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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), K. Laureys, J.Gysels, L.VanSande, W.Vanberghen, D.Adriaensen, 
S. Bellens, M. VanOlmen (schepen leefmilieu), K.Dierckx (milieuambtenaar), H.Vanooteghem 
(waarnemend secretaris). 
Verontschuldigd : L.Embrechts, L.Leenders, A.Van Loy, I.Moreels. 

1. Goedkeuring verslag vergadering 21 juni 2012. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Verkiezingsmemorandum Derde Wereldraad. 
Het memorandum was niet bij de uitnodiging gevoegd en kan dus niet besproken worden. 
Verdaagd tot vergadering van september. 

3. 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. 

• Volgende maandag is er in ’t Schaliken een infovergadering over samenaankoop van groene 
energie. 

• De gemeente verleent logistieke steun bij de nationale opruimactie “let’s do it” (“aan de slag”) 
op zaterdag 22 september 2012. 

• De gemeente ondersteunt ook de zangactie rond het klimaatprobleem die doorgaat op zondag  
23 september 2012 in het Begijnhof. 

• De bestrijding van de processierups heeft dit jaar heel wat extra interventies vereist. 
• De heraanplant van laanbomen op Krakelaarsveld is voorbereid. 

4. Rapport Gecoro 
Niet behandeld. 

5. Milieuvergunningen.  
Enkele opmerkingen : 

• In verband met een bemerking dat bij een landbouwbedrijf bouwwerken reeds zijn opgestart 
voordat de milieuvergunning is verleend : De bouwwerken kunnen aangevat worden maar de 
exploitatie ervan kan niet gestart worden.  

• Wat rest van het gewezen militair domein op Wolfstee zou door IOK ingericht worden als KMO 
zone met openbaar karakter.  

5.1 Nieuwe aanvragen. 

Niet behandeld. 

5.2 Vorige aanvragen 

Niet behandeld. 

6. Opvolging vorige adviezen/knelpunten. 
Geen punten geagendeerd voor deze maand. 
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7. Varia 

7.1 Rattenplaag 

Bewoners van een aantal straten in het centrum, ondermeer de Herenthoutseweg, maken zich zorgen 
over toenemend aantal drieste ratten. 
De milieuambtenaar geeft volgende toelichting : 

• De gemeente kan alleen de ratten bestrijden op openbaar domein en doet dat ook. 
• Het gebruik door particulieren van los vergif is niet toegelaten ; in de handel zijn wel 

rattenbakken of gifbuizen beschikbaar met afgeschermd vergif. 
• In de stadskrant van september worden een aantal preventieve richtlijnen gegeven. 
• De provincie Antwerpen heeft ook een folder met raadgevingen voor bestrijding van de bruine rat 

gepubliceerd. 
(http://www.provant.be/binaries/folder%20bruine%20rat%20voor%20website%2C..._tcm7-
32360.pdf) 

7.2 Lavendelweg plaatselijk verkeer. 

Vanuit Natuurpunt werd aangedrongen om de Lavendelweg enkel toegankelijk te maken voor plaatselijk 
verkeer.  Langs de kant van Kasterlee zijn de borden reeds geplaatst.  Waarop wacht Herentals ? 

7.3 Kruyneiken – nieuwe naam ? 

De laatste eikenrij in deze verkaveling is gekapt.  Van de vele tientallen prachtige eikenbomen die de 
verkaveling omzoomden rest er niet één. 
Eens te meer moeten we vaststellen dat van handhaving van bouwvoorschriften voor bescherming van 
bestaand groen in Herentals weinig terecht komt.   
Een eerdere negatieve ervaring is bijvoorbeeld het Augustijnenpark. 
Vermelden we ook de nieuwe industriezone Zavelheide.  Lofwaardige voorschriften om het landschap 
langs het kanaal te vrijwaren.  Maar de eerste die er zich vestigt lapt dit aan zijn laars ; de gemeente 
staat erbij en kijkt ernaar. 

7.4 Volkstuintjes langs Augustijnenlaan. 

In de vorige vergadering van de milieuadviesraad werden de opwaarderingsplannen tussen het Begijnhof 
en de Augustijnenlaan gepresenteerd. 
Hierbij wordt de inrichting van een voorbeeldvolkstuin, geïntegreerd in de omgeving, voorzien op het 
terrein gelegen langs de Augstijnenlaan. 
De milieuadviesraad beslist voor dit onderdeel een negatief advies te geven : 

• Dit gebied moet openbaar domein blijven en kan beter fungeren als een open groene 
ontmoetingsplaats : milieuvriendelijke activiteiten, ligweide, speelzone,.. 

• Er is ruim plaats voor volkstuinen in het nabijgelegen Hellekens. 
• Gezien het handhavingsbeleid qua ruimtelijke ordening in Herentals kan men er geredelijk van 

uitgaan dat de voorbeeldvolkstuin er na enkele jaren zal uitzien zoals elk ander volkstuinterein. 

7.5 Lidmaatschap Milieuadviesraad. 

De vereniging “Bijenvrienden Herentals” zou graag lid worden van de milieuadviesraad. 
De werking van de vereniging is wel veel ruimer dan alleen Herentals. 
Zolang de vertegenwoordiger van de vereniging in de milieuraad een inwoner van Herentals is, is er 
geen probleem. 
In januari 2013 wordt de milieuraad opnieuw samengesteld en kan de aanvraag van de verenging in 
aanmerking worden genomen. 
Als waarnemer is de vereniging altijd welkom.
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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 2014 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sep 2012 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2012 mar 2012 sept 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
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 sept 
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 

 
 
 


