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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), E.Vercammen, K. Laureys,  
S. Bellens,  W.Vanberghen, D.Adriaensen, J.Janssens, L.Leenders, K.Dierckx (milieuambtenaar).  
Verontschuldigd : L.VanSande, M. VanOlmen (schepen leefmilieu). 

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 augustus 2012. 
De heer Jos Janssens had zich voor de vergadering verontschuldigd maar stond niet als dusdanig 
vermeld. 

2. Verkiezingsmemorandum Derde Wereldraad. 
Het voor de milieuadviesraad relevante hoofdstuk uit dit memorandum is “Herentals’ klimaatbeleid”. 
De milieuadviesraad kan zich uiteraard vinden in de  doelstelling om een meer klimaatvriendelijk 
Herentals te realiseren.  We hebben wel bedenkingen bij de haalbaarheid en vooral de meetbaarheid van 
concreet vooropgestelde cijfers. 
We kunnen in de volgende legislatuur in samenwerking met de Derde Wereldraad concrete stappen 
voorstellen aan het beleid. 

3. Jaarverslag 2011 
Jaarverslag wordt aangepast met volgende opmerkingen 

• De info-avond in 2011 was wel degelijk de “low impact” man ; berging van radioactief materiaal 
was in januari 2012. 

• Zelfevaluatie : 
o Positieve punten : geen 
o Negatieve punten :  

� Slabakkende werking ; falende belangstelling. 
� (Te) weinig tijdige respons van schepencollege ; vb. brief aan schepen Schellens. 

o Voorstellen ter verbetering :  bij start van volgende legislatuur : 
� Nieuwe statuten (convenantvoorwaarden zijn niet langer bindend) voor meer 

representativiteit en meer dynamiek. 
� Betere afspraken met beleid door beide partijen genotuleerd en goedgekeurd. 

4. Feedback agenda Bestuur   
Niet behandeld wegens afwezigheid van schepen van leefmilieu. 

5. Rapport Gecoro 
Er is geen vergadering geweest van de Gecoro ; de volgende is gepland op 26 september 2012. 

6. Milieuvergunningen.  

6.1 Nieuwe aanvragen. 

6.1.1 Garage Van Houdt Lierseweg 308 klasse 2 

Handel in auto’s ; onderhoud en reparatie van motorvoertuigen. 
Opvallend is de aanvraag voor “lozen van 0,5 m³/u van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat 
in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen”. 
Volgens milieudienst is dit geen probleem. 

6.1.2 Wasserij Droogkuis VanEnde&Roxy Lierseweg 315 klasse 1. 

Vragen verdubbeling van lozing op riolering maar er wordt wel op een gracht geloosd. 
Volgens milieudienst wordt de gracht als open riolering beschouwd omdat hij verderop is aangesloten op 
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de riolering. 

6.1.3 Stad Herentals sporthal Markgravenstraat 93 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

6.1.4 Stad Herentals Academie voor beeldende kunsten Markgravenstraat 77 klasse 2 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

6.1.5 Stad Herentals Administratief Centrum Augustijnenlaan 30 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning (voor offsetdrukkerij) en in ordestelling voor 
verwarmingsinstallatie. 

6.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief aangegeven. 

6.2.1 Nike Europe Holding overslag en behandeling sportartikelen Atealaan 34 klasse 2 

Verleend ; wijziging van modaliteiten brandvoorkoming en –bestrijding. 

6.2.2 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. 
De Bestendige Deputatie verleende een vergunning maar deze is nu door de minister vernietigd na 
klacht van de heer Van Hemeldonck uit Olen. 
De vernietiging is gebeurd op basis van overwegingen van ruimtelijke ordening :  

• De turbines dienen gebundeld te worden met  de lijninfrastructuur van het Albertkanaal. 
• De gevraagde locaties zijn in tegenspraak met de structuurplannen van Olen en Herentals die 

bepalen dat het gebied open ruimte moet blijven. 
Men vraagt zich af hoe de stad Herentals dan ooit positief advies heeft kunnen geven.  

6.2.3 Van Oeckel Hulzen grondwaterwinning klasse 2. 

Oppompen van 11.000 m³ per jaar op 60 meter diepte voor beregening van weiland en aardappelen. 
Verleend. 
De laatste tijd verleent VMM, die eigenlijk de aanvragen voor grondwaterwinning in het oog moet 
houden, geen advies meer.  We gaan VMM hierover eens aanschrijven. 

6.2.4 Van Roy Hannekenshoek 18 klasse 2 

Onderhoud en mechanische herstelling van grondverzetmachines. 
Verleend. 

