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Inleiding
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. De voorzitter stelt
de agenda van de vergadering voor. Algemeen mogen voorstellen voor agendapunten
bezorgd worden aan de voorzitter en de schepen.

1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 oktober 2018.

In het verslag (punt 5) staat dat de dreef Louis ter hoogte van Arbio slecht is. De weg is
echter over de volledige lengte slecht. Van het containerpark tot aan Jan Anthonissen.
Er worden verder geen opmerkingen geformuleerd over het verslag van de vorige
vergadering. De vergadering keurt het verslag eenparig goed.

2. Landbouwbeleid nieuwe legislatuur
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- De schepen verontschuldigt de gemeente dat de vergadering zo laat doorgaat in een
drukke periode voor de landbouwers. En stelt meteen voor om 2 vaste momenten per
jaar een overleg door te laten gaan
- De schepen stelt dat de landbouw een belangrijke plaats in de gemeenschap in
Arendonk inneemt en wil ook de beeldvorming van de landbouw versterken.
- De beleidsnota wil lokale landbouwers ondersteunen, doch de intensieve landbouw
vanuit Nederland is niet wenselijk. De gemeente maakt daarvoor samen met een
aantal grensgemeenten (o.a. Ravels, Merksplas, Baarle-Hertog) een visienota op. Ook
Hoogstraten, Wuustwezel, Essen willen mogelijks meestappen.
Het verhaal vertrekt, naar verluidt, vanuit een ‘invasie’ van kippenbedrijven in Ravels.
Dirk ligt toe dat in het verleden uitbreiding van kippenbedrijven mogelijk was, mits de
mest van de uitbreiding en de mest een percentage van de bestaande stallen werd
verwerkt. In Nederland zijn de mestrechten zeer duur.
De beleidsnota wil enerzijds bestaande, lokale landbouwers
uitbreidingsmogelijkheden geven. En anderzijds stopgezette bedrijfszetels op een
financiële haalbare manier ontharden.
- De landbouwers stellen dat de ze in hun vergunningstraject vaak worden
tegengewerkt door eigenaars van zonevreemde woningen.
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Naar positieve beeldvorming voor de landbouw stelt de beleidsnota voor om te
werken rond korte keten en anderzijds rond toerisme / hoevetoerisme. Cf. AROproject.
Kan de laatste versie van de intergemeentelijke landbouwnota worden doorgestuurd
naar de landbouwers om deze door te nemen en evt. advies? De schepen bekijkt dit
verder.
Voor wat betreft de landbouwraad. De gemeente heeft de intentie een
omgevingsraad te installeren in vervanging van de GECORO en milieuraad met
afvaardiging van de landbouwers (effectief lid en plaatsvervanger). Daarnaast is er
ook ruimte voor een landbouwoverleg, bv. 2 jaarlijks. Dit landbouwoverleg kan een
overleg voor alle Arendonkse landbouwers zijn, i.p.v. enkel afvaardigingen.
Individuele vragen komen daar niet aan bod. Die moeten rechtstreeks tussen
betrokkene en gemeente besproken worden.
xxx (Landelijke Gilden) wil de eigenheid van de landbouwraad behouden. De vraag is
of de samenstelling moet open getrokken worden voor alle landbouwers. De kans
bestaat dat er wel wat extra mensen komen, maar het zullen wel steeds dezelfde zijn.
De landbouwers stellen dat het moeilijk is om in een grote groep zaken te bespreken /
beslissen. Het is mogelijk om de afgevaardigden van de landbouwers te vertrouwen,
zij spreken voor hun achterban.
Is een themaoverleg zinvol? De landbouwers krijgen over verschillende thematieken
voldoende info via hun kanalen.
Sommige mensen (landbouwers) willen niet in volle vergadering vragen stellen.
Anderzijds kunnen vergaderingen in grote groep ook escaleren.
Zijn alle geledingen nog vertegenwoordigd in de landbouwraad? De leden kijken dit
na. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd.
Hoe zit het met de subsidie voor Natuurpunt (2.500 euro)? Natuurpunt verricht
belangrijk werk in de opruiming van onvergunde weekendverblijven in bv. Rode Del.
Dit zal blijvend ondersteund worden.
Helpt de technische dienst Natuurpunt in Rode Del? Ja, de technische dienst assisteert
met de kraan bij het neerleggen van de uitgeklede ruwbouwconstructies.

