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Verslag Algemene Vergadering Actiegroep 
Leefmilieu Rupelstreek ALR 
13 maart 2022 

Aanwezig : Pol Segers, Dominique Kiekens, Flor Van Buggenhout  , Eddy Stuer, Frank Van Houtte, Carl 

Boeckx, Walter Schoeters, Oliver Claes, Annelies Peeters, Evert DeBaere, Devanshi Saxena, Mariette 

Van Doorslaer 

 

1. Voorstellingsronde 

2. Opzet 
ALR is een organisatie met een sociale geschiedenis. Verschillende bewegingen, instituten en 

regelgeving kennen hun ontstaan mede dankzij ALR: niet in het minst Bond Beter Leefmilieu BBL1,  de 

Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM en het Vlaams Afval Decreet. Zonder die geschiedenis 

zouden we een roepende in de woestijn zijn, machtige spelers als de chemische-,  evenement- en 

vastgoedsector, grote infrastructuurwerken zouden over ons heen rijden. 

Sinds 2021 kent ALR een nieuw bestuur. Dat is de tweede adem van onze organisatie. Heel wat 

bewoners aan beide oevers van de Rupel vinden sinds 2021 ALR:  van Ruisbroek, Puurs, Willebroek 

tot de Rupelwijken van de Rupelsstreek.  

Dat bewoners ALR vinden en vice versa is een geschenk, ‘ne cadeau’. Het getuigt van vertrouwen in 

onze organisatie en het getuigt van het feit dat ALR wijken en bewoners echt verder helpt. U leest 

het allemaal op de website. 

Sinds 2021 nam het aantal leden van onze organisatie toe. Vooral de leden van de Algemene 

Vergadering groeide exponentieel. Momenteel is ALR 25 leden rijk. Een 10tal werken op geregelde 

basis mee aan beelden, lange termijn plannen, petities, samenlevingsopbouw, koerierdienst, ...  

Zoals bij vele burger en milieubewegingen vandaag is juridische actie de kernactie van ALR. Onze 

communicatie en activiteiten stemmen zich vooral af op de vele bezwaren en beroepen tegen 

vergunningsaanvragen om bomen te kappen, te bouwen en te storten. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat ALR opvalt bij gevestigde waarden als de KULeuven, de 

Sociale Hogeschool Heverlee en de UAntwerpen. De UAntwerpen was zelfs in de persoon van 

Devanshi vertegenwoordigt op deze vergadering. Uit dank voor de gezamenlijke projecten het 

voorbije jaar en in het vooruitzicht van nieuwe projecten.  

Wat wel te verwonderen is, is dat de organisatie ALR vooral steunt op slechts 3 bestuursleden. 

Aangezien we er op een jaar tijd niet in slaagden om de bestuursleden van ALR exponentieel te laten 

toenemen, moeten we proberen een aantal doelstelling van ALR ook door de leden van de AV te 

laten realiseren. Dat is de inzet van deze vergadering. 

 
1 https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/van-prayon-rupel-tot-3m-op-zoek-naar-de-balans-tussen-chemische-
industrie-en-leefmilieu 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/van-prayon-rupel-tot-3m-op-zoek-naar-de-balans-tussen-chemische-industrie-en-leefmilieu
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/van-prayon-rupel-tot-3m-op-zoek-naar-de-balans-tussen-chemische-industrie-en-leefmilieu
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3. Aanpak 

 

Zoals u op afbeelding hierboven ziet zorgden Annelies en Oliver voor een mooie uitvergrote kaart van 

de Rupelstreek. Of misschien ziet u het niet want de leden op de vergadering bedolven de kaart 

onder de acties van ALR. De leden ‘posten’ de acties op de kaart. Meteen maakt de kaart duidelijk 

met de gele post-it vlekken, dat de acties van ALR ver boven de menselijke capaciteit van 3 

bestuursleden reikt. Dit is het probleem waar we met de AV een aanzet van oplossing op willen 

geven. Bovendien zou Flor als lid van de Raad van Bestuur graag uitbollen. Flor neemt momenteel de 

boekhouding van onze organisatie waar. Pol als lid van de Raad van Bestuur voert vooral de 

juridische actie. Dominique staat Pol bij en schrijft ook zelf bezwaren, verzorgt de administratie, de 

communicatie, de nieuwsbrieven, de website, de facebook pagina, het ALR emailadres, de pers-

artikelen, de teksten van petities en start + volgt petities op, doet de vormgeving van acties, bezoekt 

de wijken en bewoners. 

