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De stuurgroep keurt het verslag van de vergadering van 26 november 2019 goed. 

Saneringsnoodzaak en standpunt OVAM 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van de brief van OVAM aan de gemeente Rumst. Een gelijkaardige brief werd 
verstuurd naar de provinciegouverneur en zal op de website gezet worden. 

- Krijgt van de intendant een toelichting hoe tot deze brief is gekomen, waarbij onder meer 
verwezen wordt naar het in vraag stellen van de noodzaak van en de omvang van een sanering 
in het gebied vanuit bepaalde hoek; 

- Overloopt de inhoud van de brief en stemt ermee in dat de saneringsnoodzaak en –techniek 
duidelijk worden bevestigd; 

- Beslist dat hier ruchtbaarheid aan gegeven moet worden via persbericht; 
 

Aanpak vervolgoverleg met visclub 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van de voorgaanden  inzake de contacten met de visclub; 
- Akteert dat de Vlaamse Waterweg en de Provincie bereid blijven om hun voorstel tot 

herplaatsing van de visclub onder de voorheen gestelde voorwaarden te honoreren, maar dat 
bij noodzaak een onteigening zal moeten tussenkomen; 

- Verwondert er zich over dat de visclub plots zijn standpunt wijzigde en niet meer bereid bleek 
om te aanvaarden waar ze vooraf wel mee leken in te stemmen; 

- Stelt vast dat, nu de saneringsplicht vaststaat, art. 166 van het bodemdecreet een onteigening 
habiliteert; 
 

Afwerking stortplaats ter hoogte van Bosstraat 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van de mededeling van Ovam dat de regelgeving niet toelaat af te wijken van de 
minimale dikte van 1,5 meter voor de eindafdeklaag; 



 

- Begrijpt dat deze minimale hoogte zal moeten worden nageleefd, zodat een lagere eindafdek 
van bv. 75 cm uitgesloten is; 

- Uit zijn bezorgdheid dat reeds uitgevoerde werken niet onnodig worden afgebroken en er een 
hogere afdekking komt dan strikt vereist langsheen de Bosstraat; 

- Opteert voor een minimale, wetsconforme afdekking langsheen de Bosstraat met het oog op 
het zo veel als mogelijk behouden van het uitzicht van de bewoners in deze straat,  

 

Communicatie-aanpak en infomarkt 

De stuurgroep: 

- Stemt in met de voorgestelde communicatie waarbij op regelmatige tijdstippen, als er iets 
nieuwswaardig te melden is, zal worden geïnformeerd via nieuwsbrieven; 

- Bespreekt de organisatie van een infomarkt op 21 april aanstaande 

 

Stand van zaken afspraken Natuurpunt en Wienerbergen 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van de toelichting van de intendant met betrekking tot de contacten met 
Natuurpunt en Wienerbergen 

- Akteert dat een overeenkomst wordt voorbereid met Natuurpunt om hun plassen te 
verontdiepen en aldus natuurwaardiger te maken 

- Akteert dat Wienerbergen instemt met de aanpak van het Kleibrekerspad en er verder wordt 
gesproken over het gebruik van hun kade als noodkade en het verontdiepen van hun gronden 
bovenop de huidige ophoging door De Meuter; 
 

Voorlopige maatregel asbeststort 

De stuurgroep: 

- Aanhoort Bram Verschoren die de uitgevoerde voorlopige saneringsmaatregelen toelicht; 
- Akteert dat OVAM inzake het eindrapport over deze maatregelen vraagt om de risicoanalyse 

voor de volksgezondheid in de besluiten op te nemen; 
- Begrijpt dat dit risico onbestaande is voor zover de stortplaats niet wordt betreden; 
- Stelt vast dat er nog steeds niet toelaatbare betredingen gebeuren door derden; 
- Vraagt of er niet sneller tussentijdse resultaten van de metingen kunnen kenbaar gemaakt 

worden; 
- Akteert dat Bram zich hierover zal bevragen en dit gecommuniceerd zal worden; 

 

Varia 

- LANTIS vraagt een actualisatie van de timing inzake MER en vergunningen.  De intendant zal 
de prognose hierover opmaken en overmaken; 

- Aan LANTIS wordt de wedervraag gesteld om haar milestones kenbaar te maken. 
- Actief Terhagen vraagt naar de stand van zaken inzake het MER.  Een voorontwerp is deze 

week ter nalezing overgemaakt. Dit bevat alleszins nog een aantal vragen die moeten verder 
uitgediept worden Het rapport van INBO, te verwachten eind maart, moet er evenzeer in 
verwerkt worden. De intendant verwacht eind maart, begin april een eindversie. Dit MER kan 
dan op de infomarkt, en vooraf aan de gemeenteraden worden toegelicht. 



 

- Actief Terhagen wijst erop dat beloofd werd om de bevolking mede-eigenaar te maken van de 
vraagstelling naar INBO.   Besloten wordt om inzake deze vraagstelling een communicatie uit 
te werken, met uitdrukkelijke vermelding dat aanvullende vragen of suggesties kunnen 
worden overgemaakt. 

 


