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Mortsel, 15 januari 2006

Jaarverslag 2005
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.

Algemeen
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 2005.

Tot werkingsjaar 2004 werd er een apart financieel- en jaarverslag verzorgd. Omdat beide verslagen nauw verweven zijn,
werd het financieel verslag geïntegreerd in het jaarverslag.

mailto:info@milieuraadmortsel.be
http://www.dma.be/p/MRM
http://www.milieuraadmortsel.be
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Bestuurlijk kader waarbinnen de milieuraad werkt
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 de convenant.

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

Huishoudelijk reglement:
Een huishoudelijk reglement regelt de dagdagelijkse werking van de milieuraad.

Samenstelling en aanwezigheden in 2005
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.

Aanwezigheden in 2005:
(alle personen die slechts éénmaal aanwezig waren werden niet vermeld)

status aanwezigheden 2005
naam 2005 2006 (%) 13/01 17/02 10/03 23/03 14/04 12/05 09/06 08/09 27/10 24/11 08/12

Berghmans Hugo SL SL 73% A A A A A A A A
Creemers Annemie SL SL 64% A A V A A A A A

Cuypers Koen SL SL 100% A A A A A A A A A A A
De Laet Marina SL SL 73% V A A A A A A A A V
Desmyter Jan SL SL 55% V A A A V A A V V A

Devisch Ronny SL SL 82% A A A A A A A V A A
Dierick Jean SL SL 82% A A A A A A A A A

Iven Ivo SL SL 91% A A A V A A A A A A A
Tobback Marc SL SL 91% A A A A A A A V A A A
Van Puyvelde Jeannine / SL 73% A A A A A A A A

Mertens Erik NL NL 55% A A A A A A
Boudewijns Raymond DN DN 18% V A A V

Lambert Griet DN DN 45% A A V A A V A
Lauwers Charles SL DN 18% A A

Peeters Veerle DN DN 36% A A A A
Roekens Edward DN 27% A A A
Van Dijck Tom DN 18% A A

Van Dyck Paul NL DN 27% A A V V V V V A
Van Peer Ria SL DN 45% V V A A V A A A V V V

Wouters Joppe DN 27% A V A V A V

(legende:  SL = stemgerechtigd lid;   NL = niet stemgerechtigd lid;   DN = deelnemer;   A = aanwezig;   V = verontschuldigd)
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Bestuur van de milieuraad in 2005:

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

Dagelijks bestuur: Ivo Iven
Erik Mertens
Marc Tobback
Veerle Peeters

Ledenaantal 2005:
De milieuraad bestond in 2005 uit 12 stemgerechtigde leden, waarvan er 9 meer dan de helft van de vergaderingen
bijgewoond hebben.

De schepen bevoegd voor milieu, de heer Paul Van Dyck, was op 27% van de vergaderingen aanwezig.

De milieuambtenaar (Erik Mertens) nam aan 55% van de vergaderingen deel. Indien hij afwezig was, werd hij
vervangen door Veerle Peeters (duurzaamheidambtenaar).
Deze beide personen trachten afwisselend de vergaderingen bij te wonen.

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.

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 ten minste een derde van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu- en
natuurvereniging.

In Mortsel kennen we drie officiële milieuverenigingen (Natuurpunt, Bessemcomité en de locale VELT-afdeling) en
een werkgroep die aan milieueducatie doet op fort 4.
Minimum 5 van de 12 leden waren in 2005 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.

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 2005 bestond de milieuraad uit 3 stemgerechtigde vrouwelijke leden. Daar deze slechts 25% van de populatie
uitmaakten, voldeed de samenstelling op dit punt niet aan de wettelijke bepalingen.

In 2006 zal de milieuraad ook uit 3 stemgerechtigde vrouwelijke leden bestaan. Door het afkalven van het ledenaantal,
maken ze dan wel 30% uit van de populatie. Spijtig genoeg voldoen we in 2006 ook nog niet aan de 1/3e-regel en
wordt er een afwijking aangevraagd.

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.
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Vorming van de leden:
Op 9 november 2005 hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan de vorming voor milieuraadsleden over
"zinvol adviseren", een organisatie van Tandem i.s.m. het provinciebestuur Antwerpen.

Marina De Laet heeft eveneens deelgenomen aan diverse vormingen rond milieueducatie en lokaal milieubeleid.

Ledenevolutie van de raad in 2006:
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

Rekening houdend met de aanwezigheden in 2005, zal de Milieu Advies Raad voor werkjaar 2006 bestaan uit 11
leden, waarvan 10 stemgerechtigd zijn. Het ledenaantal is relatief laag en dalend.

In 2005 mogen we 1 nieuw stemgerechtigd lid verwelkomen. Dit lid is na een afwezigheid van enkele jaren terug
actief gaan meewerken in de raad.

Alle andere stemgerechtigde leden in 2006 waren in 2005 ook reeds stemgerechtigd.

Drie stemgerechtigde leden uit 2005 hebben onvoldoende vergaderingen bijgewoond om in 2006 stemgerechtigd te
zijn.

Slechts één van de 11 leden van de milieuraad is niet stemgerechtigd omdat hij verbonden is aan het stadsbestuur.

Financieel verslag 2005
Algemeen:
Sinds 2000 beheert de milieuraad zelf zijn middelen via een eigen bankrekening (statuutwijziging, goedgekeurd in
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).

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.
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Samenvatting van de inkomsten en uitgaven:

Bedrag
Inkomsten:

Intresten 16,78
werkingsmiddelen stad 1240,00
prestaties

biomarkt en DvhP 2005 99,68
Uitgaven:

acties
behaagactie -34,73
kippenactie -228,88
nestkastenactie -377,80
tankslag -3,58

NME
educatief materiaal -832,24

Werkingskosten
bureelkosten -46,31
ICT -31,41
publiciteit -3,78
representatie -17,64
sensibilisatie -3,59
verplaatsingsonkosten -8,25
vorming -37,00
website -20,99
SALDO: -289,74

Bespreking:
2005 werd ingezet met een overschot van
946,00 € uit 2004.
Ook de werkingsmiddelen van de stad (1240
€) waren uitzonderlijk snel ter beschikking: ze
werden in maart 2005 op de rekening van de
milieuraad gestort.

