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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), F. Boels, L.VanSande, H.Puls (voorzitter), 
S.Bellens, W.Vanberghen, F.Leys, D.Adriaensen, G.Tegenbos, L.Leenders, H.VandenEynden, 
K.Dierckx (milieuambtenaar),  M.Van Olmen(schepen leefmilieu). 
Verontschuldigd : L. Embrechts, A.VanLoy, J. Janssens.  

1. Goedkeuring verslag vergadering 21 april 2011. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Feedback agenda Bestuur   
Heet van de naald vanuit het Bestuur : de schepen geeft toelichting bij de evolutie van een aantal 
dossiers en bij een aantal nieuwe zaken. 
• De gemeenteraad heeft op zitting van 3 mei 2011 het uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan OCMW-

Herentals goedgekeurd. Dit plan bestaat uit een visie en een beheersplan voor de komende 20 jaar. 
Een onderdeel van het beheersplan is het toegankelijkheidsreglement.  Dit regelt het gebruik van de 
bossen, de toegankelijkheid, de soort activiteiten die mogen plaatsvinden,…  

• De gemeente ondersteunt de groepsaankoop door particulieren van groene stroom. 
• Het stadbestuur verleent Centerbeton nv (gelegen aan poel) een tijdelijke milieuvergunning, zodat de 

firma zijn terrein volledig kan saneren. Centerbeton krijgt hiervoor drie maanden tijd. Tijdens deze 
periode mag hij maximaal vijf dagen een breek- en zeefinstallatie gebruiken. Na het beëindigen van 
de vergunningstermijn mag er geen puin, gebroken beton of zeefzand aanwezig zijn op het terrein.  
Verschillende PV’s zijn opgemaakt door politie en milieu-inspectie.  

3. Milieuvergunningen.  

3.1 Nieuwe aanvragen 

Blijkbaar is er op de webstek van de gemeente geen relevante informatie meer te vinden over de  lopende 
milieuvergunningaanvragen ; er wordt alleen nog de beknopte bekendmaking gegeven.  Dit laat niet toe 
de aanvraag zinvol te beoordelen. 
Milieudienst kijkt na hoe dit komt. 
Er zijn twee lopende aanvragen : 

• Verwimp Gebroeders B.V.B.A  Lankem 1 klasse 2 : productie mengvoeders. 
• Boskat VZW Kamergoor 33/1 klasse 2  : aanvraag voor totaal nieuwe inrichting. 

3.2 Vorige aanvragen 

4. Budgetwijziging 1 begrotingsjaar 2011 ; advies. 
Het college heeft een ontwerp van budgetwijziging voorgelegd voor begroting 2011. 
Wat betreft milieuzaken zijn er twee wijzigingen te noteren : 

• Een herverdeling van de kredieten voor zwerfkattenbeleid.  Er was 5000€ in de begroting 
ingeschreven voor de opvang van zwerfkatten.  Omdat met het project zwerfkatten verwacht 
wordt dat minder zwerfkatten naar het asiel zullen moeten worden afgevoerd wordt deze post 
verminderd met 2000€.  Er wordt echter 2000€ voorzien voor erelonen van dierenartsen. 

• Er wordt een krediet voorzien van 700€ voor subsidies aan gezinnen die zwaluwkolonies 
herbergen. 

De milieuadviesraad geeft positief advies maar vraagt dat het zwerfkatten project na een jaar wordt 
geëvalueerd om te kunnen nagaan dat behandelde zwerfkatten effectief een nieuw tehuis krijgen en niet 
zomaar worden uitgezet. 

  
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 
VAN 19 MEI  2011 Herentalse Milieuadviesraad  

p/a Milieudienst, A.C. 
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 
014/28 50 50 



 Blz 2 van 3 

5. Opvolging vorige adviezen 

5.1 Advies 2005 okt/ 2007 apr. Voetpaden  Oud-strij derslaan en Cardijnlaan. 

In deze adviezen vraagt de milieuadviesraad te onderzoeken of (een gedeelte van) deze niet gebruikte 
(en niet te gebruiken) voetpaden niet kan worden opgeheven, met een heraanleg van de laterale weg en 
berm. Deze voetpaden zijn momenteel volledig overwoekerd en onbegaanbaar. 
Het college gaat principieel akkoord om een zachte berm aan te leggen en om de zaak te fatsoeneren.  Er 
is opdracht gegeven aan de Technische Dienst op een plan op te maken.  Er moet een voorziening zijn 
voor veilig verkeer van voetgangers.  

6. Opvolging openstaande knelpunten/acties 

6.1 Actie 2007 sept. : studie KTA windmolen Helleke ns 

Geen informatie van KTA verkregen.   

7. Varia 

7.1 GRUP “Kleine Nete en Aa” : persartikel. 

Een raadslid betreurt dat er in de pers een artikel is verschenen waarin de verschillende visies op dit 
GRUP van Natuurpunt en de landbouwers op een polariserende wijze ten spits worden gedreven.  De 
houding van Natuurpunt als beschreven in dit artikel kan het lid niet pruimen. 
De voorzitter vindt ook dat de teneur van het artikel te negatief is ; Natuurpunt wenst integendeel op een 
constructieve wijze met de landbouworganisaties samen te werken en doet dat in veel gevallen reeds.   

7.2 Heraanleg parking Carrefour (voormalig Alma). 

Volgens de plannen ingediend bij de bouwdienst worden onder de parking een zestal grote 
infiltratieputten aangelegd voor buffering van het regenwater. 
Er is ook aandacht voor groen : er zouden een dertigtal hoogstammige esdoorn worden aangeplant. 

7.3 Overlast door motoren 

Er wordt weer significante overlast gemeld door bendes motorcrossers op de Kempische Heuvelrug en in 
de Aa vallei.  Zo maakte op woensdagavond 20 april een groep van maar liefst 38 crossers de bosbergen 
onveilig. 
Volgens de milieudienst is de politie op de hoogte en zoekt zij naar middelen om op te treden.  Wil 
systematisch overtredingen melden aan de politie. 

7.4 Sluikverkeer Acacialaan. 

Een raadslid meldt dat het afsluitingsbareel als een paar weken open staat en blijkbaar weer stuk is.  Wil 
klachten hierover melden aan de Technische Dienst.  
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Overzichtstabel hangende punten. 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2010 dec 2011 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

Voetpaden Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan  Technische dienst 2011 mei 2012 mei 

Advies 2008 jan Heraanleg helikopterpleintje schepencollege 2009 sept 2011 sept 
Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2010 feb 2012 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 jan 2011 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2011 mar 2011 jun 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 apr 2011 sept 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 apr 2011 sept 
Advies 2011 apr Mogelijke bouwovertreding in landbouwgebied aan Lenteheide Schepencollege 2011 apr 2011 aug 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 jan 2011 jun 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 jan 2011 jun 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2011 jan 2012 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2010 juni 2011 ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


