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STUURGROEP SANERING & MORFOLOGIEHERSTEL VOORMALIG ONTGINNINGS-

GEBIED BOOM-TERHAEGEN 

VERGADERING 21 JUNI 2019 - VERSLAG 

Aanwezig 

Ludwig Caluwé, Chris Danckaerts, Bart Van Camp, Christian Houdendijcke, Jurgen 
Callaerts, Renilde Thys, Els De Vlies, Geert Van der Auwera, Veerle De Beuckeleer, Jeroen 
Baert, Thomas Van Herbruggen, Wim Lux, Gert Van de Genachte, Marieke Gruwez  
 
Verontschuldigd 

Luk Lemmens, Leo Van der Vliet, Jan Van Rensberge, Sven Cools, Kris Vanhoeck, Luc 
Cassan  
 
Goedkeuring verslag 

De stuurgroep: 
� keurt het verslag goed  

 
 
Voorlopige maatregelen asbest 

De stuurgroep: 
� Neemt kennis van de genomen maatregelen door DVW. 

 
Aanpak vergunningen 

De stuurgroep: 
� Wat met verenigbaarheid met bestemming? 
� Lantis vraagt wat met de hoeveelheid grond? 1 met hoeveelheid en 2 met de 

kwaliteit van de gronden. Lantis geeft aan om door te gaan. Lantis vraagt om de 
overeenkomst mee in de gaten te houden (hoeveelheid grond versus de kosten). 
Er wordt afgesproken om een apart overleg te beleggen met de ondertekenaars van 
de overeenkomst. Hierbij wordt door provincie en BAM het financieel plaatje 
voorbereid. 

� Aanlegsteiger ok om procedureel eraf te knippen. Is wel essentieel voor Rumst dat 
het uitgevoerd wordt. Is een reden waarom ze mee ingestapt zijn. 

� Gaat akkoord dat de omgevingsvergunning opgemaakt wordt en zo snel mogelijk 
ingediend wordt. 

� Beslist om een apart overleg te organiseren tussen de partners om de financiële 
aspecten te bekijken.  

 

 

Voorstel aanpak communicatie 

De stuurgroep: 
� Beslist om in het ontwerp de radiator te vervangen door bos 
� Beslist dat de te publiceren teksten rondgestuurd worden naar de volledige 

stuurgroep. Indien geen antwoord wordt verondersteld goedgekeurd te zijn. 
 

Boscompensatie 

De stuurgroep: 
� Gaat akkoord met de boscompensatie. 

 

Projectfiches 

De stuurgroep : 
� Geeft het projectteam opdracht om de projectfiches te updaten en beschikbaar te 

stellen op het extranet van Rumst. 
� Geeft het projectteam opdracht om de fiches up-to-date te houden. 

 
Akte recht van opstal 

De stuurgroep: 
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� Beslist om dit op 16/07 verder op te nemen. 
 

Buurtwegen 

De stuurgroep: 
� Neemt kennis van de stand van zaken. 

 

RUP 

De stuurgroep: 
� Neemt kennis van de stand van zaken. 
� Vraagt om een goede afstemming te voorzien met de communicatiewerkgroep. 

 
VLAIO 
De stuurgroep: 

� Gaat akkoord met het voorstel om een antwoordbrief te formuleren. 
 
Varia 
De stuurgroep: 

� Neemt kennis van de datum van Terhagen in de steigers op 24 september. 
 