In 2005 heeft de milieuraad 289,74 € meer
uitgegeven dan de jaarlijkse
werkingsvergoeding die door de stad
toegekend is.
Deze uitgaven werden veroorzaakt door:
- Aankoop emmers kippenactie (voor

meerdere jaren)
- Aankoop zelfbouwpakketten nestkastjes
- Aankoop van educatief materiaal voor fort 4

(o.a. microscopen en vleermuizendetector)

De meeruitgaven werden gefinancierd uit de
reserves die de milieuraad opgebouwd had in
de voorgaande jaren én door extra inkomsten
door prestaties van de leden van de milieuraad.

Buiten de normale inkomsten (werkingskosten
stad en intresten), heeft de milieuraad nog 99,68 € verdiend aan de uitbating van een bio-café op een biomarkt en de
“dag van het park”.

Het werkjaar werd afgesloten met een spaarpotje van 656,26 €. Men mag zich echter niet blindstaren op het absolute
bedrag op het einde van het werkjaar, doch men dient rekening te houden dat de totale uitgaven in evenwicht zijn met
de inkomsten.
De milieuraad dient bovendien te beschikken over een financiële reserve bij het begin van het werkjaar om de
uitgaven te financieren in afwachting van de uitbetaling van de werksmiddelen door het stadsbestuur.
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Verloop middelen milieuraad:

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 2005 werd er gestart met 1353,97 €

Op dit kapitaal hebben we 58,33 € intresten ontvangen.

In 2005 werden geen uitgaven voor het project gemaakt.

In 2005 werd er gestart met 1412,30 €

Werkingsmiddelen
Financiële middelen:
In 2005 stelde het stadsbestuur een budget van 1240 € ter beschikking van de Milieu Advies Raad.

Sinds november 2004 zijn de 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 2005 over een financiële reserve afkomstig van overschotten uit vorige jaren. Het
aanleggen van dit "spaarpotje" is een noodzaak omdat:
- het tijdstip van uitbetaling van de werkingmiddelen door de stad onzeker is (we moeten een belangrijke periode

kunnen overbruggen).
- we deze middelen nodig hebben om grotere projecten te kunnen realiseren.

In de gemeentebegroting is er geen verschil te vinden tussen de werkingsmiddelen van de milieuraad en de middelen
die door derden toegekend zijn om een project uit te voeren (en die dus niet aangewend kunnen worden voor de
werking van de milieuraad).
Om misverstanden over de financiële toestand van de milieuraad te vermijden zouden beide bedragen beter separaat
ingeschreven worden op alle balansen van de stad.

Details van de uitgaven en inkomsten: zie financieel verslag.
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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.
- 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 levert logistieke steun voor het organiseren van de kippen-, 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"

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

Overzicht van de vergaderingen in 2005
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
- 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 2005 werden er 11 vergaderingen van de milieuraad gehouden.

Het aantal deelnemers aan de vergaderingen van de milieuraad blijft in 2005 stabiel op het (lage) niveau van 2003 en
2004. Gemiddeld waren er 12 personen aanwezig (minimum: 9; maximum: 16; mediaan: 11).
Gemiddeld 70 % van de stemgerechtigde leden waren aanwezig op de vergadering.

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

Het dagelijkse bestuur van de milieuraad had regelmatig besprekingen ter voorbereiding van de open vergaderingen
van de milieuraad. Het dagelijkse bestuur omvatte in 2005 de voorzitter, de secretaris en de milieuambtenaar of de
duurzaamheidambtenaar. Er wordt dan ook erg regelmatig op informele basis overlegd.

Thema-vergaderingen:
In oktober 2005 werd een “open” milieuraad georganiseerd rond het thema “duurzaam beleggen”.

Deze vergadering werd in erg brede kring bekendgemaakt. De leden van de milieuraden uit de regio werden
uitgenodigd via een mailing door www.milieuraad.be.
Er werd gerichte publiciteit gevoerd naar de Mortselse burgers in het stedelijke informatieblad en op de gemeentelijke
informatiepanelen.

Ondanks deze doorgedreven publiciteitscampagne bleek dit thema de burgers niet aan te spreken: slechts enkele
“buitenstaanders” hebben aan deze vergadering deelgenomen.

http://www.milieuraad.be.
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De belangrijkste agendapunten van de vergaderingen 2005:
13 januari 2005:

• Voorstelling jaarverslag en financieel verslag 2004
• Bespreking zelfevaluatie milieuraad
• Advies “subsidiereglement herbruikbare luiers”
• Doelstellingennota deelbekkenbeheersplan "bovenschijn": bespreking vaststelling plan

17 februari 2005:
• Adviesvraag van de MiNa-Raad aan de gemeentelijke milieuraden omtrent het waterzuiveringsbeleid op het

gemeentelijke niveau
• Advies aanpassing milieuconvenant stad - Vlaams gewest
• Recytyre: inzamelsysteem voor oude banden - aanvaardingsplicht recyclagepark
• Bespreking plannen stadsbestuur met de zone "park Oude God" en het stadsplein

10 maart 2005:
• Advies milieujaarplan 2005
• Bespreking ontwerp concept Parkgebied Oude God
• Bespreking ontwerp concept stadsplein
• Afvalcijfers 2004

23 maart 2005:
• Voorstelling ontwerp concept Parkgebied Oude God en concept stadsplein

14 april 2005:
• Advies ontwerp concept stadsplein:
• Advies ontwerp concept park Oude God

12 mei 2005:
• Advies Dulo-waterplan Beneden Vliet
• Rioolbeheer stad Mortsel
• Voorbereiding Memorandum milieuraad naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen 2006
• Ruimtelijk structuurplan Mortsel

9 juni 2005:
• Advies begrotingswijziging 2005/1 en 2005/2:
• Ri-ANT: overdracht beheer riolering en rioleringsbijdrage:
• Groenprojecten in het kader van harmonisch park- en groenbeheer (2005)
• Ruimtelijk structuurplan Mortsel
• Voorbereiding Memorandum milieuraad naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen 2006

8 september 2005:
• Voorstelling ontwerp Ruimtelijk StructuurPlan Mortsel:
• Advies Ecologische inrichting Koude Beek
• Sociale bouwgronden - hoe de stad Hoogstraten het doet…

27 oktober 2005:
• “open” milieuraad: info-avond "duurzaam beleggen"

24 november 2005:
• begroting 2006
• aanpassing subsidiereglement REG
• Gemeenteraadsverkiezingen 2006 - voorbereiding vragenlijst verkiezingen

8 december 2005:
• Advies begroting 2006
• Gemeentelijke duurzaamheidspiegel
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Overzicht van de uitgebrachte adviezen
Algemeen:
In 2005 werden er 12 adviezen uitgebracht. In één geval (begroting 2006) werd bij wijze van protest geweigerd de
besluiten van de milieuraad te publiceren als “advies”.

