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

Leenders, F. Peeters, S. Pelsmaekers, M. Verwimp, J. Bonroy (secretaris ad interim), K. 

Schoonaert,  E. Wagemans, K. Dierckx (milieuambtenaar), M. Van Olmen (schepen), D. 

Roelants en M. Nys. 

Verontschuldigd : H. Van Ooteghem, J. Janssens (secretaris), J. Gelens. 

 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 13 juni 2013. 
 

Niet alle leden hebben het verslag tijdig ontvangen. Goedkeuring volgt op de milieuraad van september.  

 

M. Van Olmen wenst te verduidelijken dat de aangehaalde kosten onder punt 3.19 duiden op de 

werkingskosten van de GAS-ambtenaar m.b.t. het opruimen van sluikstorten in 2012.  

 
 

2.  Feedback agenda bestuur 
 
De schepen licht – heet van de naald – een aantal punten toe die in de voorbije periode aan bod kwamen.  
 
2.1 GAS-procedure 
Er zijn in het verleden 4 ambtenaren opgeleid tot GAS-ambtenaar, voornamelijk om de problematiek rond 
sluikstorten en hondenpoep aan te pakken. Onder meer omdat deze functie de nodige vaardigheden 
inzake assertiviteit vraagt, is er momenteel nog slechts 1 ambtenaar actief. De stad heeft inmiddels 3 
nieuwe kandidaten geselecteerd die opgeleid zullen worden om het tekort aan te zuiveren.  
 
2.2 Inhuldiging  
Het zonnepompje aan de Hellekens werd ingehuldigd door het stadsbestuur en enkele leden van de 
milieuraad.  
 
2.3 Belasting op sluikstorten 
De belasting voor het opruimen van sluikstorten is ingekohierd voor 600 euro. Het betreft aanmaningen 
van reeds opgeruimde storten.  
 
2.4 Burgemeesterconvenant 
De stad heeft beslist om het advies van de milieuraad te volgen en stemt principieel in met de 
ondertekening van het burgemeesterconvenant. De nodige middelen hiertoe worden voorzien. De verdere 
uitwerking van het project volgt door IOK.  

 
2.5 IBA’s 
De aanbesteding voor de aankoop van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties wordt betwist. Er is 
hoger beroep ingesteld. Daarom werd door de stad een nieuwe aanbesteding geplaatst en deze werd in 
juni gegund. Er zullen binnenkort dus nieuwe IBA’s geplaatst kunnen worden op het grondgebied.  

 
2.6 Verkaveling Wuytsbergen (poederkot) 
Er is een eerste vonnis bekend dat de stad Herentals grotendeels gelijk geeft inzake de weigering van de 
verkavelingsaanvraag. Er zal een studie opgemaakt worden om het evenwicht tussen groen en nieuwe 
bebouwing met elkaar te verzoenen.  
 
2.7 GNOP-project Montezumalaan 
Op de gronden van de stad aan de Montezumalaan zal een nieuwe stedelijke loods opgericht worden. De 
bedoeling is om hier sneeuwruim- en bouwmaterialen te stockeren. Naast de loods wordt een vlakte 
aangelegd voor de opslag van stenen en grond. De bereikbaarheid wordt voorzien door het aanleggen van 
een toegangsweg en uitwijkstroken. Het overblijvende deel van het terrein wordt aangewend om het 
loopke van een nieuwe winterbedding te voorzien en te laten hermeanderen. In de winterbedding kan 
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lokale vegetatie ontwikkelen. Het project krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid.  
2.8 Kapvergunning Morkhovenseweg  
Er werd een kapvergunning gevraagd voor 33 bomen. Deze werd deels toegekend met als voorwaarde 
een herbeplanting van hoge loofbomen.  

 
2.9 Zwerfvuilactie Noorderwijk 
Deze actie wordt ondersteund door de stad. 
 
2.10 Fluxys-aardgasleidingen 
Zoals werd aangehaald in het vorige verslag ziet Fluxys definitief af van de aanleg van een nieuwe 
aardgasleiding tussen Herentals en Ham. De nieuwe leiding NZ-Loenhout wordt voorlopig ‘on hold’ 
gezet. Dit omwille van gewijzigde marktomstandigheden. De stad dringt aan bij Fluxys om de bestaande 
aardgasleiding doorheen het centrum (Augustijnenlaan) zo snel mogelijk buiten dienst te stellen en 
alternatieven te voorzien.  
 
2.11 Kap lindebomen Fraikinstraat 
De voorziene kap van de lindebomen in de Fraikinstraat is niet door kunnen gaan wegens protest van één 
van de omwonenden. De gemeenteraad heeft beslist om over de kap een extra extern advies in te winnen 
en de situatie te herevalueren in september. Een mogelijk voorstel is het omsnoeien van de bomen tot 
leilinde.  
 

      2.12 Begijnendreef 
De milieuraad vraagt aan de Schepen wat de plannen zijn met de Begijnendreef. Er is opgevangen dat er 
plannen zijn om de bomen te vellen en te vervangen om zo de dreef opnieuw in te richten. Momenteel 
zijn de nodige vergunningen hiertoe bij de stad nog niet aangevraagd. Er moet bekeken worden samen het 
de afdeling Monumenten en Landschappen of een gefaseerde vernieuwing van de dreef misschien meer 
opportuun is.   
 