3. Ruimen van grachten (gemeentelijk en provinciaal)
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- De landbouwers stellen dat alles netjes geruimd is en op tijd. Zowel kraanwerkers als
handwerkers.
- Meldingen kunnen gebeuren via het meldpunt van de provincie:
www.meldpuntwaterlopen.be
- Districtscontroleur Laure Van den Broeck vertrekt eind juni bij het provinciebestuur.
De vacature voor de vervanger is open geschreven.

4. Zwerfvuil
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- De landbouwers stellen voor om terug werpnetten te zetten. Dan ligt het zwerfvuil
toch verzameld.
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Wat is de oplossing?
De gemeente denkt na over een verbod op overnachting van vrachtwagenchauffers
op de industriezone.
50% van de autopsies op overleden boerderijdieren geeft als doodsoorzaak scherp
(metaal). (info dienst DGZ).
Wat doen andere gemeenten hieraan? In Retie zijn er subsidies voor verenigingen die
zwerfvuil opruimen, maar is er daardoor minder zwerfvuil?
Hondendrollen veroorzaken neosporen bij koeien, wat leidt tot miskalven. Dat wordt
ook overgedragen op kalveren. Het uitlaten van honden in landbouwgebied houdt dus
risico’s in.
Meer sensibilisering en informering over zwerfvuil en hondenuitwerpselen in het
infoblad kan helpen.

5. Landbouwmobiliteit, evaluatie van de proefopstelling Akkerstraat / Roobeek
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- Het inrijden van Roobeek vanuit Hertevelden is moeilijk. Uitrijdende voertuigen
moeten terug achteruit om te kunnen inrijden.
- De Roobeek is te smal voor kruisend landbouwverkeer.
- Welke maatregelen op korte termijn? De vluchtvleugels eruit, de aansluitingen op
Roobeek / Hertevelden en Akkerstraat / Schotelven heraanleggen. De voorrangen van
rechts van Broekkant en Kerkstraat afnemen (voorrangsweg maken). Cf. nieuwe
industrieweg.
- In de Akkerstraat wordt gesteld dat de huizen scheuren. Dat zou liggen aan de
onderbouw. In Roobeek stelt dit probleem zich niet.
- De Horststraat is aangelegd in asfalt die goed opgesloten is. Die weg blijft goed liggen.
- Kunnen landbouwwegen voorzien worden voor enkel landbouwverkeer? Bv. Bocht,
Zoenbraak, Steert, tussen Nieuwedijk en Roobeek.

6. Verpachten landbouwgronden gemeente / OCMW
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- Stand van zaken: 2 mei is er overleg gepland met IOK over de wettelijke
mogelijkheden van opzegging en toekomstige uitgave.
- De gemeentegronden kunnen dienen als pasmunt bij projecten bv. ruilverkaveling
Weelde, bij nieuwe industriezone voor de boeren die moeten wijken. Het is dus
verstandig om hem te houden.
- De landbouwraad stelt voor om de grond maximaal te spreiden over alle Arendonkse
landbouwers. Bedrijfszetel in Arendonk is vereiste. Inkomen mag geen rol spelen, dat
is manipuleerbaar.
- Beperking in tijd. Het is niet mogelijk alle boeren voort te helpen. Dan heeft elke boer
in zijn carrière de grond kunnen gebruiken.