De milieuraad bracht op eigen initiatief 4 adviezen uit.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de milieuraad 6 maal om advies gevraagd.

Één advies werd opgesteld op vraag van de provinciale MiNaRaad.
Één advies werd opgesteld op vraag van de Vlaamse MiNaRaad.

Er werden in 2005 geen adviezen verstrekt op vraag van leden van de gemeenteraad.

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

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

Datum
advies

Omschrijving Gevolg
stadsbestuur

13/01/2005 Advies subsidiereglement herbruikbare luiers
• Het stadsbestuur wenst het gebruik van herbruikbare luiers te

subsidiëren.
• De milieuraad geeft gunstig advies en vraagt de administratieve lasten

voor de burger tot een minimum te beperken.

08/03/2005

17/02/2005 Advies aanpassing milieuconvenant
• De milieuraad geeft goedkeuring aan de vraag van het stadsbestuur om

in 2005 de milieuconvenant tussen het stadsbestuur en het Vlaams
gewest aan te passen voor volgende punten:
• voor de cluster afval gaat de stad werken volgens de criteria van

niveau 1 in plaats van niveau 2
• vanaf 2005 kan het stadsbestuur werken aan de cluster “water in

niveau 2
• De milieuraad vraagt het stadsbestuur om minstens op het huidige

niveau door te gaan met de sensibilisatie en projecten die kunnen
bijdragen tot de vermindering van de afvalproductie.

07/11/2005

17/02/2005 Adviesvraag van de MiNa-Raad aan de gemeentelijke milieuraden omtrent het
waterzuiveringsbeleid op het gemeentelijke niveau

• De milieuraad heeft de vragenlijst vna de MiNa-Raad ingevuld.

nvt

17/02/2005 Advies nultarief retributie afvalbanden – Recytyre
• De milieuraad vraagt om de bijdrage voor de afvoer van banden af te

schaffen omdat de consument reeds bij de aankoop van nieuwe banden
een recyclagebijdrage betaalt.

• Van zodra Recytyre een overeenkomst met de afvalintercommunales
heeft afgesloten om de autobanden gratis af te halen op het
containerpark, zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om de
retributie op het afleveren van oude autobanden af te schaffen

08/03/2005

10/03/2005 Ontwerp milieujaarplan 2005
• De milieuraad gaf gunstig advies met enkele suggesties voor

bijkomende acties:
• Het bewegwijzeren van wandel- en fietsroutes in Mortsel:

• Het stadsbestuur deelt mee dat de bewegwijzering in zijn geheel
bekeken moet worden, eenvormigheid van aanpak is daarbij
aangewezen.
Wat betreft de recreatieve fiets- en wandelroute(s), anders dan de
provinciale, is het de intentie dit in samenspraak met de dienst
cultuur aan te pakken.

• Deelname aan de ‘Nacht van de duisternis 2006’:
• Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat

Mortsel niet aan het project ‘Nacht van de duisternis’ deelneemt

07/11/2005
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Datum
advies

Omschrijving Gevolg
stadsbestuur

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van
biobrandstoffen voor de verwarming van de stedelijke gebouwen.
• Het stadsbestuur zal waar mogelijk het gebruik van

biobrandstoffen en biomassa onderzoeken.
• Uitvoering van het GNOP voor de vallei van de Koude Beek verder

zetten.
• De uitvoering van het GNOP voor de vallei van de Koude Beek

is verder gezet (ecologisch herinrichtingsplan is goedgekeurd
door de gemeenteraad, er is overleg geweest met de eigenaars
van de gronden tussen de spoorweg en het RWZI, de plantenbank
in park Savelkoul is deels heringericht).

14/04/2005 Ontwerp stadspark
• De milieuadviesraad vraagt eerst de uitvoering van een conforme

woonbehoefte studie om op een gemotiveerde basis te beslissen of de
voorziene bebouwing noodzakelijk is

• De milieuadviesraad stelt dat het stadsbestuur eerst en vooral de nodige
maatregelen moet treffen om eerst alle open bouwpercelen in de
bestaande woonwijken te bebouwen alvorens de schaarse open ruimte
aan te snijden.

• De milieuadviesraad stelt dat deze projecten pas kunnen opgemaakt
worden na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijke structuurplan
Mortsel

• De milieuadviesraad is voor het maximaal behoud van de open ruimte in
het parkgebied.

• Er wordt vooral aanstoot genomen aan de massieve bouwvolumes aan
de Edmond Thieffrylaan.De sportschuur dient geïntegreerd te worden in
het nieuwe scholencomplex.

• De patiowoningen aan de Edmond Thieffrylaan en het hoge
appartementsgebouw in het park (achter huidige gemeenteschool) horen
volgens de milieuraad niet thuis op deze plaats.

• De milieuadviesraad vraagt zich af of het “trapveld” wel noodzakelijke
wedstrijdafmetingen moet hebben (het zal toch niet voor competitie
gebruikt worden). Een kleiner voetbalveld maakt ruimte vrij voor andere
sportinfrastructuur (volley, basket, …) die de scholen kunnen benutten.

• De milieuraad wenst dat de wandelpromenade tussen de Antwerpsestraat
en Edegemsestraat een gebied voor voetgangers wordt én dat ze niet
gebruikt gaat worden als “autopromenade”.

07/11/2005

14/04/2005 Ontwerp stadsplein
• De milieuadviesraad vraagt eerst de uitvoering van een conforme

woonbehoefte studie om op een gemotiveerde basis te beslissen of de
voorziene bebouwing noodzakelijk is

• De milieuadviesraad stelt dat het stadsbestuur eerst en vooral de nodige
maatregelen moet treffen om eerst alle open bouwpercelen in de
bestaande woonwijken te bebouwen alvorens de schaarse open ruimte
aan te snijden.