Deel van de oplossing: 

Gelukkig kan de verrezen ALR na een jaar rekenen op leden van de Algemene Vergadering. Zo 

ontstond er een heus petitie team onder leiding van Carl en Mariëtte. Carl en Mariëtte zorgen voor 

de handtekeningen op papier. Carl en Eddy nemen dan weer zelf projecten waar zoals de opruim van 

de talud Landbouwstraat en het opbouwwerk Hellegat. Dit laatste met het duidelijk doel om Hellegat 

zoals Noeveren te beschermen. Carl schreef zelfs al eens een zeer sterk bezwaar en dat mag hij meer 

doen. Carl, Eddy, Oliver trekken samen met Dominique naar de bewoners wanneer de bomen in ’t 

park Niel bedreigd zijn, een nv PFAS wil storten in de BEGO – natuur – kleiput, of een buffer van 

bomen tussen een woonwijk en bedrijf dreigt te verdwijnen.  
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Joanna levert met haar expertise een bijdrage samen met Eddy en Carl aan het water en droogteplan 

Niel. Annelies giet de plannen in nuttige maar ook mooie beelden. Mariette notuleert op 

vergaderingen en schrijft de meeste verslagen. Bijna de gehele Algemene Vergadering en een aantal 

bewoners nemen de rol van cliënt op in 10 casussen waarin 3de bachelor Rechten studenten advies 

verlenen, Frank volgt mee de statuten op, enz… Daarnaast zijn er wijkwerkingen die ALR bijstaan en 

vice versa: ROK, Noeveren Bezorgd, Electrabelsite, De Parel in ’t Geleeg, De Stunt, … 

 

Kernvraag: Hoe kan ALR haar huidige noodzakelijke werking aanhouden en volhouden? 

Juridische actie om 

bewoners en leefmilieu te 

beschermen.  

  

Kernactie van ALR 

Administratie: E-

mail, vergaderingen, 

administratieve  

ondersteuning 

Boekhouding en vooral 

geld uitgeven. 

Communicatie: 

website, nieuwsbrief, 

face to face en fb 

Acties: wijken 

organiseren, petities, 

samenwerking met 

universiteiten, 

andere milieu en 

sociale organisaties 
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4. Antwoord 
4.1.1. Laagdrempelige communicatie 

Voor Oliver en Annelies kan een laagdrempelige communicatie over de acties van ALR helpen. Zij 

denken bijvoorbeeld aan de organisatie van een quiz over de Rupelstreek, of een filmavond. Dit is 

een plezante activiteit waarop ALR geld kan inzamelen en leden kan aanwerven plus de gelegenheid 

heeft om laagdrempelig over de vele acties van ALR info te verlenen.   

Doelstelling: 

ALR organiseert een feest, filmavond of quiz in 2022.  

Resultaat: 

Hiermee wil ALR laagdrempelig communiceren over haar acties, geld inzamelen voor de juridische 

strijd die ALR voert en meer leden aantrekken.  

Wie? 

Mariëtte en Eddy willen alvast Annelies en Oliver hierbij helpen. 

4.1.2. Positief verhaal  ALR 
ALR vertrekt momenteel vanuit de leefmilieu problemen van bewoners in de Rupelstreek. Daardoor 

is de communicatie probleemgericht. Voordeel daarvan is dat heel wat bewoners hun belang 

herkennen in ALR. Het nadeel is dat de schoonheid, de eigenheid, de natuur en het erfgoed te weinig 

als positief element op de voorgrond komt.  

Evert stelt voor om rond die positieve insteek, het verhaal van ALR op te bouwen. Voorbeelden te 

over van de Vliet in Schelle, de Bernardusabdij in Hemiksem, de Electrabelsite, het erfgoed op 

Hellegat, op Noeveren en de Terhagen – BEGO – natuur – kleiputten. 

Pol en Carl zien het verhaal van ALR eerder in de lange termijn klimaatadaptatie, water en droogte 

plannen of de blue deal, UNESCO GEO-gebied, enz  

De kunst zal eruit bestaan en daar zit muziek in om beiden met elkaar te verzoenen. 

