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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), Y. Helsen, L. Van Sand, W. Vanberghen, E. 

Vercammen, S. Pelsmaekers, J. Van den Bosch, M. Verwimp, H.Vanooteghem, 

J.Janssens (secretaris), J. Bonroy, K. Schoonaert, D. Adriaensen, E. Wagemans, J. Gelens, P. 

Moons (in vervanging van W. Wilms), M. Van Olmen (schepen leefmilieu), K.Dierckx 

(milieuambtenaar). 

Verontschuldigd : S. Bellens  

 
1. Goedkeuring verslag vergadering 17 januari 2013. 
 

Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 
 2 .  Bespreking en advies Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2013. 
 

K. Dierckx licht het Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2013 van de stad Herentals toe. Een advies 

van de milieuraad hieromtrent is vereist. De samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest 

loopt nog tot eind 2013. 

De tekst omvat een 70-tal pagina’s, en normaliter is het de duurzaamheidsambtenaar die een 

uiteenzetting doet. Helaas heeft K. Boers met ingang van 1/11/2012 ontslag genomen uit deze functie 

en is deze intussen nog niet opnieuw ingevuld. Onder meer door het vertrek van de 

duurzaamheidsambtenaar zijn nauwelijks nieuwe initiatieven  te verwachten en is de nadruk gelegd op 

het verder zetten van de acties van 2012.  

 

De milieuraad doorloopt met K. Dierckx de tekst. Volgende items wekten onze aandacht (enkel de 

voornaamste punten worden vermeld) : 

- het ontslag van de duurzaamheidsambtenaar.  Het personeelsbestand op de milieudienst is nu wel 

erg geslonken. De milieuraad dringt dan ook aan op een spoedige vervanging; 

- Handhaving/GAS-boetes : vooral het sluikstorten blijft een probleem  : de opgekuiste sluikstorten 

evolueerden van 169 (08) naar 236 (10) en nu 724 (2012). Bij dit laatste cijfer zijn wel de opkuis 

van overvolle straatvuilbakjes mee geteld. Het dient gezegd, dat het systematisch onderzoek van 

de sluikstorten tot meerdere identificaties van de daders (en bijgevolg sancties) heeft geleid. 

Vermeld werd terloops, dat 8 personeelsleden constant bezig zijn met zwerfvuil op te ruimen. Nu 

de Augustijnenlaan aan het Fast Food restaurant is volgebouwd neemt het aantal sluikstortingen 

van zijn klanten langs de Ring (en op andere plaatsen) storende proporties aan; 

- Milieuklachten, -registratie en -opvolgingssysteem (MKROS) : er werden in 2012 geen klachten 

gemeld/geregistreerd. Is het centraal meldpunt bij de burger dan wel voldoende gekend, of zijn er 

geen klachten? 

- Afvalbeperking : de gemeente biedt de inwoners gratis antireclamestickers aan; 

- Afval, Bodem, … : er werden geen nieuwe projecten ingediend voor het jaar 2013; 

- Er komt een wettelijke verplichting voor bedrijven om bedrijfsafval (PMD, papier, glas…) 

gescheiden in te zamelen; 

- Het straatvuilbakjesbeleid wordt herbekeken; er komen speciale hondenpoepbakjes in het 

straatbeeld; 

- De stad informeert niet enkel omtrent het gebruik van FSC-gelabeld hout, maar gaat het ook 

actief promoten; 

- Water : verscheidene plantsoenen werden heraangelegd of geoptimaliseerd  mho op pesticidenvrij 
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onderhoud; de stad heeft een premieregeling voor hemelwaterhergebruik en 

infiltratievoorzieningen; 

- Hinder : op de afgelopen milieuraden werd regelmatig het probleem van geluidshinder in het 

centrum maar ook daarbuiten (oa bij openluchtevenementen, maar ook aan de schaatspiste bvb) 

aangekaart. De milieuraad stelt vast dat hiertegen onvoldoende wordt opgetreden; 

- Energie : op het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen wordt scherper toegezien, zodat 

tekortkomingen sneller kunnen worden opgelost. De straatverlichting wordt verder 

geoptimaliseerd; 

- Mobiliteit : de fietspaden worden dit voorjaar getest met behulp van meetfietsen; 

- Natuur : De milieuraad merkt op dat er op papier een aantal heel nobele en te verdedigen 

doelstellingen staan, maar dat in de praktijk hiervan weinig terecht komt. Zo bijvoorbeeld 

(actiefiche p 58) : ‘Voor groenzones van bedrijven wordt in de stedenbouwkundige vergunningen 

opgelegd dat de beplanting moet bestaan uit streekeigen soorten’.  Op Zavelheide is hiervan niets 

te merken, integendeel de opgelegde voorschriften worden helemaal niet gevolgd, zonder dat 

hiertegen wordt opgetreden. De milieuraad merkt ook op, dat de voorbije jaren een aantal 

‘waardevolle’ bomen en houtkanten ‘onnodig (?)’ zijn gekapt. De raad dringt aan op een 

degelijke groeninventaris, vraagt een definiëring van de begrippen ‘waardevol’ en ‘onnodig’. De 

milieuraad wil ook vernemen aan wie en wanneer om advies wordt gevraagd. Dit alles moet 

leiden tot een ruimer gedragen afwegingskader. 
 

De milieuadviesraad geeft tot slot een positief advies. 
 
 
  
 
 
    3.  Vastleggen data vergadering milieuraad  
 
 
 

Volgende data werden voorgesteld voor de volgende vergadering, en vervangen de eerder voorgestelde 
data :  18/04 – 23/05 – 13/06 – 08/08 – 12/09 – 10/10 – 14/11 – 12/12 . 

 
 
 
 

4.  Afspraken vergaderingswijze en vastleggen agendapunten 
 

Dit punt wordt wegens tijdsgebrek verdaagd. 
 
 
 

5.  Varia 
 
5.1  Filmidee milieuadviesraad  
 
"More than honey" is een recent uitgekomen film over het reilen en zeilen van de bijen. Meer info op : 
http://morethanhoney-film.be/nl/  
 
5.2  Gecoro  
 
Op de volgende Gecoro-vergadering (27/3) komt de herinrichting van de stationsomgeving aan bod. Dit 
wordt opgevolgd door H. Puls en E. Vercammen. 
 
 
5.3 Wegwijs in Herentals  
 
In het blaadje Wegwijsgids 2013-2014 Herentals,  verspreid in Groot-Herentals met als 
verantwoordelijke uitgever het college van burgemeester en schepenen, komt het groenaanbod in onze 
stad bijzonder pover aan bod bij de bezienswaardigheden : noch de Kempense Heuvelrug, noch het Olens 
Broek en de vele zachte recreatiemogelijkheden die daar zijn worden vermeld.   
 
 
 
 

 
 


