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

Pelsmaekers, M. Verwimp, J.Janssens (secretaris), J. Bonroy, K. Schoonaert,  J. Gelens, , 

K.Dierckx (milieuambtenaar), M. Van Olmen (schepen) en A. Van Loy. 

Verontschuldigd : Y. Helsen, W. Vanberghen, H. Van Ooteghem 

 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 23 mei 2013. 
 

Geen  opmerkingen.  

 

2.  Voorstelling van het burgemeestersconvenant 
 

K. Dierckx licht de eventuele intrede van de stad Herentals in het ‘burgemeestersconvenant’ toe : 

dit impliceert verregaande engagementen van de gemeente qua duurzaamheidsbeleid, 

bouw/woonbeleid, werken en verkeer op langere termijn. Tegen 2020 zou de CO2-uitstoot in de 

gemeente met 20 % naar beneden moeten (alleen : waar ligt het referentiepunt?). In samenwerking 

met de IOK wil de stad Herentals hieraan haar steen(tje) bijdragen. De milieuadviesraad schaart 

zich achter dit project en steunt dit met een positief advies (zie bijlage). 

 

In de rand vraagt de milieuraad dringend om op zeer korte termijn  een nieuwe 

duurzaamheidsambtenaar aan te werven, zie ook de adviezen van de vorige adviesraden. 

 
 

3.  Feedback agenda bestuur 
 
De schepen licht – heet van de naald – een aantal punten toe die in de voorbije periode aan bod kwamen.  
 
3.1 Algemeen : financieel meerjarenplan 
 
De stad werkt aan  een financieel meerjarenplan (januari 2014 – 2019). Gelet op de gestegen 
personeelskosten ziet de stad zich verplicht een aantal maatregelen te nemen. Zo zullen de afvaltarieven 
worden opgetrokken, alsook de tarieven van het Netepark. Er zal geschoven worden met de diensturen 
(flexibiliteit) en gepensioneerde medewerkers zullen niet automatisch vervangen worden. 
 
3.2  Leegstand – verwaarloosde gebouwen – leegstaande bedrijfspanden 
 
In Herentals zijn momenteel 5 gevallen (slechts) van verkrotte woningen bekend. Na 2 jaar leegstand zal 
een leegstandsheffing opgelegd worden (vb. Tecno Noorderwijk). 
  
3.3 Bouwovertredingen   
 
De milieuinspectie zal ingeschakeld worden indien bouwovertredingen worden vastgesteld 
 
3.4 Melding kringwinkel Kamergoor 
 
Op het terrein zullen diverse goederen worden opgeslagen. 
 
 
 
 
3.5 Kapvergunning Koningsveld  
 
Een vergunning werd verleend voor het rooien van een dennenrij. Er wordt opgelegd om één hoogstam te 
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heraanplanten. 
 
3.6 Rooien bomenrestant in de Fraikinstraat 
 
Een aantal bomen die tot tegen de huisgevels gegroeid zijn zullen worden gerooid. 
 
3.7 Haagplantactie Velt/Kempens Landschap 
 
Er wordt geparticipeerd aan deze jaarlijkse actie. 
 
3.8 Specifieke subsidietoekenningen  
 
Slechts één maal werd subsidie aangevraagd en toegekend voor het hergebruik van hemelwater en ook 
één maal voor herbruikbare luiers 
 
3.9 Samenaankoop groene stroom via de provincie 
 
Ook in 2013 zal Herentals meedoen met de samenaankoop van groene stroom, een initiatief van de 
provincie Antwerpen. 
 
3.10 Sanering gassite Eandis Boerenkrijglaan 
 
Het bezwaar en beroep van de stad tegen de voorgestelde beperkte sanering werden verworpen. 
 
3.11 Motorcross Noorderwijk 
 
Een vergunning mits voorwaarden werd verleend om in Noorderwijk (Kruisstraat) eind augustus een 
motorcross te organiseren. 
 
 

      3.12 Subsidies aankoop natuurgebieden  
 
De aankoop van een aantal percelen ter versterking en uitbreiding van de natuurgebieden op Herentals’ 
grondgebied beheerd door Natuurpunt ten bedrage van ca 45.000 euro werd goedgekeurd. 
 