7. Inzameling landbouwfolie
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- xxx had contact met Verheyen: prijs 200 euro / ton. Gemeente contacteerde Adams in
Beerse: 175 euro / ton.
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Via IOK was gratis in 2018 en betalend in 2017. IOK evalueert jaarlijks deze prijs.
Daly plastics in Zutphen zoekt landbouwfolie.
xxx is lid van de Coöperatieve Zuidnederlandse (CZAV). Hij kan zijn landbouwfolie bij
hen afzetten.
Broeckx Recycling in Bladel is voorlopig gestopt met inzameling van landbouwfolie.
Kan dit via Ravago? De schepen vraagt dit na?
Naar wie voerde Vemo-Agri dit af?

8. Toestand van de landbouwwegen
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- De landbouwers zijn akkoord met het weren van landbouwverkeer uit het centrum en
vragen niet om dit te herzien, maar vragen wel een volwaardig alternatief.
- Een ringweg is niet evident, maar de bestaande wegen aanpassen moet toch wel
kunnen.

9. Varia.
Tijdens de bespreking worden volgende punten aangebracht:
- Everzwijnen.
xxx heeft een melding ingegeven bij INBO.
Meldingen kunnen doorgegeven worden aan de gemeente Arendonk. Francine
registreert die. Moet de gemeente hieromtrent nog iets organiseren? Het meldpunt
kan nog beter bekend gemaakt worden via infoblad of de achterban van de
landbouwers. De boer zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om het te melden.
-

De Liereman.
Mogen getroffen Arendonkse landbouwers in De Liereman geholpen worden met
gemeentelijke gronden?
Arendonkse grond mag niet dienen om grond in Oud-Turnhout uit te ruilen.
Als gemeente kiest om grond te kopen heeft VLM voorkooprecht bij verkoop van
publieke gronden. VLM moet dan kopen, gemeente moet nu niet aan VLM verkopen.
Waarom kochten boeren vroeger in De Liereman? Omdat het goedkope heigrond
was.
Het Lieremanstaartje en Brakeleerloop wordt omgelegd naar de Rode Loop. Als dat zo
wordt uitgevoerd worden er stroomopwaarts problemen gecreëerd. Moet daarvoor
geen hydrologische studie worden opgemaakt? Dat zou al gebeurd zijn.
De provincie wil de Rode Loop niet verder ruimen omdat deze verder door
woongebied loopt. Als er meer water komt, zijn er stroomafwaarts problemen in
woongebied.
VLM stelt dat de maatregelen binnen de perimeter buiten de perimeter geen
problemen gaan veroorzaken. Dat is niet correct.
De landbouwers stellen voor om het water naar het kanaal over te pompen en het
gebied te draineren.
De gemeente heeft volgende opmerkingen op het projectrapport van De Liereman:
1. Er mogen geen maatregelen worden genomen in het projectgebied die een impact
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hebben buiten het projectgebied. De maatregelen moeten binnen het projectgebied
opgelost worden. Bv. omlegging Lieremansstaartje mag geen impact hebben op
waterhuishouding Rode Loop in Arendonk.
2. Er moet correct worden omgegaan met de landbouwers uit Arendonk in het
projectgebied.
3. Er wordt niet aanvaard dat er zomaar een visie wordt gemaakt en opgelegd voor
een gebied dat al 100 jaar goed wordt beheerd.
-

xxx heeft een boete ontvangen van meer dan 1.100 euro voor het lozen van
melkspoelwater. De politie zou geen pv hebben opgemaakt omdat er geen
vaststellingen meer konden worden gedaan.
Het ging niet om een calamiteit, maar om een structurele lozing. Het probleem is
intussen opgelost. De landbouwers moeten zich aan de regels houden, maar een
waarschuwing of goed gesprek had dit ook kunnen oplossen.

-

Mogen landbouwers nog hakhout stoken? Neen enkel nog ziek hout. Hakhout moet
verhakseld worden.

Aldus gedaan in vergadering, datum als voormeld.

de secretaris
T. Vermeiren

de voorzitter
D. Segers
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