7. Opvolging vorige adviezen/knelpunten. 

7.1 Advies sept. 2011 : planologisch attest A.I.S. Dompel. 

Het planologisch attest wordt besproken. 
De milieuadviesraad stelt vast dat de bufferzone toch enigszins gerespecteerd wordt. 
In het planologisch attest worden heel wat voorwaarden geformuleerd.  Deze zouden moeten worden 
hernomen bij de behandeling van het RUP dat op dit attest moet volgen.  Er zou moeten gespecifieerd 
worden dat het RUP maar kan worden gerealiseerd als de bufferzone terug in orde is. 

7.2 Advies sept. 2008 : overdracht bufferzone Bornstraat. 

Voor zover de milieudienst weet is de beplanting van de bufferzone nog niet opgeleverd. 

7.3 Advies maart 2009 : Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod. 

Dit sleept reeds zeer lang aan.  In april 2012 werd aan schepen van mobiliteit Schellens hierover een 
brief gericht.  Op deze brief is een half jaar later nog altijd geen antwoord gekomen, zelfs geen  
bevestiging van ontvangst.  Niet erg beleefd ten opzichte van een officiële adviesraad. 

7.4 Advies dec. 2011 : Verkaveling aan Kapellenblok : oplossing ontsluiting. 

Wij vroegen het bestuur een principieel (of beleids) standpunt dat die verkaveling er niet kan komen 
zolang er geen oplossing is voor de verkeersproblematiek op de Lichtaartse weg.  Dit standpunt zal er 
nooit meer komen tijdens huidige legislatuur. 
Wij sluiten dit punt dat terug zal worden opgenomen als er een verkavelingsaanvraag komt.  Sowieso zal 
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dan een mobiliteitsstudie moeten gebeuren. 

7.5 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook Noordervaart. 

Wordt niet behandeld wegens afwezigheid van de schepen.  Hopelijk kan deze op volgende vergadering 
een stand van zaken geven over dit knelpunt. 

8. Varia 

8.1 Kappen eiken toegangsweg Delhaize aan Augustijnenlaan. 

Voor de aanleg van de toegangsweg vanuit de Augustijnenlaan naar de parking van Delhaize werd heel 
wat groen gekapt.  Daarbij twee van de oudste en mooiste inlandse eiken van Herentals, bomen met een 
diameter van 1,4 meter.  Er rest nu nog een. 
De milieuadviesraad begrijpt niet dat het Bestuur een bouwvergunning heeft kunnen afleveren waarin de 
kapping van deze bomen werd toegelaten.  Hoe kan men zo weinig oog hebben voor de  natuur- en 
erfgoed waarden midden in de stad ?  Het was perfect mogelijk een toegangsweg aan te leggen waarbij 
deze bomen gespaard werden.   
Wij betreuren dit gebrek aan cultuur. 

8.2 Geluidsoverlast Cellekens Kermis. 

De geluidsoverlast van Cellekens Kermis overtrof weer alle grenzen. 
Vorig jaar werden meer dan 100 klachten ingediend bij de politie. 
Nochtans verleende het Bestuur voor dit jaar een vergunning zonder enige geluidsvoorwaarde op te 
leggen.  Op zijn minst had men de normen die vanaf 2014 voor dergelijke evenementen zullen gelden 
kunnen opleggen.  Of  had men een gratis bedeling van oordopjes aan de getroffen omwonenden (gans 
Herentals) kunnen voorzien.  

8.3 Leiding Fluxys Krakelaarsveld. 

Fluxys organiseert volgende maandag 24 september een info vergadering voor belanghebbenden waarin 
een nieuw traject wordt voorgesteld dat verderaf blijft van bewoning in Krakelaarsveld en Daalakker.  
Zie dikke witte lijn op plannetje hieronder. 
Het is bemoedigend dat men met de bemerkingen van de bewoners heeft rekening gehouden. 

8.4 Heraanplant in Krakelaarsveld. 

In Krakelaarsveld zijn bredere stoepen aangelegd en zijn de grote bomen verwijderd. 
Pas in de volgende legislatuur zal beslist worden hoe de aanleg van de bermen zal gebeuren en welke 
nieuwe bomen er komen.  Hoogstwaarschijnlijk zal het uitdraaien op een klein type van pereboom. 

8.5 Nieuwe datum vergadering november 2012 

Wegens agendaprobleem van de milieuambtenaar wordt de vergadering van de milieuadviesraad 
gehouden op donderdag 29 november in plaats van donderdag 22 november. 

8.6 Ontslag 

Wij vernemen met spijt het ontslag van Kris Boers, duurzaamheidsambtenaar. 
De functie zal wel opnieuw ingevuld worden. 
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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 2012 sept 2013 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbo.  Schepencollege 2012 sept 2013 feb 
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 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 feb 2012 okt 
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 

 