• De milieuadviesraad stelt dat deze projecten pas kunnen opgemaakt
worden na de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan
Mortsel

• De milieuadviesraad is tegen bebouwing van de huidige parking langs
de fortvijver en pleit voor het behoud van deze gratis parkeerplaatsen bij
het station (aanmoedigen gebruik openbaar vervoer).
Er wordt meer groenvoorziening binnen het project gevraagd

07/11/2005

12/05/2005 Dulo-waterplan Beneden Vliet:
• De milieuraad heeft integraal goedkeuring gegeven aan het ontwerp

doelstellingennota van het DuLo-Waterplan - deelbekken Beneden Vliet

nvt
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Datum
advies

Omschrijving Gevolg
stadsbestuur

09/06/2005 Overdracht beheer rioleringen aan RI-ANT
• De milieuraad staat positief tegenover dit project maar heeft volgende

opmerkingen:
• De extra inkomsten van de rioleringsbijdrage worden niet

gecompenseerd door een verlaging van bijvoorbeeld de
gemeentelijke opcentiemen.
Het stadsbestuur verdedigt de lastenverhoging door de toegenomen
kosten voor wegenaanleg.

• Er zijn geen sociale correcties voorzien.
Het stadsbestuur heeft in het goedgekeurd voorstel niet geopteerd
voor sociale correcties

• De milieuraad stelt voor de “gratis” geleverde 15 m³ water per
persoon vrij te stellen van de rioleringsbijdrage.
Op deze opmerking wordt geen antwoord gegeven.

• De bestaande gemeentelijke subsidiëring voor de afkoppeling,
infiltratie en hergebruik regenwater als stimuli voor een duurzaam
watergebruik moet behouden blijven.
Het stadsbestuur zal deze subsidies behouden.

07/11/2005

09/06/2005 Begrotingswijziging 2005/1 en 2005/2
• De milieuraad geeft goedkeuring aan de voorgelegde wijzigingen aan de

begroting.
• De milieuraad betreurt dat de milieuraad pas om advies gevraagd werd

nadat de begrotingswijziging goedgekeurd was in de gemeenteraad

07/11/2005

08/09/2005 Ecologische inrichting van de Koude Beek
• De milieuraad geeft zonder opmerkingen gunstig advies aan het

voorgelegde voorstel

07/11/2005

08/12/2005 Begroting 2006 - geen advies gegeven
• Omdat de begroting 2006 reeds goedgekeurd werd in de gemeenteraad

voordat de milieuraad kans kreeg om op een deugdelijke wijze advies uit
te brengen, achtte milieuraad het niet nodig om pro forma werk te steken
in dit advies.

nvt

Alle adviezen werden met de algemene instemming van de vergadering uitgebracht.

Adviesvragen, -termijnen en tijdstip van het gevolg door het stadsbestuur:
De adviesfunctie van de milieuraad komt in 2005 onder druk te staan:
- Net zoals vorig jaar vraagt het stadsbestuur in 2005 blijkbaar enkel nog advies over de verplichte thema's. In het

verleden werden (nagenoeg) alle milieuthema's voor advies voorgelegd.
- De soms erg krappe adviestermijn wekt steeds meer wrevel op. Dit lijkt in 2005 eerder regel dan uitzondering

geworden te zijn. Hierdoor zijn de adviezen vaak pas beschikbaar op een moment dat de gemeenteraadsbeslissing
niet meer beïnvloed kan worden.

- Voor de begrotingswijziging werd pas advies gevraagd nadat ze door de gemeenteraad goedgekeurd was.
Voor de begroting 2006 wachtte de milieuraad nog op verduidelijkingen, correcties en aanvullingen, als het
document reeds goedgekeurd werd door de gemeenteraad.

- Met de weigering om advies over de begroting 2006 te geven, wil de milieuraad aangeven dat ze niet wil fungeren
als een verplicht nummertje “inspraak”, maar dat ze haar rol wil vervullen in de geest van de
samenwerkingsovereenkomst.
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De Milieu Advies Raad is in 2005 voor alle adviezen in kennis gesteld van het gevolg dat het stadsbestuur aan deze
adviezen gegeven heeft. Aan 3 (van de 9) adviezen werd binnen de voorgeschreven termijn van 3 maanden gevolg
gegeven. In 2005 bedroeg de gemiddelde responstijd bedroeg 150 dagen (met minimum van 19 dagen en een
maximum van 263 dagen)
Voor de 3 adviezen waarvan we een gevolg zouden moeten bekomen in 2004, werd een gemiddelde responstijd van
minimum 145 dagen gemeten.

Net zoals in 2004 moeten we in 2005 terug vaststellen dat het stadsbestuur voor 2/3 van de adviezen er niet in slaagt
om binnen de antwoordtermijn van 3 maanden een antwoord te formuleren.

In 2005 hebben we ook het gevolg ontvangen voor 3 adviezen die uit 2004 dateren. Geen enkel van deze antwoorden
kwam binnen de voorgeschreven periode (met een gemiddelde responstijd van 145 dagen).

Het advies "studie inplanting windmolens" wacht al 934 dagen op een gevolg.

Werkjaar
(dagen)

antwoordtijd op adviezen

1996 186
1997 165
1998 59
1999 112
2000 92
2001 231
2002 181
2003 167
2004 121
2005 150

Externe communicatie
website www.milieuraadmortsel.be:
Vanaf juni 1998 beschikt de milieuraad over haar eigen website. De website is gehuisvest bij Telepolis Antwerpen en
kan door iedereen gratis geraadpleegd worden.

Vanaf de zomer 2001 beschikt de milieuraad over een eigen domeinnaam: http://www.milieuraadmortsel.be. Door dit
eenvoudig te onthouden internetadres is de toegankelijkheid van onze informatie verbeterd.

