
 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 

HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD VAN 17 JANUARI 2013 

 

Aanwezig/verontschuldigd : zie aanwezigheidslijst  

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 20/12/12 

 

Er wordt opgemerkt dat Natuurpunt geen vragende partij is wat betreft het plaatsen van 

geluidsschermen voor de Netevallei. De essentie van de discussie was, dat een aanvraag beter 

zou moeten worden gemotiveerd.  

 

De infoavond met als thema ‘De solitaire bij’ blijft behouden : de raad hoopt op voldoende 

publieke belangstelling. Er zal via de lokale pers informatie worden verspreid. 

 

 

       2. Samenstelling milieuraad nieuwe legislatuur 

 

De milieuambtenaar zal via een ruim verspreid schrijven de natuurverenigingen, socio-culturele 

organisaties, schoolgemeenschappen, jachtverenigingen… uitnodigen om zitting te hebben in de 

volgende milieuadviesraad. 

 

Immers :  

 

Deze adviesraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap 

en de natuur in de gemeente. Hij is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op 

verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en 

natuurbeleid. De milieuraad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de 

bevolking en kan in dit verband op eigen initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven 

ontplooien. De milieuraad staat open voor verenigingen en individuen die belangstelling hebben 

voor het milieu en de natuur. 

 

 

      3. Feedback agenda bestuur 

 

 

Geen nieuws te melden. 

 

 

      4. Milieuvergunningen  

 

 

Geen nieuwe aanvragen. 

 

 

      5. Opvolging vorige adviezen/knelpunten/acties 

 

- Kasteel Le Paige : er zou tegen 2014 een (nieuw?) initiatief verwacht worden. Beslist 

wordt om dit punt met 6 maand te verdagen. 

- Behoud van parkbomen binnengebied : de milieuraad beslist om een negatief advies te 

geven voor het kappen van de oude tamme kastanje naar aanleiding van de uitbreiding 

van de parkeerplaats achter zaal ’t Hof (zie bijlage). 

 

 



 

 

 

 

 

    6. Varia 

 

- data volgende vergaderingen : 21/02 – 21/03 – 18/04 – 16/05 – 20/06 – 22/08 – 19/09 – 

17/10 – 21/11 – 19/12/2013 

 

- de paddentrek : door het aanhoudende koude weer zijn de padden later dan anders aan 

hun trek begonnen. Voorlopig wordt 31/1 als nieuwe startdatum voor de overzet 

vooropgesteld; de milieuambtenaar vraagt na of dit haalbaar is voor de gemeentediensten; 

 

 

- dit jaar wordt 60 jaar Snepkens gevierd, met oa 3 uitgestippelde wandelingen. Aan het 

programma wordt nog gewerkt, eventueel ism de dienst toerisme; 

 

- de brug over de Nete (aan de Koulaak) ligt er nog steeds niet ten gevolge van een dispuut 

tussen aannemer en gemeente; 

 

 

- gesignaleerd wordt, dat in de eindejaarsperiode 10-tallen opleggers (zonder trekker) 

geparkeerd stonden langsheen de ring. Wettelijk gesproken zou dit niet verboden zijn, 

maar het was geen gezicht; 

 

- aan den ‘Brink’ (Wezelpad) staan al vele jaren talloze weekendverblijven, waarbij zowel 

bouwovertredingen als permanente bewoning worden vastgesteld. De stad voert een 

‘uitdoofbeleid’ en treedt niet verbaliserend op tegen deze toestand. 

 

 

- Door de aanhoudende vorst zijn de aanplantingswerken op Krakelaarsveld uitgesteld. De 

gemeentearbeiders hebben geen tijd gehad om de parkeerverbodsborden weg te halen 

wegens de sneeuwruimwerkzaamheden.  

 

 

 

 

ADVIES 

 

Betreft : kapping parkbomen in binnengebied 

 

 

De milieuraad in vergadering van 17 januari 2013 beslist een negatief advies te geven voor de 

kapping van de oude maar gezonde tamme kastanjeboom achter zaal ’t Hof.Er is al te veel 

waardevol groen in het binnengebied verdwenen (opgeofferd aan parkeerplaatsen…) zonder dat 

voor enige vorm van compensatie werd gezorgd. 

 


