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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), K.Laureys, S. Bellens,  W.Vanberghen, 
J.Janssens, L.Leenders, M. VanOlmen (schepen leefmilieu), K.Dierckx (milieuambtenaar).  
Verontschuldigd : L.VanSande, A.VanLoy.  

1. Goedkeuring verslag vergadering 29 november  201 2. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Samenstelling milieuraad nieuwe legislatuur. 
De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest loopt nog tot eind 2013. 
De nieuwe adviesraad, die met de nieuwe legislatuur aantreedt, moet zolang nog worden samengesteld 
volgens de richtlijnen van de samenwerkingsovereenkomst.  Na 2013 is men in principe vrij om, als 
men nog een milieuadviesraad wil, die eventueel anders samen te stellen. 
De nieuwe milieuadviesraad zou zich best tijdens een van de eerste vergaderingen bezinnen over zijn 
doelstellingen en zijn werking. 

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 : 

• Een nieuw lastenboek is opgesteld voor onderhoud van het groen in de woonwijken.  Naast 
Krakelaarsveld en Diependaal worden meer wijken opgenomen en worden de taken verruimd.  
De groendienst kan immers het vele werk (toename van aantal straten en pleinen met groen) niet 
meer aan. 
Dit resulteert in een flinke stijging van het budget 2013 voor prestaties van derden. 
Vanaf 2015 mogen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden (“zonder is gezonder”).  De 
stad is aan het bekijken hoe groenonderhoud kan worden gereduceerd of goedkoper kan.  Een 
mogelijkheid die onderzocht wordt is bijvoorbeeld mulchen in plaats van gewoon maaien van 
grasvelden. 

4. Milieuvergunningen.  
Van VMM - afdeling operationeel waterbeheer - dienst grondwaterbeer hebben we volgend antwoord 
gekregen op onze brief in verband met ontbreken van hun adviezen bij milieuvergunningen :  
“Naar aanleiding van uw brief (zie bijlage) met betrekking tot het niet ontvangen van adviezen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij voor het winnen van grondwater, kan ik u meedelen dat vanaf 2013 u 
opnieuw dergelijke adviezen zal ontvangen.” 

4.1 Nieuwe aanvragen. 

4.1.1 Runder- en pluimveebedrijf Willekens Hugo Zandkapel klasse I 

Sterke uitbreiding van aantal slachtkuikens en runderen. 
Opslag van drijfmest en vaste mest. 
Grondwaterwinning. 

4.1.2 GE Water& Process Technologies Toekomstlaan klasse I. 

Verandering inrichting door wijziging en uitbreiding. 
Slaat nogal wat gevaarlijke stoffen op waaronder biociden. 
Geen lozing meer van bedrijfsaf valwater. 

4.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief aangegeven. 
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4.2.1 Stad Herentals ’t Hof Grote Markt 41 klasse 2. 

Een feestzaal met opp. 300 m² 
De geluidsnorm in de feestzaal wordt 95 dbA. 

4.2.2 Stad Herentals Stedelijke Werkplaats Hemeldonk 8 klasse 2. 

Een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door uitbreiding. 

4.2.3 Van Asbroeck rundveehouderij Schransstraat 12 klasse 2 

Vermeldenswaard : opslag van 5000 liter melk.  Melk wordt om de twee dagen opgehaald.  

4.2.4 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 de riolering. 

4.2.5 Stad Herentals sporthal Markgravenstraat 93 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

4.2.6 Stad Herentals Academie voor beeldende kunsten Markgravenstraat 77 klasse 2 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

4.2.7 Stad Herentals Administratief Centrum Augustijnenlaan 30 klasse 2. 

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

5. Opvolging vorige adviezen/knelpunten/acties. 

5.1 Advies 2007 mei : budgettering en uitvoering ac tiepunten bekkenbeheersplan. 

Overzicht bezorgd eind 2011door  duurzaamheidsambtenaar Kris Boers met de nog niet afgeronde 
punten in Herentals. 

• DB 10-07-09 ; Vuilvoortloop oeverherstel (werken uitgesteld tot 2012). 
• DB 10-07-13 ; Meerdere waterlopen oeverherstel: 1-meterzone vrijwaren . 
• DB 10-07-25 ; Hellekensloop herstel : uitvoering stilgelegd, probleem met afvoer grond. 

Opdrachtgever: Vlaamse overheid 
• DB 10-08-1 ; Oeverherstel: 1-meterzone vrijwaren. 
• DB 10-08-09 ; Herwaarderen grachtenstelsel. 
• DB 10-08-10; oplossen vismigratieknelpunten.. 

Eind 2012 is er geen wijziging in de toestand.  Men wacht op opportuniteiten om de zaken aan te 
pakken. 

5.2 Advies 2011 april : Aanleg geluidsscherm speelp leintje Kleerroos. 

Er is hier geen evolutie omdat de milieuambtenaar nog altijd geen informatie verstrekt heeft aan het 
bestuur. 
De milieuambtenaar vindt de aanleg van een geluidsscherm op die plaats alleen zinloos. 

