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Aanwezig:  H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, W. Vanberghen, L. Geerts, 

S. Pelsmaekers, M. Verwimp, D. Roelants, H.Vanooteghem, J.Janssens (secretaris), J. 

Bonroy, D. Adriaensen, F. Peeters, M. Van Olmen (schepen leefmilieu), K.Dierckx 

(milieuambtenaar). 

Verontschuldigd: L. Leenders 

 

 
1. Goedkeuring verslagen vergaderingen 21 februari en 14 maart 2013. 
 

Volgende bemerkingen/veranderingen werden gesignaleerd :  

 

De vergadering van 12 september wordt verplaatst naar 19 september. 

 

S. Bellens merkt op dat de BBL-kursus wel degelijk is doorgegaan. 

 

De formulering dat er op de Hellekens een ‘windmolen op zonne-energie’ zal komen is nogal ongelukkig 

gekozen. Zodra het systeem werkt zullen we spreken over een molen op zonne-energie. 

 
 
 2 .  Adv ies subsid ies aankoop natuurgebied Natuurpunt . 
 

Voor de toekenning van subsidies door de stad (maximaal 40 % van het aankoopbedrag) is een 

advies van de milieuraad vereist. Natuurpunt heeft een aanvraag ingediend om 7 ha aan te kopen op 

de Heiberg. Er wordt benadrukt dat het om een open, vrij toegankelijk gebied zal gaan, dat kadert 

in het Kempense Heuvelrug-project (dat op zijn beurt weer kadert in een EU-LIFE-project). Er 

worden zitbanken en wandelpaden voorzien. Het betreft de aankoop van gronden van privé-

eigenaars voor een vermoedelijk bedrag van 45000 euro.  
 

De milieuadviesraad geeft een positief advies. 
 
 
  
 
 

3. Afspraken vergaderingswijze en vastleggen agendapunten. 
 
 

Te bespreken punten worden 14 dagen vooraf liefst via mail gemeld aan de milieudienst of de voorzitter. 
 
De schepen engageert zich om meer feedback te geven over beslissingen en relevante dossiers die op het 
schepencollege aan bod komen. 
 
De tabel met de ‘hangende knelpunten’ zal in een volgende vergadering worden herbekeken. 
 
De rapporten van de Gecoro (een decretaal verplicht adviesorgaan) moeten worden besproken op de 
milieuadviesraad. We blijven hiervoor rekenen op de feedback van E. Vercammen en onze voorzitter. 
 

 
      4. Feedback agenda bestuur  

 
De schepen licht – heet van de naald – een aantal punten toe die de voorbije weken aan bod kwamen. 
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1. Kapvergunning: een vergunning werd verleend en gemotiveerd voor het kappen van 1 okkernoot in 

een tuin aan de Zonnedauwstraat. 
 
2. In samenwerking met de BBL doet de stad Herentals in 2013 weer mee met de actie ‘Met 

Belgerinkel Naar De Winkel’ van 4 mei tot en met 8 juni. 
 
3. PDPO-project : ‘Buiten-Gewone Plekjes’: dit project (ism de stichting Regionaal Landschap) beoogt 

de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en buurtgroen te ontwikkelen in samenwerking met 
de terreineigenaar, buurtbewoners of lokale verenigingen. Het terrein moet publiek toegankelijk zijn. 
Het project loopt nog tot oktober 2014, projecten (voor een bedrag van maximaal 2000 euro) kunnen 
worden ingediend tot in het najaar 2013. Info bij de milieudienst. 

 
4. Nog kapvergunningen : een kapvergunning werd geweigerd voor een honderdjarige Amerikaanse eik 

in de Velodroomstraat. De boom is stabiel en nog gezond en maakt prominent deel uit van het 
straatbeeld. 

 
5. Ook in de Bosdreef werd een vergunning aangevraagd voor het vellen van een 20-tal bomen. Het 

college verleent een voorwaardelijke vergunning voor een dunning van 30 %  van de bomenrij indien 
in het eerstvolgende plantseizoen tenminste 4 inheemse hoogstammige loofbomen worden 
aangeplant. 

 
6. Gunning Lage beplanting voorjaar 2013: er is voor bijna 2800 euro lage beplanting aangekocht. 
 
7. Gunning Groenonderhoud op afroep: Boskat zal in 2013 het groenonderhoud op afroep verzorgen 

voor een maximum bedrag van 25000 euro. 
 