2.13 Windmolens Klein Gent 
De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft, naar aanleiding van een klacht van enkele naburige 
bedrijven, de bouwvergunning van 2 windmolens in Klein Gent vernietigd. Er is oorspronkelijk een 
milieuvergunning afgeleverd voor het plaatsen van 5 windmolens.  
 
2.14 Kapvergunning school aan de Molekens 
Er is een kapvergunning gevraagd voor het kappen van naaldbomen door de school. Deze werd deels 
toegekend met als voorwaarde de aanplant van wilgen en integratie van spelelementen in het geheel.  
 
2.15 Energiek 
De stad neemt deel aan het energiek-project van IOK waarin de groene leningen voor milieuvriendelijke 
investeringen in de kijker worden gezet voor het publiek. Er komen infomomenten in februari. Er wordt 
samengewerkt met het OCMW om ook kwetsbare gezinnen aan te sporen energievriendelijke en dus 
kostenbesparende energie-investeringen uit te voeren.  
 
2.16 Samenaankoop elektriciteit / gas 
De milieuraad vraagt of er dit jaar een samenaankoop voor elektriciteit/gas wordt georganiseerd. Dit is 
het geval. Inschrijven kan nu al op de website van de provincie en vanaf september via de stad. Er komen 
infomomenten in elke gemeente. IOK gaat mogelijk een groepsaankoop voor hoogrendementsglas 
organiseren. Dit laatste is nog niet zeker.  

 
2.17 Elektrische wagen 
Sinds half juli heeft de stad een elektrische wagen in bruikleen van Eandis. De bedoeling is om kennis te 
maken met de technologie en de voor- en nadelen te rapporteren aan Eandis die de bevindingen gaat 
bundelen in een rapport. De milieuraad vraagt om dit rapport te bespreken zodra het bekend is. De stad is 
inmiddels zelf gestart met de aankoopprocedure voor een elektrisch voertuig.  
 

 
 
3. Vergunningen  
 
ONDERZOEKEN  
- Dhr. Clé vraagt een klasse 2 vergunning voor het houden van 1500 siervogels aan de 

Morkhovenseweg.  
 

- Belgacom vraagt een klasse 2 vergunning voor het exploiteren van een telefooncentrale aan de 
Morkhovenseweg (o.a. noodstroomaggregaat, transformator, opslag stookolie).  
 

 
BESLISSINGEN 

- Central Car Wash krijgt een klasse 2 vergunning voor het exploiteren van een carwash aan de Oud-
Strijderlaan. De milieuraad vraagt of er bepalingen zijn voorzien om de geluidsoverlast te 
beperken. Dit is niet het geval omdat gezien de grootte van de inrichting er geen geluidshinder te 
verwachten valt.  
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- Dhr. Helsen krijgt een uitbreiding van zijn mestkalverbedrijf aan de Hezewijk tot 1274 
mestkalveren (klasse 1). De aanvraagt betreft ook een toegekende grondwaterwinning.  

 
- Luc Beirinckx krijgt extra transfo’s voor zijn glastuinbouwbedrijf aan Rossem (klasse 1).  

 
 
 

 
 
4.  Varia 
 
4.1  Verfraaiing poorten  
Er wordt gevraagd of de stadspoorten volgend jaar een aangepaste bloemenbeplanting krijgen. De 
Schepen antwoordt dat er momenteel gekeken wordt naar een peterschap van de bloembakken in de 
winkelstraat en dat dit hiervan deel kan uitmaken.  
 
4.2 Zitbanken aan het rond punt station 
De zitbank zou verwijderd zijn. Deze zou tot zijn recht komen op het speelplein aan het Karkelaarsveld / 
Zonnedauw. De grasstroken tussen de speeltoestellen worden hier ook niet gemaaid.  
 
4.3 Herentals Feest/Fietst  
Er wordt opgemerkt dat er massaal plastic bekers gebruikt worden tijdens het evenement. Ook tijdens de 
Donderse dagen worden niet altijd herbruikbare bekers voorzien. De milieuraad vraagt dat het gebruik 
van deze bekers opgelegd wordt in de gunning van evenementen. Er wordt ook gemeld dat de 
geluidsnormen tijdens de optredens niet gerespecteerd zijn. De Schepen heeft de geluidsregistraties 
inmiddels opgevraagd.  
 

      4.4 Olm Vaartstraat - Nieuwstraat 
  Wortels zijn geraakt tijdens de wegenwerken. Afwachten hoe de toestand evolueert.  
 
      4.5 Lenteheide (Engels Kamp) 
 Er zijn grote hoeveelheden bouwpuin en dakpannen gestort langs de weg. De stad onderzoekt.  

 
      4.6 Snoeien van gewestwegen 

De Schepen wordt gevraagd in hoeverre de stad inspraak heeft in het onderhouden van de beplanting 

langs gewestwegen (n.a.v. de slechte toestand aan de Lichtaartseweg). De stad moet de gewetelijke 

overheid vaak aanmanen hieromtrent.  

 
      4.7 Beukenrij Binnenhof / Sint Janstraat 

Deze zou verdwijnen door de bouwplannen van het kOsh. Er is nog geen aanvraag van kapvergunning 

bekend.  
 

      4.8 Parking Sint Magdalenastraat 

Losse stenen beschadigen de voertuigen en fietspad verzakt. De stad volgt op.  
 

 


