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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), K.Laureys, L.VanSande, H.Puls (voorzitter),  
D.Adriaensen, L.Leenders, G.Tegenbos, K.Dierckx (milieuambtenaar), M.Van Olmen(schepen 
leefmilieu). 
Verontschuldigd :  

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 juni 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 gemeente ondersteunt logistiek het evenement KomeNete. 
• Het Bestuur heeft beslist de behandeling van processierupsen anders aan te pakken.  Dit jaar zijn 

massaal veel oproepen gekomen ; het budget is verdubbeld naar 24.000 € en blijkt nog onvoldoende.  
Voortaan worden bijkomende meldingen alleen nog behandeld op openbaar domein als het om 
ernstige gevallen gaat.  Behandelingen op privé domein zijn niet langer gratis. 

• Procedure voor aankoop van nieuwe klepelmaaier is ingezet. 
• Er zijn 4 GAS medewerkers aangesteld die vaststellingen kunnen doen. 
• In samenwerking met kamp C gaat de gemeente in op een voorstel van een privé firma om 

thermografische opnames te maken van gemeentelijke gebouwen en van privéwoningen.  Voor deze 
laatste is wel akkoord van de bewoners vereist.  Bedoeling is advies te verlenen voor betere isolatie.  
Deze actie is voor de gemeente kosteloos. 

• Dienst Toerisme werd overtuigd om in plaats van plastieken draagzakken voor bergen van 
documentatie over te schakelen op linnen zakken. 

• Omdat de aanvragen voor gemeentelijke subsidie (500 €) voor installatie van zonnepanelen blijven 
toenemen zal volgend budgetjaar een bijsturing nodig zijn. 

• EANDIS heeft aan de lokale besturen een toelichting gegeven over mogelijke energiebesparingen. 

3. Aardgasleiding Fluxys tracé Veldhoven  
Bij het onderzoek naar verklaring van openbaar nut van tracé van een aardgasleiding langs Veldhoven 
zijn 84 bezwaarschriften ingediend.  Dit onderzoek wordt federaal gestuurd en hoewel de gemeente ook 
niet akkoord ging met dit initiatief is ze wettelijk verplicht het onderzoek te organiseren. 
De milieuadviesraad is ook van oordeel dat hier de kar voor het paard gespannen wordt.  Welk tracé 
voor de leiding tussen Herentals en Ham uiteindelijk gekozen zal worden zou (in grote mate) moeten 
afhangen van de resultaten van het geplande MER.  Dit MER, dat vereist is door het Vlaams Gewest,  
wordt verwacht tegen december 2011 en zou in principe de verschillende voorgestelde tracés moeten 
evalueren.  Door nu reeds voor een bepaald tracé een verklaring van openbaar nut na te streven 
hypothekeert Fluxys het MER onderzoek. 
Het Bestuur staat negatief tegenover een tracé dat door landbouwgebied in Rossum zou gaan en dit op 
basis van negatieve adviezen van de landbouwraad en van de GECORO.  De GECORO  adviseerde een  
tracé in het buffergebied tussen bewoning en industrie, zo dicht mogelijk bij de grens van het 
industriegebied.  Het tracé door landbouwgebied zou de uitbreiding van landbouwbedrijven in gevaar 
brengen. 
De milieuadviesraad heeft zich uitgesproken voor een tracé ten Westen van Herentals, dus niet door de 
natuurgebieden Kempische Heuvelrug en Olens Broek.  Wij wachten het resultaat van het MER af. 

  
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 
VAN 18 AUGUSTUS  2011 Herentalse Milieuadviesraad  

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



 Blz 2 van 4 

4. Milieuvergunningen.  

4.1 Nieuwe aanvragen 

Er stonden op de website van de gemeente nog geen details over de milieuvergunningsaanvragen van 
Fluxys, Kraft Foods Belgium en Demeyere. 