De website werd in 2005 dagelijks bezocht door gemiddeld 9,2 bezoekers. (bron: Fastcounter)

jaar gem. hits/dag
1999 3,7
2000 5,2
2001 6,8
2002 7.8
2003 8.8
2004 9.1
2005 9.2

http://www.milieuraadmortsel.be:
http://www.milieuraadmortsel.be.
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In 2005 hebben we in totaal 3221 bezoekers gehad (3.1% minder dan in 2004). De stijging van het bezoekersaantal
van de vorige jaren is ten einde gekomen. Uit de evolutie van de cijfers van voorgaande jaren kunnen we besluiten dat
de site zijn maximale capaciteit bereikt heeft
Sinds haar ontstaan in juni 1998 telden we reeds 18533 bezoekers (bron: Fastcounter).

jaar bezoekers cumulatief
1998 (300) (300)
1999 1289 1589
2000 1899 (+47%) 3488
2001 2464 (+30%) 5952
2002 2845 (+15%) 8797
2003 3191 (+12%) 11988
2004 3324 (+4.2%) 15312
2005 3221 (-3.1%) 18533

Bezoekers website Milieuraad Mortsel 1999 - 2006
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De informatie op de website wordt meerdere malen per maand geactualiseerd.
Enkele cijfers:

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

382 435
(+13.9%)

460
(+5.7%)

518
(+12.6%)

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

8.6
(4.1)

13.6
(7.5)

19.1
(9.9)

23.1
(10.6)

aantal gewijzigde bestanden
(% gewijzigde bestanden)

166
(23.9%)

288
(62.6%)

156
(30.1%)

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



- 14 -

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.

Advertenties in lokale reclameblad:
In 2005 werden door de milieuraad geen betalende artikels in lokale reclamebladen geplaatst.

Als deel van de publiciteitscampagne voor de milieuweek in oktober, werd door het stadsbestuur de “open”
milieuraad rond duurzaam beleggen aangekondigd in het lokale reclameblad.

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 kippen-, nestkasten of de behaagactie te ondersteunen: er moet een
grote hoeveelheid informatie verspreid worden en deze kan lang op voorhand samengesteld worden.

De milieuraad zou het appreciëren mocht er een oplossing gevonden worden die het mogelijk maakt dat
vergaderingen van de milieuraad in het stedelijk informatieblad aangekondigd worden met verwijzing naar het
internetadres van de milieuraad voor meer details zoals de agenda.
Dit was in 2005 slechts tweemaal het geval, waarvan eenmaal voor de “open” milieuraad rond duurzaam beleggen.

Overzicht publicaties in "Mortsel Info" en lokale pers:

Mortsel Info Lokale persMaand
Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Aankondiging
vergadering

(cm²)

Informatie
over acties

(cm²)

Totaal
(cm²)

Januari / / / / 0
Februari 171 / / / 171
Maart / / / / 0
April / 340+129 / / 469
Mei / / / / 0
Juni / / / / 0
Juli/Augustus / / / / 0
September / 1072 / / 1072
Oktober 38 460 27 / 525
November / / 0
December / / / / 0
TOTAAL 209 cm² 2001 cm² 27 cm² 0 cm² 2237 cm²

Mortsel Info Lokale persWerkjaar
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

http://www.milieuraad.be:
http://www.milieuraad.be
http://www.milieuraad.be
http://www.milieuraadmortsel.be.
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Informatiepunt en tentoonstellingsstand:
Op de Jaarmarkt was de milieuraad aanwezig met een informatiestand.

De thermografische luchtfoto’s vormden de kern van de stand.

Daarnaast werd er algemene informatie verstrekt over de werking van de milieuraad.

Sensibilisatieacties en andere initiatieven

Stookolietanks:
Na de eerste tankslag in het najaar 2004, waarbij de firma Mourik 62 oude stookolietanks buitendienst stelde,
bleven de aanvragen voor tanksaneringen binnenlopen.

In Mortsel Info van april 2005 werd het tankslagproject terug aangekondigd. Dit resulteerde in een opruiming
van 33 tanks.

Zonder nog verder publiciteit te maken zijn er daarna nog 13 aanvragen binnengekomen zodat in het najaar
nog eens 13 geneutraliseerd werden.

In 2005 werden er dus 46 oude stookolietanks geneutraliseerd, wat 108 tanks oplevert in de twee jaar dat de
actie loopt.

Het profiel van de gemiddelde klant is wel gewijzigd ten opzichte van 2004.
In tegenstelling tot de eerste actie in het najaar 2004, hadden we in 2005 vooral te maken met personen die hun
centrale verwarming recent omgeschakeld hebben op aardgas.

De evaluatie van de reinigingsactie in de lente 2005 heeft geen knelpunten blootgelegd en iedereen was
tevreden tot zeer tevreden met het resultaat. (voor de actie in het najaar werd geen tevredenheidsenquête
uitgevoerd; er waren evenmin klachten van klanten)

Omdat er nog steeds aanvragen binnenlopen, is er besloten de campagne in 2006 verder te zetten.

In 2005 werd de actie overgenomen door de gemeente Lint en Leopoldsburg.
Rond Leopoldsburg is het project is zich daar stilaan als een 'olievlek' aan het verspreiden over de provincie:
Hechtel-Eksel, Bree, Opglabbeek, Zutendaal, Maaseik, Tongeren, Zonhoven, Nieuwerkerken en ook Olen
stapten in de boot. Daar werden door Watco ongeveer 100 tanks gesaneerd.

Het is verbazend dat onze buurgemeenten (op Lint na) het voorbeeld van Leopoldsburg niet volgen en mee op
de kar springen. Noch het milieu, noch de burgers van deze gemeenten varen hier wel mee.

Kontich denk aan een tankslag in samenwerking met de intercommunale IGEAN.

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 bedroeg 2630 planten, een equivalent voor 1185 meter hagen.
In 2005 daalde het aantal particuliere klanten tot 35, we telden 27 gezinnen die planten aangekocht hebben
voor het parkgebied "Oude God".

Voor parkgebied "Oude God" werden 965 planten (62 pakketten) aangekocht, goed voor 677 meter hagen.
Deze verkoop maakte 37% uit van de totale hoeveelheid verkochte planten.

De verkoop van klimplantjes is nu geïntegreerd in de “behaagactie”. De verkoop is echter marginaal: er werden
nauwelijks 10 klimplanten verkocht aan vier klanten.

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

Zaterdag 28 mei was in 2005 het moment om de 94 bestelde kippen (4.70 euro/stuk) te bedelen. De 29
gastgezinnen kregen bij de adoptie van hun kippen ook weer het traditionele startpakket met een afsluitbare
emmer, graan, legeieren en schelpjes.

Naast het (beperkt) sensibiliserend karakter, draagt de actie bij tot de naambekendheid van de milieuraad.

Naar aanleiding van de ophokplicht ter preventie van de vogelgriep, heeft de milieuraad zijn klanten
geïnformeerd over de verplichtingen.

Ook omwille van de risico’s van de vogelgriep, zal in 2006 geen kippenactie georganiseerd worden.
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Actie ongeadresseerd reclamedrukwerk:
In 2004 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.

