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___________________________________________________________________________________________ 

 

AANWEZIG  
Stemgerechtigde leden: Fernand Van Ginderen (Natuurgidsen VMPA Antwerpen Centrum); Jo Van Uffelen 

(Natuurpunt Antwerpen Stad); Paul Breackmans (Natuurpunt Schijnvallei); Luc De Belie (Natuurpunt WAL); Rudi 

Leemans (Natuurpunt Zuidrand); Dirk Van Dyck (WBE Antwerpse Polders Noord) en  Stijn Sysmans (deskundige 

burger) 

 

Niet stemgerechtigde leden: Wiebe Eekman (PVDA+) en Jana Deforche, secretaris (stad Antwerpen, EMA)  

 

VERONTSCHULDIGD  
Stemgerechtigde leden: Jan Mertens (beweging.net); Willy Ibens ( Natuurpunt Antwerpen Noord);  Lin Ploegaert 

(Straatego); Anne Bergmans (UA)  

Niet-stemgerechtigde leden: Ilse De Schutter (Groen), kabinet van schepen Ait Daoud, Patrick Janssens (CD&V) en 

Lisa Geets (NV-A) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Verslag vorige vergadering  
 
Het verslag van de Adoma van 28.12.2017 wordt goedgekeurd.  

 

2. Mededelingen 

 
Documenten 

Net voor kerst werd een groot aantal documenten via WeTransfer aan de leden verstuurd. Omdat een heel aantal 

leden deze documenten niet tijdig hebben kunnen downloaden, zullen ze opnieuw worden verzonden.  

 

Ontslag Iris Materné 

Iris Materné (deskundige burger) heeft laten weten dat ze omwille van haar drukke agenda ontslag wenst te nemen uit 

de Adoma raad. We vinden dit jammer, maar  respecteren uiteraard haar keuze. Adoma wil Iris graag bedanken voor 

haar inzet en bijdrage.  
 
Afwezigheid voorzitter Anne Bergmans 

Voorzitter Anne Bergmans moet wegens ziekte haar activiteiten in de Adoma raad voor onbepaalde tijd stopzetten. 

Ondertussen neemt ondervoorzitter Stijn Sysmans haar taak over. We wensen Anne een spoedig herstel.     

 
Verderwerken memorandum 

Tijdens de Raad van januari zal worden verdergewerkt aan een memorandum.  We streven ernaar om dit zo snel 

mogelijk klaar te maken zodat het door politieke partijen kan worden meegenomen naar de verkiezingen toe.  

 
Vraag advies RUP FAB181 

Adoma werd gevraagd om advies te geven op het RUP FAB81 op Linkeroever:  https://www.antwerpen.be (zoekterm 

RUP FAB181) 

ADVIESRAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN MILIEU 

Verslag 
 
Datum en uur vergadering: 25 januari 2018 om 19.00u 

Plaats vergadering: Ecohuis – auditorium, Borgerhout 

Volgnummer: AD18v01 

Volgende vergadering: 22 februari 2018  (Ecohuis – auditorium) 
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Gezien de strakke deadline en de overlapping met andere adviesmogelijkheden heeft het dagelijks bestuur in 

samenspraak met Luc de Belie (Natuurpunt WAL) beslist geen advies te formuleren.  

 
Jaarverslag Adoma 

Het Adoma  jaarverslag omvat steeds een zelfevaluatie. Met het oog op de evaluatie van de werking het afgelopen 

jaar vindt een korte discussie plaats. Een aantal pijnpunten die werden opgesomd in het jaarverslag 2016 blijven 

bestaan. Het afgelopen jaar werden slechts twee adviezen (Hoekakker en Terbeke) en één brief 

(kerstboomverbranding) opgemaakt. Dit is een beperkt aantal, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. De leden 

wensen te benadrukken dat ook de discussies met projectleiders in dossiers waarin geen formeel advies werd 

opgemaakt toch belangrijke input en advies mondeling werd meegegeven. Voorbeelden zijn de  metabolismestudie 

stad van stromen, klimaatplan & emissie-inventaris, groentool, mobiliteitsbeleid en de drie contactmomenten met 

ontwerpteams Over de Ring.  

Op basis van de discussie zal een ontwerp zelfevaluatie opgenomen worden in het ontwerp jaarverslag 2017 dat in 

februari op de Adoma agenda staat.  

 
Advies RUP slachthuissite 

De eerst week van januari werd het Adoma advies over het RUP slachthuissite bezorgd aan het college en de 

projectleidster. 

 

3. Overkapping: voorstelling ontwerpteams (19:30u) 
 

Zowel op de Adomaraad van december 2017 als op de raad van  januari 2018 zijn de ontwerpteams van het proces 

‘Over de Ring’ (in opdracht van de Vlaamse Overheid onder leiding van de Intendant) aan het woord.  Ze presenteren 

de eerste ontwerpen en lichten het (co-creatie)traject toe. De drie teams geven een presentatie. De presentaties worden 

aan de Adoma leden bezorgd. Voor dit onderdeel van de agenda (vanaf 19:30u) zijn ook Gecoro leden uitgenodigd. 

 

 Team Noord: Ellen Steenwegen 

 Team Noordoost: Hendrik Bloem 

 Team Oost: Tim De Vos 

 

Alle informatie over participatiemogelijkheden en contactgegevens van de teams zijn te vinden op 

https://www.overdering.be/ 

 

Vanuit Team intendant is Matthias Blondia eveneens aanwezig. Vanuit de stad is Nele Plevoets aanwezig.  

Na de presentaties is er vervolgens ruimte voor vragen en feedback.  

 
 

4. Varia 
geen punten 

Jana Deforche        Stijn Sysmans 

secretaris       onder voorzitter 

https://www.overdering.be/