• Hij verwijst naar het beleid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in verband 
met de aanpak van de geluidsoverlast door het verkeer : 
• In eerste instantie worden de gewestwegen aangepakt met meer dan 6 miljoen 

autopassages per jaar.  De ring rond Herentals valt hieronder.  Voor deze wegen wordt 
een geluidsbelastingskaart opgemaakt via een computermodel. 

• Het Vlaams Gewest kan onderzoeken of een geluidsscherm al of niet effectief is.  De 
kosten van plaatsing worden verdeeld  tussen gemeente en gewest afhankelijk van het 
gemeten geluidsniveau en de omwoning.  Geluidsschermen zijn duur : ongeveer 1 
miljoen €/km. 

• Er is ook vraag vanuit Natuurpunt naar een geluidsscherm voor de Netevallei.  
• Eigenlijk zou de geluidsoverlast van de volledige ring moeten worden aangepakt. 

5.3 Advies 2011 april : Afbakening fietsstalling pa rking Bovenkerk. 

Spijtig : geen evolutie ; vereist nochtans slechts de plaatsing van enkele paaltjes.  
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6. Varia 

6.1 Behaag de Kempen 2012. 

De actie was dit jaar weer een succes met 653 bestellingen voor :  
• 605 fruitbomen 
• 53769 stuks bosplantgoed 
• 167 klimplanten 
•  633 bessenstruiken 

Er zouden wel wat meer vrijwilligers uit andere gemeenten dan Herentals ogen ingeschakeld worden. 

6.2 Windturbine Hellekens. 

Rapport over opbrengst van de voorgestelde zonnepanelen is ontvangen.  Daaruit blijkt dat een goed 
opgesteld paneel per jaar ongeveer 200 kWh oplevert, ongeveer 10 keer meer dan wat de windturbine 
kan produceren.  Volgens eerdere berekeningen zou dit volstaan om dagelijks gemiddeld enkele 
tientallen m³ water op te pompen. 
Milieuraad zal de ontwerpers verzoeken : 

• Een ontwerp uit te werken met één zonnepaneel. 
• Indien de stabiliteit van de paal het toelaat kan het ontwerp voorzien in een mogelijke latere 

uitbreiding met een tweede zonnepaneel. 

6.3 Bescherming van groen. 

Men meldt de kapping van een waardevolle eikenhoutkant langs Dompel. 
De milieudienst heeft dit positief geadviseerd omdat er geen andere oplossing was voor het plaatsen van 
een omheining. 
De milieuambtenaar meldt dat hij ook positief heeft geadviseerd voor de kapping van de  twee bomen op 
de nieuwe parking in het binnengebied : 
• De fijnspar is in slechte toestand.  Milieuadviesraad merkt op dat dit een goedkoop argument is dat 

altijd wordt gebruikt als men vindt dat groen in de weg staat. 
• De kastanjeboom moet ook weg want : 

• De kastanjebolsters zullen de wagens beschadigen.  De  raad merkt op dat het een tamme kastanje 
is en die heeft zachte bolsters. 

• De boom zal de aanleg van een parking op zijn wortels niet verdragen.  De raad merkt op dat ook 
dit dikwijls ten onrechte wordt ingeroepen om bomen te kappen (cfr. Lierseweg).  Op zijn minst 
kan men de boom een kans geven. 

• Indien men rond de boom een groenperk bewaart om de wortels te sparen kost dit 
parkeerplaatsen.  De raad vindt dit voorwaar een origineel argument voor een milieudienst !!!. 

6.4 Openbaar onderzoek Fluxys. 

Fluxys organiseert een nieuw openbaar onderzoek voor het nieuw voorgestelde tracé. 

6.5 Heraanplant  laanbomen Stadspoortstraat. 

Bij de werken voor aanleg van het fietspad kruispunt Stadspoortstraat –Ring zijn verschillende 
volwassen platanen gekapt langs de linkerkant van de stadspoortstraat. 
Nu de werken voltooid zijn moeten enkele nieuwe bomen worden aangeplant om de bomenrij terug 
volledig te maken en deze groene inkom van Herentals te herstellen. 

6.6 Info-avond milieudienst – milieuadviesraad. 

Gaat door in de lakenhal op vrijdagavond 1 februari om 20.00 uur. 
Als thema werd gekozen : “de solitaire bij”.  Een spreker van Natuurpunt werd aangezocht. 
De raad betwijfelt of dit een onderwerp is dat veel mensen zal aanspreken. 



 Blz  4 van 4 

Overzichtstabel hangende punten. 
 
 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2012 dec 2013 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 parkeerverbod.  Schepencollege 2012 sept 2013 feb 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2012 dec 2013 apr 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2012 dec 2013 apr 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2012 mar 2012 juni 
Advies 2012 okt  Behoud van parkbomen parking binnengebied Schepencollege 2012 okt 2013 jan 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 okt 2013 apr 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2012 nov 2013 mar 
     
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 okt  2013 feb 

 