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 2005 is men samengekomen om de resultaten van de “tankslag 2004” te bespreken en de actie te exporteren
naar de buurgemeenten.

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

Burenraad Agfa-Gevaert:
De burenraad Agfa-Gevaert is midden 2005 één maal samengekomen.
Belangrijkste punten:
• Afbraak FAO
• status verkoop Gevaert 4
• verkoop parking aan Ridder Van Ranstlei
• uitbreiding milieuvergunning Gevaert 1
• bodem
• buurtcontacten
• diverse:

• geurhinder aan het afvlakkingsbekken
• verkeer tussen de vestigingen

In het najaar is er nog een informatievergadering geweest voor de bewoners van de aanpalende straten i.v.m.
het bodemonderzoek.

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).

In dit overlegcomité is de Mortselse milieuraad ook vertegenwoordigd.

De vergaderfrequentie van het overlegcomité is verlaagd tot twee bijeenkomsten per jaar.

De procedures van het overlegcomité zijn dit jaar versoepeld zodat de communicatie over de werking veel
vlotter verloopt dan in voorgaande jaren.

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 nu mogelijk om tijdens
de openinguren van de luchthaven dadelijk een probleem te signaleren.
Sinds midden 2005 wordt de klager systematisch geïnformeerd over het gevolgd 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.

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

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.
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'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 in 2005 niet aangesproken. Ze
zullen gebruikt worden voor de verdere opvolging van het project en om een eventuele (geactualiseerde)
herdruk te financieren.

Energiemeters:
Sinds eind september 2003 beschikt de milieuraad over 3 sets van 2 energiemeters.

Er is een demonstratieopstelling gebouwd waarmee aan de hand van de energiemeters het verschil in
energieverbruik tussen een spaarlamp en een gloeilamp aangetoond wordt.

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

In het najaar 2005 werden de energiemeters uitgeleend aan de KWB ter ondersteuning van de
sensibilisatiecampagne “klimaatwijk”.

Bio-café:
Op de "Dag van het park" heeft de milieuraad in samenwerking met de stedelijke milieudienst een bio-café
uitgebaat. De bezoekers konden smaken van een viertal biertjes, wijn, fruitsappen, koffie en -thee, chips of een
schoteltje met kaas, salami en olijven. Al deze producten waren natuurlijk "bio".

'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 kunnen nog steeds door de burgers geconsulteerd worden op de technische dienst. Hiervan wordt
erg regelmatig gebruik van gemaakt.

De foto’s werden dit jaar ook tentoongesteld op de stand van de milieuraad tijdens de jaarmarkt.

Fiets- en wandelroutes:
Ondanks de hoge graad van verstedelijking, is het best mogelijk om mooie fiets- en wandeltochten te maken
binnen de gemeente.

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 ervoor de routes te bebakenen. Het stadsbestuur volgt hierin de milieuraad niet.

Milieu-educatie op fort 4:
De milieuraad heeft de (erg enthousiaste) vrijwilligers ondersteund die aan milieueducatie doen op fort 4.

Door de aankoop van educatief materiaal zoals zoekkaarten, loupes, microscopen en een vleermuizendetector
wordt hun werking ondersteund.

De mogelijkheid om voor deze enthousiaste groep (én andere groeperingen) een lokaal te voorzien voor de
educatieve doeleinden wordt nog steeds door het stadsbestuur in beraad gehouden.
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Zelfevaluatie op basis van een enquête bij de leden en
deelnemers
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 van 2005 werd gevraagd deze test in te vullen.

2004 2005
aantal antwoordformulieren 12 14
responsgraad 60% 52%

Samenvatting van de scores:

(er kan een score gegeven worden tussen 0 = niet akkoord  en 5 = helemaal akkoord) 2004 2005
relatie milieuraad - overheid 71% 59%
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

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

Je krijgt de ruimte, het budget en de administratieve ondersteuning om eigen initiatieven te ontwikkelen. 3,7 3,6
De schepen van milieu is meestal aanwezig. 3,7 2,6
Ambtenaren van de administratie zijn bereid uitleg te komen geven. 4,1 4,0
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

samenstelling en organisatie 81% 77%
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

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

4,8 4,4

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

4,0 3,6

in de vergadering - vergaderstijl 80% 71%
Iedereen kan bijdragen tot de discussie. 4,8 4,7
De voorzitter probeert steeds tot een werkbare consensus te komen. 4,3 4,1
De discussies worden efficiënt geleid en de vergadering begint en eindigt op tijd. 3,3 3,4
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

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

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

4,3 3,6

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

Beide geslachten zijn steeds vertegenwoordigd door minstens eenderde van de stemgerechtigde leden. 3,7 3,0
Eindscore: 78% 69%

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:
- De relatie milieuraad - overheid komt in 2005 nog verder onder druk te staan dan in 2004. Op bijna alle vragen

wordt in 2005 slechter gescoord dan in voorgaand jaar.
De bereidheid van de ambtenaren om punten toe te lichten wordt erg geapprecieerd.
Het voornaamste manco is opnieuw én in toenemende mate het laattijdig consulteren van de milieuraad door het
stadsbestuur bij de besluitvorming.
De impact van de milieuraad op het gemeentelijke milieubeleid scoort ook laag.

- De invalshoek "samenstelling en organisatie" scoort 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 2004.

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

- Het onderdeel “relatie milieuraad – overheid” scoort duidelijk véél minder dan de thema's "samenstelling en
organisatie" en "in de vergadering - vergaderstijl ".
Ondanks de globaal goede score van 70%, dient er dringend en prioritair gewerkt te worden aan het thema "relatie
milieuraad - overheid".

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, 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. 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
spelend op te volgen. Om de vergaderingen aantrekkelijker en minder belastend te maken voor de deelnemers, werd er
getracht een strakkere timing aan te houden zodat de vergaderingen op een redelijk uur (omstreeks 22.15 uur) afgerond
kunnen worden.

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. 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 en krijgt positieve kritiek.

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 komt in 2005 onder druk te staan:
- Net zoals vorig jaar vraagt het stadsbestuur in 2005 blijkbaar enkel nog advies over de verplichte thema's. In het

verleden werden (nagenoeg) alle milieuthema's voor advies voorgelegd.
- De soms erg krappe adviestermijn lijkt in 2005 eerder regel dan uitzondering geworden te zijn en werkt

demotiverend. Hierdoor zijn de adviezen vaak pas beschikbaar op een moment dat de gemeenteraadsbeslissing niet
meer beïnvloed kan worden.