3.13 Gunning bouw IBA’s  
 
Een 2

de
 lot individuele zuiveringsinstallaties (IBA’s) zal worden gebouwd door dezelfde firma die het 

eerste lot heeft afgewerkt (telkens een 20-tal zuiveringsinstallaties, aan woningen waar geen openbare 
riolering gepland is de komende xxx jaren). Er zijn in Herentals nog een 300-tal woningen te voorzien 
van een  IBA.  
 
3.14 Paardenkoersen op Kamergoor  
 
De stad heeft met de organisatie afgesproken om het aantal ingerichte paardenkoersen terug te brengen 
van 10 naar 5. 
 
3.15 Kapvergunning Keinigestraat   
 
Een vergunning werd verleend voor het kappen van een 15-tal sparren. Als voorwaarde werd opgelgd, dat 
er 3 inheemse hoogstammige bomen zouden worden heraangeplant. 
 
3.16 Processierupsbestrijding 
 
Deze werd dit jaar toevertrouwd aan een externe aannemer, en zal de stad ca 25000 euro kosten. 
 

 
3.17 Diftar    
 
Niet-betalers ten bedrage van 4200 euro werden aangemaand om hun rekening te vereffenen. De nieuwe 
tarieven en reglementen voor het containerpark werden op de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 
3.18 60 jaar diamanten natuur  
 
Natuurpunt nodigt uit voor een aantal evenementen, oa een wandeling op de Heiberg (folders werden 
onder de aanwezigen verdeeld).  
 
 
3.19 GAS-boetes     
 
Er werden voornamelijk boetes uitgeschreven ivm sluikstorten. Deze brengen evenwel geen geld in de 
stadskas : de opkuis en het opvolgen van de sluikstorten kostten de stad vorig jaar meer dan 6000 euro! 
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 3.20 Samenstelling Gecoro 
 
De nieuwe samenstelling van de Gecoro werd door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 
 
4. Vergunningen  
 

- Er waren de voorbije maand geen nieuwe aanvragen; 
 

- Aswebo vraagt een uitbreiding voor het breken en zeven van puin op Rietbroek; 
 

- Een meubelverwerkingsbedrijf vraagt een uitbreiding van haar activiteiten op Dikberd; 
 

- Garage Van Doorne vraagt een uitbreiding van haar spuitkabineactiviteiten (klasse II). 
 
 

 
 
5.  Varia 
 
5.1  Fluxys pijpleiding Ham-Herentals  
 
Rond dit project werd nog geen enkele aanvraag (bouw-, milieu- …) ingediend. K. Dierckx merkt op dat 
dit nog enige tijd in beslag zal nemen. 
 
Noot van de secretaris : inmiddels werd een schrijven aan de belanghebbenden verstuurd (postdatum 
4/7/13), waarin Fluxys aankondigt af te zien van dit project, omwille van economische redenen : een 
aantal bedrijven (in het Limburgse) hebben hun plannen opgeborgen om gasgestookte 
elektriciteitscentrales te bouwen en daarnaast heeft de Nederlandse staat bepaald dat de uitvoer van 
Nederlands aardgas tegen 2030 geleidelijk wordt stopgezet. 
 
5.2  Afvalbeleid op de website? 
 
Is inmiddels gebeurd, via de milieuwebsite. 
 
5.3 Rechten en plichten van de milieuraad - opvolgingstabel  
 
De rechten en plichten werden op de vorige vergadering besproken, ook de opvolgingstabel werd 
behandeld. Er wordt aan K.  Dierckx de tijd gegeven om deze te evalueren en actualiseren. 
 
 

      5.4. More than Honey  
  

Voor 200 euro kunnen we deze film naar Herentals halen. Voorstel is om dit te doen in het najaar, 
september/oktober. Luc L volgt dit op. 
 

 
      5.5. Inhuldiging watermolentje Kleine Nete 
 

Op donderdag 27 juni zal het molentje, aangedreven door zonne-energie, op de Kleine Nete (ter 
vernatting van het gebied Hellekens binnen de Ring) officieel worden ingehuldigd. M. Van Ooteghem zal 
namens de milieuraad een woordje doen. Er is een receptie voorzien. 

 
 

 

 