4.1.1 Houthandel Luyten Molenstraat 52 klasse 2 

Hier valt op de vraag  naar : 
• Opslag van maximaal 2000 liter corrosieve stoffen (impregneervloeistof) en maximaal 2000 liter 

schadelijke stoffen (drenkvloeistof) in verplaatsbare containers van 1000 liter. 
• Een houtdrenkingsinstallatie onder vacuüm en een drenkbak van 28.000 liter waarin het te 

behandelen hout wordt ondergedompeld. 
Kan hier voor de omwonenden geen hinder ontstaan door dampen of bodeminfiltratie? 
Het dossier is verder niet helemaal duidelijk. 
Voorwaardelijk advies. 

4.1.2 Henrad Herenthoutseweg 210 klasse 1 

Wijziging/aanvulling van de bijzondere lozingsnormen. 
Wat opvalt is een nieuwe lozingsnorm voor Molybdeen : van 0,03 mg/liter naar 3,5 mg/liter of 
honderdmaal meer.   
Dit is een kluif voor VMM.  

4.1.3 Plastic Omnium Automotive Grensstraat 10 Klasse 1 

Kunnen we weinig over zeggen. 

5. Opvolging vorige adviezen 

5.1 Advies 2011 april : bouwovertreding horecazaak l andbouwgebied Lenteheide. 

Hier zijn inderdaad bouwovertredingen begaan en PV is opgemaakt door de politie. 
Daar waar de oorspronkelijke plannen, inrichting van een kinderboerderij, eventueel nog door de beugel 
konden zijn de huidige horeca activiteiten niet toegelaten.  Overleg door de gemeente met de eigenaar 
leidt niet tot bevredigende oplossing. 
De dienst Ruimtelijke Ordening moet optreden. 

6. Opvolging openstaande knelpunten/acties 

6.1 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook N oordervaart. 

De schepen heeft dit dossier eens nagetrokken. 
In 2004 werd als een van de voorwaarden voor het verlenen van de bouwvergunning voor aanleg van de 
toegangsweg naar het achterliggende parkeerterrein inderdaad opgenomen dat de als parking gebruikte 
bufferstrook zou worden hersteld en heraangeplant. 
In de latere samenwerkingsovereenkomst tussen Taxi Marcel en de gemeente voor uitvoering en betaling 
van de werken is deze voorwaarde echter niet meer terug te vinden.  Een vreemde gang van zaken die 
ertoe leidt dat de bufferstrook nog altijd als parking wordt gebruikt. 
De milieuadviesraad vraagt dat de voorwaarde terug wordt opgelegd bij de behandeling van een 
bouwaanvraag voor aanleg van het achterliggende parkeerterrein. 
Noteer verder  : 

• De toegangsweg is nog niet definitief opgeleverd ; dit wordt verwacht in juni 2012. 
• De N.V. De Scheepvaart, eigenaar van de bufferstrook, vindt het in een schrijven van 2006 

voldoende dat de vreemde materialen van de bufferstrook worden verwijderd en dat men de 
begroeiing verder spontaan laat ontwikkelen. 
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7. Varia 

7.1 Ophalen compost op Recyclagepark. 

Er wordt nogmaals gewezen op de omslachtige procedure, inclusief weging van de wagen voor en na, bij 
het aankopen van compost op het recyclagepark.  Milieudienst kijkt na.   

7.2 Gemeenteraadsverkiezingen. 

Natuurpunt bereidt ten behoeve van de partijen een nota voor met voorstellen en desiderata voor de 
volgende legislatuur. 

7.3 Windmolen Hellekens en KomeNete. 

De schepen zal proberen alsnog de windmolen te laten functioneren tijdens dit evenement. 

7.4 Overwoekerde voetpaden langs Wuytsbergen. 

Men meldt dat door overhangende begroeiing een gedeelte van de voetpaden langs Wuytsbergen niet 
langer begaanbaar zijn. 
De beheerder (notaris) van de aanpalende gronden zou de voetpaden via Boskat laten opkuisen. 
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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 juni 2011 okt 
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 aug 2011 dec 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 aug 2012 feb 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 juni 2011 okt 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2011 jan 2012 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