- Een ander punt van aandacht is de trage respons van het stadsbestuur op vragen, suggesties en adviezen van de
milieuraad.

- Deze feiten worden bevestigd door de resultaten van de zelfevaluatie.
- Met de weigering om advies over de begroting 2006 te geven, wil de milieuraad aangeven dat ze niet wil fungeren

als een verplicht nummertje “inspraak”, maar dat ze haar rol wil vervullen in de geest van de
samenwerkingsovereenkomst.

http://www.milieuraadmortsel.be
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Het lijkt steeds moeilijker te worden om mensen te motiveren om deel te nemen aan de vergaderingen.
Het aantal belangstellenden voor de vergaderingen blijft beperkt en loopt terug. Het aantal trouwe deelnemers aan de
vergaderingen daalt eveneens, wat resulteert in een lager aantal stemgerechtigde leden in 2006.
Mogelijk wordt dit fenomeen gekatalyseerd door een steeds verder verslechterende relatie tussen het stadsbestuur en de
adviesraad. Het gevoel dat de vrijwillige inzet van de leden kan helpen om een beter bestuur te bekomen, is steeds verder
zoek.

Wat de werking van de milieuraad in 2005 betreft, merken we volgende trends op:
- 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.

- In 2005 zijn er geen nieuwe acties of projecten opgestart.
- De samenwerking met de milieuraden uit de regio blijft bestaan. In 2005 werd er samengewerkt in het kader van de

tankslag en de nestkastenactie.

Naar 2006 kunnen reeds volgende doelstellingen en/of acties vastgelegd worden:
- De stookolietankactie verder organiseren.
- Collectieve prijsvraag voor energie-audits, analoog aan principe “tankslag”.
- Er wordt bekeken hoe een “planteruil” georganiseerd kan worden.
- De herhaling van bestaande succesvolle acties zoals de behaag- en nestkastenactie.
- De milieuraad zal trachten initiatieven op te starten in het kader van de actie “nacht van de duisternis”.
- Milieuthema’s in de aandacht brengen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
- IJveren voor en verder ontwikkelen van het idee van een milieueducatieve ruimte op fort 4.

I. Iven M. Tobback

Voorzitter Secretaris
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Bijlage 1: detail inkomsten en uitgaven voor werking milieuraad

Num Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans
overdracht 2004 946,00

95 1/01/2005 Intresten intresten 2004 16,78 962,78
2 10/01/2005 acties : nestkastenactie terugbetaling nestkast Kontich 5,00 967,78
3 3/02/2005 Werkingskosten : bureelkosten 5*klasseur -4,95 962,83
4a 10/02/2005 Werkingskosten : bureelkosten 10*klasseur -9,90 952,93
4b 10/02/2005 Werkingskosten : bureelkosten 12*klasseur -11,88 941,05
5 8/03/2005 werkingsmiddelen stad toelage stad 2005 1240,00 2181,05
6 30/03/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2195,15
7 1/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2204,55
8 5/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2213,95
9 7/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2223,35
10 12/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2232,75
11 14/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2246,85

12a 15/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2256,25
12b 15/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 37,60 2293,85
13 18/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 18,80 2312,65
14 19/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 18,80 2331,45

15a 20/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2340,85
15b 20/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,50 2350,35
15c 20/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2364,45
16 21/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2378,55
17 22/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2387,95
18 25/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2397,35

19a 26/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2406,75
19b 26/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2416,15
19c 26/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 18,80 2434,95
20 27/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 47,00 2481,95
21 28/04/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2491,35
23 2/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 19,60 2510,95

22a 2/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2525,05
22b 2/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 37,60 2562,65
24 4/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2572,05

25a 9/05/2005 acties : kippenactie terugbetaling teveel betaald kippen -0,80 2571,25
25b 9/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2585,35
26 10/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2599,45
27 11/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 14,10 2613,55

13/05/2005 acties : nestkastenactie verkoop 1 zelfbouw 3,50 2617,05
13/05/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 inkomsten biocafe mei 2005 51,05 2668,10

29a 17/05/2005 Werkingskosten : sensibilisatie spaarlamp demostand -3,59 2664,51
29a 17/05/2005 Werkingskosten : publiciteit kabelbandjes (stand biomarkt) -3,78 2660,73
2 23/05/2005 acties : kippenactie 100kg graan, nepeieren en schelpjes -33,50 2627,23
30 24/05/2005 acties : kippenactie nepeieren -5,00 2622,23
31 25/05/2005 acties : kippenactie aankoop kippen 9,40 2631,63

29/05/2005 acties : nestkastenactie verkoop nestkastjes (workshop) 17,50 2649,13
29/05/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 aankoop kaas en salami -53,40 2595,73
29/05/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 inkomsten biocafé DvhP 288,00 2883,73

32 30/05/2005 acties : kippenactie aankoop 94 kippen (4,7€/stuk) -432,44 2451,29
34 6/06/2005 acties : kippenactie aankoop 100 emmers+deksel -162,26 2289,03

36a 10/06/2005 Werkingskosten : bureelkosten telefoonkosten -2,21 2286,82
37a 10/06/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 aankoop drank+fruitsap -70,79 2216,03
37a 10/06/2005 Werkingskosten : representatie aankoop 4 flessen wijn -17,64 2198,39
38a 13/06/2005 acties : kippenactie 30 kippenbrochures -25,20 2173,19
38b 23/06/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 drankbonnetjes 12,00 2185,19
39 7/07/2005 acties : tankslag telefoonkosten -3,58 2181,61

41b 25/07/2005 Werkingskosten : website domeinnaam + redirection -20,99 2160,62
41a 26/07/2005 prestaties : biomarkt en DvhP 2005 aankopen bij Biogroup,be -127,18 2033,44
42 29/08/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 30,00 2063,44
43 30/08/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 8,00 2071,44
44 14/09/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 15,00 2086,44
45 15/09/2005 acties : nestkastenactie aankoop ijzerwaren zelfbouwpakket -20,00 2066,44
46 16/09/2005 acties : behaagactie bestelling planten 14,00 2080,44
47 19/09/2005 acties : nestkastenactie verkoop nestkasten op jaarmarkt 27,00 2107,44