Devanshi merkt op dat ALR net als organisaties in India met problemen van economische 

ontwikkeling kampt: vervuiling, verharding, gentrificatie en verplaatsing (onteigening). Daarom vindt 

ze het belangrijk dat ALR op de website de samenwerking met ‘Save the forest movement Jharkhand’ 

beschrijft, zie https://alrvzw.be/जंगल-बचाओ-आंदोलन 

Resultaat: 

Missie en visie uitwerken. Dit maakt meteen ook de communicatie van ALR (Website, nieuwsbrief, fb, 

e-mail) een stuk makkelijker want eenduidig. 

Doelstelling en Wie?  

Deze Algemene Vergadering zet hier alvast een eerste stap in. Dit is een proces van lange adem waar 

de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering in 2022 aan verder werkt. 

4.1.3. Afbakenen van het actieveld 
Aangezien ALR er niet in slaagt om meer dossiervreters en bezwaar en beroep schrijvers aan te 

trekken, moet ALR het werkveld afbakenen. De vergadering raadt Pol aan om geen toevoegingen 

meer te doen aan het bezwaar dat milieuorganisaties zelf schreven. Dit tot de juridische storm en 

https://alrvzw.be/जंगल-बचाओ-आंदोलन
https://alrvzw.be/जंगल-बचाओ-आंदोलन
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veldslag in de Rupelstreek  gaat liggen. Pol op zijn beurt raadt aan om zeker ook in 2022 de banden 

met de faculteit Rechten UAntwerpen te behouden. 

Doelstelling:  

even geen toevoegingen aan bezwaren die milieuorganisaties schrijven. De samenwerking met 

juristen (studenten e.a. aan de UAntwerpen) verderzetten.  

Resultaat:  

Concreet willen Devanshi en haar studenten samen met Noeveren Bezorgd werken rond intellectuele 

eigendom tijdens het academiejaar 2022 – 2023. 

Wie?:  

Devanshi, studenten en Noeveren Bezorgd 

4.1.4. Samenwerkingen aangaan met de tegenstanders onder de noemer nieuwe 

samenwerkingsverbanden. 
Hiervoor wil ALR waarschuwen. De Chemische sector (PFAS-problematiek en grondverzet) , Lantis en 

TML zijn qua omzet, middelen en belangen veel machtiger dan milieuorganisaties. Het is dan ook 

voor een milieuorganisatie niet verstandig om zonder de democratische middelen (inspraak, bezwaar 

en beroep) afspraken te maken met zulke grote spelers.  Uiteraard spreekt ALR met Lantis, Ringland 

en Ademloos van het toekomstverbond. Tot hiertoe was dit echter een dovemans gesprek. Zo mag 

ALR participeren in de afwerking na het grondverzet maar niet over het feit dat de Rupelstreek geen 

Oosterweelstort wil. ALR, Climaxi en Ineos will Fall werken wel samen met 

werknemersvertegenwoordigers uit chemische sector. 

Hier is de sociale geschiedenis van ALR belangrijk. In de jaren ’80 stond ALR een reconversie van de 

Rupelstreek voor. De reconversie van ALR was zo goed uitgewerkt dat de overheid inderdaad 

overging tot een plan voor reconversie van de Ruplestreek. ALR kreeg in dit reconversieplan geen 

opdracht en geen zeg. Zo werd ALR terug in de rol van de oppositie verdrongen om ruimtelijk, 

ecologisch en sociaal het reconversieplan van de Rupelstreek recht te trekken met het erfgoedbesluit 

Noeveren, het stortmoratorium, de redding van de Walenhoek, propere productieprocessen Rupel 

Chemie en het behoud van de tewerkstelling, … 

5. Besluit 
ALR zet zich flink op de kaart letterlijk en figuurlijk. De uitdaging is om geen sprint te trekken maar 

wel een marathon te lopen. Gelukkig kan ALR rekenen op foeriers: de leden van de Algemene 

Vergadering. Vooral het idee van Oliver en Annelies van laagdrempelige communicatie geeft ALR 

zuurstof als in financiële middelen en leden. Een missie en visie ALR helpt ook bij de communicatie 

van onze organisatie maar is een doelstelling op een langere termijn dan enkel 2022. Verder poogt 

ALR haar juridisch werk af te bakenen en hoopt ALR verder samen te werken met de Faculteit 

Rechten van de Universiteit Antwerpen. 


