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

1. Goedkeuring verslag vergadering 15 maart 2012. 
Verslag goedkeurd zonder opmerkingen. 

2. Project ecologisch beheer bermen industriepark Klein Gent 
Er liggen niet direct concrete voorstellen op tafel.  Wel werden volgende opmerkingen gemaakt :  

• Men zou een inventaris moeten hebben (opmaken) van de bermen : lengte, breedte, ligging,… 
• De bermen zijn nu in beheer door de gemeente ; eventuele herinrichting mag niet (veel) meer 

werk bijbrengen. 
Voorstel is een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van milieuraad, Natuurpunt en 
parkmanagement Klein Gent. 

3. Milieujaarprogramma 2012 
De milieuambtenaar presenteert de resultaten van Milieujaarprogramma 2011 en de plannen voor 2012.  
Zie bijlage. 
Enkele opmerkingen : 

• Is de milieubarometer nu (al) beter bruikbaar ; misschien eens presenteren op vergadering. 
• Bij het MKROS systeem dat milieuklachten registreert komen weinig of geen klachten binnen. 
• Textiel wordt 2 maal per jaar huis aan huis opgehaald. 
• Bij sluikstorten op privé gronden komt de gemeente alleen tussen bij randgevallen.  Als de 

sluikstorting manifest op privéterrein gebeurt moet de eigenaar zelf maatregelen nemen, bv. beter 
afsluiten. 

• In 2011 werden 19 IBA’s geplaatst ; in 2012 zijn er 25 gepland. 
• De Roest : opruimwerken zijn bezig ; er is nog discussie met enkele omwonenden over 

grondiname (milieuadviesraad vraagt hier alle grondiname ongedaan te maken) ; verdere werken 
zijn voor 2013. 

• De samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams Gewest (milieuconvenant) zal niet 
vernieuwd worden na 2013. Het geld zal dan gebruikt worden voor gemeentelijke riolen en voor 
de overname van het gemeentelijke milieutoezicht door gewestelijke handhavers. Dat besliste de 
Vlaamse regering op 8 april in haar Witboek interne staatshervorming.  Nog niet duidelijk wat 
het wegvallen van de subsidies zal betekenen voor Herentals. 

4. 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 voorstudie voor de herstructurering van ambachtelijke zone Hannekenshoek is klaar en 

goedgekeurd door Vlaams Gewest .  Behelst : compacter bouwen, groenvoorziening, nuttiger 
gebruik, herwaardering Sint-Jansloop,…. 
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5. Milieuvergunningen.  

5.1 Nieuwe aanvragen 

5.1.1 OCMW Vorselaarsebaan 1 klasse 1 

Bouw van rust- en verzorgingstehuis voor 120 residenten + 30 flats. 
Buiten installatie van een koudewarmteopslaginstallatie met grondwaterwinning is er weinig aandacht 
voor andere alternatieve energievormen. 
 

5.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

5.2.1 NIMBY projects Acacialaan (Hoevereveld) klasse 1. 

Aanvraag tot het plaatsen van 3 windturbines van 3 MW. 
De gemeente heeft negatief geadviseerd omdat er geen risico analyse is uitgevoerd in verband met de 
geplande Fluxys aardgasleiding in het gebied. 
De Bestendige Deputatie heeft de beslissing over de milieuvergunningsaanvraag met 2 maanden 
uitgesteld. 
De door NIMBY georganiseerde infovergadering voor omwonenden heeft geen nieuwe elementen aan 
het licht gebracht.  De vergadering verliep niet goed door de minder constructieve houding van enkele 
aanwezigen.  

5.2.2 Aspiravi Vennen klasse 1  

Vergunning is verleend door de Provincie voor oprichting van 2 windturbines.  De gehanteerde 
voorwaarden zijn dezelfde als die worden opgelegd in het nieuwe (23/12/2011) besluit van het Vlaams 
Gewest. 
Herentals adviseerde gunstig, Olen negatief. 
Stedenbouw gaf geen bouwvergunning, daartegen is beroep aangetekend. 