48a 20/09/2005 acties : nestkastenactie aankoop zelfbouwpaketten -447,70 1659,74
48b 20/09/2005 acties : nestkastenactie aankoop spaanplaatschroeven zelfbouwpakket -2,60 1657,14
49 22/09/2005 acties : behaagactie aankoop planten 12,00 1669,14
50 26/09/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 30,00 1699,14
51 27/09/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 25,00 1724,14
52 28/09/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 30,00 1754,14
53 29/09/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 14,00 1768,14
54 30/09/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 8,00 1776,14

55b 5/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 5,00 1781,14
55c 5/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,00 1788,14
55d 5/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 30,00 1818,14
55e 5/10/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 70,00 1888,14
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Num Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans
55f 5/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 15,00 1903,14
55g 5/10/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 45,00 1948,14
55a 6/10/2005 acties : behaagactie aankoop hagen 40,00 1988,14
56a 7/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 14,50 2002,64
56b 7/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 29,00 2031,64
56c 7/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 7,00 2038,64
56d 7/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 33,00 2071,64
57r 10/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 14,50 2086,14
57x 10/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 14,00 2100,14
57y 10/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 15,00 2115,14
57z 10/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 9,00 2124,14
57i 11/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 57,00 2181,14
57j 11/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 2190,14

57m 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop loupes en zoekkaarten -69,70 2120,44
57n 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop 6 microscopen -354,00 1766,44
57o 11/10/2005 acties : nestkastenactie nestkastenactie 7,00 1773,44
57p 11/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 1777,94
57q 11/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 1786,94
57s 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop boeken -19,94 1767,00
57t 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop zoekkaarten -10,52 1756,48
57u 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop boeken -10,97 1745,51
57v 11/10/2005 NME : educatief materiaal aankoop potjesloupes -48,01 1697,50
57w 11/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 8,00 1705,50
57a 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 1714,50
57b 12/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 14,50 1729,00
57c 12/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 12,50 1741,50
57d 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 9,00 1750,50
57e 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 52,00 1802,50
57f 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 1807,00
57g 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 1811,50
57h 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 1816,00
57k 12/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 45,00 1861,00
57l 12/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 7,50 1868,50
58a 13/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 15,00 1883,50
58b 13/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 1888,00
58c 13/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 1897,00
58d 13/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 10,00 1907,00
58e 13/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 30,00 1937,00
58f 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 28,00 1965,00
58g 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 12,00 1977,00
58h 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 69,00 2046,00
58i 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 20,00 2066,00
58j 14/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 14,50 2080,50
58k 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 2089,50
58l 14/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 40,00 2129,50

58m 14/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 21,50 2151,00
59a 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2155,50
59b 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 16,00 2171,50
59c 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 60,00 2231,50
59d 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 8,00 2239,50
59e 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 28,00 2267,50
59f 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2272,00
59g 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 13,50 2285,50
59h 17/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 12,50 2298,00
59i 17/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,50 2305,50
59j 17/10/2005 acties : behaagactie terugbetaling te veel betaald -9,00 2296,50
60a 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop gluhwein -4,76 2291,74
60b 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 3,50 2295,24
60c 18/10/2005 Werkingskosten : bureelkosten kleefband + 500 omslagen -17,37 2277,87
60d 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2282,37
60e 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2286,87
60f 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 37,50 2324,37
60g 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 15,00 2339,37
60h 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,00 2346,37
60i 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2350,87
60j 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 14,50 2365,37
60k 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 27,00 2392,37
60k 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 19,50 2411,87
60l 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 15,00 2426,87

60m 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed 18,00 2444,87
60n 18/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,50 2452,37
60o 18/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 14,50 2466,87
61a 20/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 19,00 2485,87
61b 20/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 3,50 2489,37
61c 20/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 45,00 2534,37
61d 20/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,50 2541,87
61e 20/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 10,50 2552,37
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Num Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans
61f 21/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 14,50 2566,87
61g 21/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 30,00 2596,87
62a 24/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 7,00 2603,87
63a 25/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,50 2608,37
63b 25/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 2617,37
64a 26/10/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkasten 5,00 2622,37
65a 26/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 33,00 2655,37
66a 26/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 4,00 2659,37
66b 26/10/2005 acties : behaagactie aankoop planten 17,00 2676,37
67b 2/11/2005 acties : behaagactie aankoop plantgoed -1269,50 1406,87
67c 2/11/2005 NME : educatief materiaal aankoop bat-detector -319,10 1087,77
67d 2/11/2005 acties : kippenactie verplatsingsvergoeding bussen brieven kippengriep -12,38 1075,39
67e 2/11/2005 Werkingskosten : verplaatsingsonkosten Verplaatsingskosten spreker MR 27/10/2005 -8,25 1067,14
67a 4/11/2005 acties : behaagactie aankoop planten 9,00 1076,14
68a 4/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop  nestkastjes 14,50 1090,64
68b 4/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 7,00 1097,64
68c 4/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 5,00 1102,64
69a 7/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 10,00 1112,64
69b 7/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop 35 mezenkastjes -150,00 962,64
70a 8/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 10,00 972,64
70b 8/11/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes 12,50 985,14
71 10/11/2005 Werkingskosten : vorming boek "gemeentelijke milieuraden" -37,00 948,14

72a 21/11/2005 Werkingskosten : ICT Mcafee anti virus -31,41 916,73
72b 21/11/2005 acties : behaagactie 3*kerststol -4,47 912,26
73 30/11/2005 acties : nestkastenactie verkoop nestkastjes 25,00 937,26

76a 7/12/2005 acties : nestkastenactie aankoop nestkastjes Boechout 230,00 1167,26
76b 7/12/2005 acties : nestkastenactie verkoop nestkastjes recyclagepark 30,50 1197,76
77a 12/12/2005 acties : nestkastenactie 40 mussenpotten -300,00 897,76
77b 12/12/2005 acties : nestkastenactie aankoop 35 nestkastjes -245,00 652,76
77c 12/12/2005 acties : nestkastenactie verkoop nestkastje 3,50 656,26

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

Nr Datum Categorie Omschrijving Bedrag Balans
1353,97

1 1/01/2005 Op de Weg intresten 2004 55,63 1409,60
1 1/01/2005 Op de Weg intresten 2004 2,70 1412,30

wettelijk depot: D/2006/10.332/1