8. Milieuvergunningsaanvraag Klasse 1 L. Beirinckx : het glastuinbouwbedrijf kreeg van de stad een 

gunstig advies voor de gevraagde wijziging en uitbreiding; milieuvergunningsaanvraag klasse 1 T. 
Helsen : de  mestkalverhouderij kreeg van de stad eveneens een gunstig advies voor de gevraagde 
wijziging en uitbreiding.  

 
9. Stedenbouwkundige vergunning Kruisstraat: het college weigert een stedenbouwkundige vergunning 

af te leveren voor het bouwen van een landbouwloods en de verharding van wegen in de Kruisstraat 
(Noorderwijk). Het perceel is immers gelegen in het beschermd dorpsgezicht ‘Omgeving van de 
reeds beschermde Hogewegmolen’. 

 
10. Gunning onderhoud omgeving woonwijken: Groenservice Marissen uit Nijlen zal tot 31 maart 2016 

het uitbestede groenonderhoud in de woonwijken verzorgen voor een bedrag van ruim 240000 euro 
voor de 3 jaren. 

 
 
11. Stedenbouwkundige vergunning (verlenging) Fluxys (Wuytsbergen): de aanvraag van Fluxys om een 

aantal bomen te rooien in de voorbehouden zone van aardgasvervoerinstallaties in Herentals werd 
door het college ongunstig geadviseerd. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleende 
evenwel wel een vergunning. Daarop legde de stad een aantal voorwaarden op : er moet een 
heraanplant komen van 7 hoogstammige bomen elders op het perceel en de stad moet ook op de 
hoogte worden gebracht van de aanvang van de werken. 

 
12. Nogmaals  kapvergunning : een vergunning werd verleend voor het kappen van 1 zwarte den  aan de 

Vinkenslag; de vergunning om ook 1 ceder te vellen werd geweigerd omdat hij een mooi element in 
het straatbeeld vormt en geen gevaar of hinder geeft. 

 
 
13. Het college beslist om ook dit jaar deel te nemen aan de taxusinzamelingsactie ‘Vergroot de Hoop’. 

 
De leden van de milieuadviesraad reageren positief op de ruime informatie die de schepen heeft verstrekt, 
maar stellen zich vragen bij de effectieve opvolging van de genomen beslissingen : wie controleert bvb een 
eventuele heraanplant? Stelt de stad zich eventueel burgerlijke partij? Kan de GAS-wetgeving ingeroepen 
worden bij het niet naleven van de genomen beslissingen?  Bestaat er iets als een ‘milieu-
opvolgingscomissie’? 

 
 
 
 
 
 
 
5. Varia 
 
5.1  Aanplant St.-Jansparochie 
 
Op Krakelaarsveld is de aanplant nog niet voltooid. Bovendien liggen her en der nog takken en zijn er 
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diepe sporen op enkele pleintjes getrokken. De schepen meldt dat de definitieve opplant naar 2014 is 
verschoven. Ook meldt de milieuambtenaar tal van gevallen van sluik(groen)storten op de wijk. Op de 
Molekens zijn de bermen hersteld; de vraag werd gesteld of dit wel zinvol is : de berm wordt stukgereden 
als auto’s mekaar kruisen op de smalle wegen of door het parkeren van de bewoners. 
  
5.2 Pidpa-halve bollen 
 
Nieuw en opvallend in het straatbeeld opgedoken zijn halve blauwe bollen (brandweermonden). Deze 
zouden een waterfietspad aanduiden, een initiatief van Hidrodoe, dat op 28 april wordt ingefietst. 
 
 
5.3 Het molentje op de Hellekens 
 
De paal waarop de sturingskast staat, is intussen verankerd. Rond half mei zou de inhuldiging voorzien 
zijn, Koen zoekt een geschikte datum. 
 
5.4. More than Honey 
 
Deze film speelt in Geel en in Heist-op-den-Berg. H. Van Ooteghem kijkt na of het haalbaar is om de film 
ook in Herentals te vertonen (als info-avond georganiseerd door de milieuadviesraad). 
 
5.5. L. Leenders zal opnieuw uitgenodigd worden voor de vergaderingen. 
 
5.6. Nieuwe tarieven containerpark 
 
Op de volgende milieuadviesraad zullen de nieuwe tarieven, die conform de Vlaamse Wetgeving moeten 
worden geheven, besproken worden. Grof vuil zal bij voorbeeld niet langer gratis mogen worden 
afgeleverd. 
 
 
5.7. Tabel met hangende punten 
 
Zal eveneens op de volgende vergadering worden besproken. 
 
 
 

 
 

 

 