5.2.3 Verrydt Lankem grondwaterwinning klasse 2 

Vergunning verleend voor gevraagde 24.000 m³ per jaar.  

5.2.4 Decor Art Creations Diamantstraat 5 klasse 2 

Drukkerij en glasdecoratie. 
Vergunning verleend. 

6. Opvolging vorige adviezen/knelpunten 

6.1 Advies 2011 dec : Verkaveling Kapelleblok oplossing ontsluiting. 

Nog geen antwoord van het schepencollege. 
De vraag is nochtans tamelijk eenvoudig.  Wij vragen in dit advies niet dat de gemeente een oplossing 
voor de mobiliteitsproblemen op de Lichtaartseweg zou presenteren (discussies met Infrabel, AWV en de 
gemeente zijn ondertussen geïntensifieerd).  Wij vragen alleen een principieel standpunt : zal de 
gemeente een bouwvergunning verlenen als de problematiek rond de mobiliteit, en de daarmee 
samenhangende milieu- en veiligheidsproblemen, niet is opgelost ? 

7. Varia 

7.1 Bomenkap langs Kempisch kanaal. 

Toestand hier tamelijk onduidelijk.  De bomenrij langs het kanaal had helemaal niet mogen gekapt 
worden. 
Wij schrijven een brief naar nv. De Scheepvaart : Vraag om  

• streng op te treden tegen overtreding 
• spoedig heraanplant uit te voeren. 
• Kennisgeving van eventuele plannen voor de toekomst van de bomenrijen langs het Kanaal.  

Gerucht loopt dat er massaal tot kappen zou worden overgegaan. 
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7.2 Bedrijventerrein Zavelheide. 

Onderzoek of afsluiting langs het jaagpad geplaatst volgens verkavelingsvoorwaarden kan loopt nog.   

7.3 Actie opruiming zwerfvuil. 

In het kader van de World-Cleanup campagne wordt een actie voor opruiming van zwerfvuil 
georganiseerd in Vlaanderen op zondag 22 september 2012. 
De schepen bevestigt dat de stad vrijwilligers die zich bij de actie willen aansluiten, zal ondersteunen. 

7.4 Trage wegen in Herentals 

Melding van de bedreiging van een aantal verbindingspaden tussen Schoutenlaan en Rozenstraat. 
Niet zo eenvoudig om te weten of een verbindingspad een publieke weg is. 

• Op de Technische Dienst is een atlas beschikbaar. 
• Op het internet kan het geoloket van de Provincie geraadpleegd worden. 

Regionaal Landschap zou werken rond de trage wegen rond park Noorderwijk. 

7.5 Sluikverkeer Vorselaarsebaan en Lenteheide 

De gemeenten Herentals en Vorselaar plannen een effectieve bestrijding van het sluikverkeer. 

7.6 Bestrijding exoten. 

Het blijkt dat bij de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers (bospest) ook alle krentenboompjes 
(Amelanchier) worden verwijderd.  Dit is een ook Noord-Amerikaanse exoot.  
Men wil plaats maken voor spork, vlier,… 

7.7 Niet-reglementair maaien op de Ring. 

De bermen van de ring rond Herentals werden rond midden april gemaaid.  Dit is niet in 
overeenstemming met het bermdecreet van 1984 : 

• Bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts 
uitgevoerd worden na 15 september. 

• Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien. 
Wij schrijven een klachtenbrief naar de minister met afschrift aan ANB en AWV. 
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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 2011 dec 2012 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

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

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sep 2012 sep 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2012 mar 2012 sep 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2012 mar 2012 juni 
Advies 2011 dec Verkaveling aan Kapellenblok  : oplossing ontsluiting Schepencollege 2012 april 2012 sept 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 feb 2012 sep 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2012 mar 2012 nov 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2012 jan 2013 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
Actie 2012 april Ecologisch bermbeheer industriepark Klein Gent Milieuraad, Natuurpunt, 

parkmanagement 
2012 april 2012 okt 

 
 
 


