klant 1 14,00 1040,33
19 11/09/2007 Acties : behaagactie klant 2 9,00 1049,33
20 12/09/2007 Werkingskosten : bureelkosten aankoop etiketten -11,99 1037,34
21 12/09/2007 Acties : behaagactie klant 11 24,00 1061,34
22a 19/09/2007 Acties : behaagactie klant 9 60,00 1121,34
22b 19/09/2007 Acties : behaagactie klant 6 14,00 1135,34
23a 24/09/2007 Acties : behaagactie klant 7 23,00 1158,34
23b 24/09/2007 Acties : behaagactie klant 4 28,00 1186,34
24 25/09/2007 Acties : behaagactie klant 5 159,00 1345,34
25 27/09/2007 Acties : behaagactie klant 10 15,00 1360,34
26a 1/10/2007 Acties : behaagactie klant 26 8,50 1368,84
26b 1/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 64 30,00 1398,84
26c 1/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 67 11,00 1409,84
27a 2/10/2007 Acties : behaagactie klant 12 9,00 1418,84
27b 2/10/2007 Acties : behaagactie klant 13 14,00 1432,84
27c 2/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 63 11,00 1443,84
27d 2/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 69 7,00 1450,84
28a 3/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 61 14,50 1465,34
28b 3/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 60 3,50 1468,84
29 4/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 59 14,50 1483,34
30 4/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 53 7,50 1490,84
31a 8/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 68 21,50 1512,34
31b 8/10/2007 Acties : behaagactie klant 15 11,00 1523,34
32a 9/10/2007 Acties : behaagactie klant 14 15,00 1538,34
32b 9/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 56 10,50 1548,84
32c 9/10/2007 Acties : behaagactie klant 16 27,50 1576,34
32d 9/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 58 12,00 1588,34
33 10/10/2007 Acties : behaagactie klant 17 15,00 1603,34
34a 11/10/2007 Acties : behaagactie klant 21 57,00 1660,34
34b 11/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 55 14,00 1674,34
34c 11/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 54 15,00 1689,34
35a 12/10/2007 Acties : behaagactie klant 22 21,50 1710,84
35b 12/10/2007 Acties : behaagactie klant 20 28,00 1738,84
36a 15/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 52 22,00 1760,84
36b 15/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 51 15,00 1775,84
37a 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 76 36,00 1811,84
37b 16/10/2007 Acties : behaagactie klant 34 15,00 1826,84
37c 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 66 10,00 1836,84
37d 16/10/2007 Acties : behaagactie klant 8 60,00 1896,84
37e 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 65 14,50 1911,34
37f 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 85 22,00 1933,34
37g 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 74 7,50 1940,84
37h 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 75 7,50 1948,34
37i 16/10/2007 Acties : behaagactie klant 43 27,50 1975,84
37j 16/10/2007 Acties : behaagactie klant 9 15,00 1990,84
37k 16/10/2007 Acties : behaagactie klant 37 60,00 2050,84
37l 16/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 72 70,00 2120,84
38a 17/10/2007 Acties : behaagactie klant 38 27,00 2147,84
38b 17/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 71 5,00 2152,84
39a 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 19 180,00 2332,84
39b 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 41 11,00 2343,84
39c 18/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 73 29,00 2372,84
39d 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 30 60,00 2432,84
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Nr Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans

39e 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 31 48,00 2480,84
39f 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 23 15,00 2495,84
39g 18/10/2007 Acties : behaagactie klant 29 15,00 2510,84
39h 18/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 81 29,00 2539,84
40a 19/10/2007 Acties : behaagactie klant 42 15,00 2554,84
40b 19/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 83 29,00 2583,84
40c 19/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 77 67,50 2651,34
40d 19/10/2007 Acties : behaagactie klant 40 33,50 2684,84
40e 19/10/2007 Acties : behaagactie klant 35 15,00 2699,84
41a 22/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 79 16,00 2715,84
41b 22/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 88 18,00 2733,84
41c 22/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 82 7,50 2741,34
41d 22/10/2007 Acties : behaagactie klant 33 38,50 2779,84
41e 22/10/2007 Acties : behaagactie klant 39 76,50 2856,34
42a 23/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 70 12,50 2868,84
42b 23/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 78 7,00 2875,84
42c 23/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 87 10,50 2886,34
42d 23/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 84 22,00 2908,34
43 25/10/2007 Acties : behaagactie klant 44 9,50 2917,84
44 26/10/2007 Acties : behaagactie klant 45 18,50 2936,34
45a 30/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 89 7,50 2943,84
45b 30/10/2007 Acties : nestkastenactie klant 57 5,00 2948,84
45c 30/10/2007 Acties : behaagactie klant 18 29,50 2978,34
45d 30/10/2007 Acties : behaagactie klant 27 4,50 2982,84
46a 31/10/2007 Acties : behaagactie klant 32 29,00 3011,84
46b 31/10/2007 Acties : behaagactie klant 28 90,00 3101,84
47 6/11/2007 Acties : nestkastenactie klant 86 14,50 3116,34
48a 12/11/2007 Acties : behaagactie bestelling planten -1450,00 1666,34
48b 12/11/2007 Acties : behaagactie bluhw ijn; kerststol; chocomelk -8,59 1657,75
49 13/11/2007 Acties : nestkastenactie klant 80 14,00 1671,75
51d 24/11/2007 Acties : nestkastenactie ontvangsten losse verkoop tijdens behaag-actie 150,00 1821,75
51e 24/11/2007 Acties : nestkastenactie aankoop 50 nestkastjes multiplex -350,00 1471,75
51a 25/11/2007 Acties : nestkastenactie aankoop nestkast mult iplex 7,00 1478,75
52a 25/11/2007 Acties : behaagactie klant 3 4,50 1483,25
50 26/11/2007 Acties : nestkastenactie ijzerw aren voor zelfbouwpakketten -16,30 1466,95
51b 26/11/2007 Acties : nestkastenactie ijzerw aren voor zelfbouwpakketten -14,70 1452,25
51c 26/11/2007 Acties : behaagactie telefoonkosten -3,88 1448,37
51f 26/11/2007 Acties : nestkastenactie klant 90 14,00 1462,37
52b 26/11/2007 Acties : nestkastenactie aankoop zelfbouw pakket 3,50 1465,87
53a 3/12/2007 Acties : nestkastenactie aankoop planken 56 zelfbouw pakketten -196,00 1269,87
54 5/12/2007 Werkingskosten : ICT aankoop anti-virus -59,69 1210,18
55 10/12/2007 Werkingskosten : vorming vervoersvergoeding studiedag Tandem -3,40 1206,78
57a 17/12/2007 Acties : nestkastenactie aankoop 50 mussenpotten -375,00 831,78
57b 17/12/2007 Werkingskosten : sensibilisatie aankoop 2 bijkomende energiemeters -61,56 770,22
58 19/12/2007 Acties : nestkastenactie aankoop zelfbouw pakket 3,50 773,72
60 26/12/2007 Werkingskosten : sensibilisatie folders vleermuizen (2 soorten) -72,50 701,22

b. Bijlage 2: detail inkomsten en uitgaven project “Op [de] weg!”

Nr Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans

1431,34
1 1/01/2007 Op de Weg intresten 2006 19,30 1450,64


