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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), Y. Helsen, S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts, F. Leys, S. 

Pelsmaekers, H. Vanooteghem, J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert, K. Dierckx 

(milieuambtenaar), M. Van Olmen (schepen), D. Roelants en M. Nys. 

Verontschuldigd: L. Leenders, L. Snauwaert 

 

 

Even werd stilgestaan bij het plotse en tragische overlijden van de zoon van F. Peeters, lid van de 

milieuadviesraad. De secretaris zal namens de milieuraad een condoleancekaart laten bezorgen.  

 

1. Goedkeuring verslag vergadering  van 12 september 2013. 
 

Opmerkingen:  

Bij punt 3.2. De milieuadviesraad betreurt dat er geen nieuwe full-time duurzaamheidsambtenaar wordt 

aangeworven. Het blijft af te wachten hoeveel tijd en energie het aan te werven diensthoofd (en de 

projectleider) kan investeren in dossiers met betrekking tot een meer duurzame werking van de stad. 

Bij punt 5.1. Voortuinen: er bestaat al langer een reglement in de stad Herentals over tegeltuinen. Dit is 

op de website van de stad te vinden. 

Bij punt 5.3. ‘Buitenlanders’: er werd niet officieel vastgesteld dat de ‘daders’ van de visroof 

buitenlanders zouden zijn, enige terughoudendheid is gewenst. 

Bij punt 5.11. Schade aan bomen door op het wortelgestel te parkeren: het staat wel degelijk vast dat 

parkeren op de boomwortels schade berokkent aan (oude) bomen. 

 

2.  Werkgroep bebloeming van de straten 

 

E. Wagemans, S. Bellens en D. Roelants zijn bereid om mee hun schouders onder dit initiatief te zetten. 

E. Wagemans is er vandaag evenwel niet, de verdere uitwerking zal later worden besproken. 

Er bestaat momenteel en al langer een reglement voor tegeltuinen (stoeptuinen). Een probleem in het 

centrum is wel, dat volgens dit reglement 1.5 m stoepruimte moet vrijblijven, maar dat vele voetpaden in 

het centrum zo breed niet zijn. 

De promotie van dit initiatief verdient alle aandacht: zo richtte eertijds de dienst ‘Toerisme’ een wedstrijd 

in (Y. Helsen zal eens polsen of dit initiatief terug kan worden opgestart). Als er dan geen stoeptuintjes 

kunnen worden aangelegd moet men ook denken aan afhangende bloembakken. Een peter- of meterschap 

van de stedelijke bloembakken wordt eveneens gesuggereerd. Wordt vervolgd.  
 
 
 
3. Advies ontwerp GAS 

 
Het ontwerp-GAS-voorstel werd besproken. Een aantal vaststellingen: 

 

De GAS-vaststellers (politie, lokale GAS-ambtenaren) stellen de overtreding vast en trachten de dader(s) 

te identificeren. 

Een derde GAS-ambtenaar (thuisbasis Geel) beslist onafhankelijk over de sanctie (ook de lokale politie 

kan een sanctie opleggen). 
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Niet in het GAS-stelsel zitten de niet-vergunde kappingen van bomen(rijen) : dit is een 

stedenbouwkundige overtreding, waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is. 

Het GAS-systeem kost de stad geld, maw de betaalde boetes dekken de geïnvesteerde manuren en andere 

kosten niet (kostprijs : zo’n 6000 euro per jaar). 

Raakvlakken op milieugebied:  

- sluikstorten; 

- inname openbaar domein; 

- langdurig stationeren (vb. langs de Ring). 

 

 
4. Advies ontwerp Financieel Kader 
 
De presentatie rond dit item werd niet naar de leden van de milieuadviesraad opgestuurd. De schepen 

licht dit punt kort toe. In de volgende legislatuur zullen bezuinigingen en een reductie van het 

personeelsbestand de rode draad vormen. Zo wordt de duurzaamheidsambtenaar niet vervangen, maar 

wordt zijn taak (deeltijds) overgenomen door het aan te werven afdelingshoofd stadsontwikkeling 

(universitair niveau). Op het eerste gezicht komt de milieusector er redelijk goed uit. Wel werden de 

tarieven van het containerpark en Diftar verhoogd, wat zou kunnen leiden tot meer sluikstorten, GAS-

onderzoeken … . 

 
 

 
5. Feedback agenda bestuur 

 
 

De schepen licht – heet van de naald – een aantal punten toe die in de voorbije periode aan bod kwamen.  
 

5.1. Budget  
  
Tot 2019 zal het budget geraamd worden, post per post, met de knip op de beurs. Verder viel er weinig 
nieuws te melden.  
 

 
 
6. Vergunningen  
 
ONDERZOEKEN  

- Voor een bedrijf aan de Atealaan (grens Grobbendonk/Herentals) loopt een openbaar onderzoek naar 

aanleiding van een geplande uitbreiding van de activiteiten. Het betreft een klasse I aanvraag. Er wordt 

toelating gevraagd om machines en bepaalde grondstoffen te mogen verplaatsen, een uitbreiding voor de 

opslag van verven/kleurstoffen (met 20 ton) en corrosieve/irriterende producten (met 24 ton). De stad 

heeft voor dit soort vergunningen uiteraard geen beslissende stem, maar een raadslid vraagt of de 

milieuinspectie effectief controleert of de uitbreidingsaanvraag voldoende onderzoekt. K. Schoonaert 

bevestigt dat de milieuinspectie wel degelijk dergelijke dossiers opvolgt. 
 

BESLISSING 

- Een vergunning voor het houden van 5000 siervogels aan de Morkhovenseweg werd geweigerd omdat 

er problemen zouden zijn met de bouwvergunning.  

 
 

7. Varia 
 

7.1. Melding geuroverlast Klein Gent/Wolfstee  

Een lid meldt een penetrante geur op Klein Gent/Wolfstee. Het is niet de eerste keer dat hier geurhinder 

werd vastgesteld. Wordt ongetwijfeld vervolgd en opgevolgd. 

 

7.2. Vacatures stad Herentals   

Volgende vacatures werden onder meer uitgeschreven : een GAS-ambtenaar, een projectleider 

infrastructuur, een afdelingshoofd stadsontwikkeling.  

 

7.3.Overstort de Kleine Nete   

De pompbehuizing in de St.-Jobstraat is andermaal stukgereden, en er is gedurende één tot twee dagen 

een overstort geweest (van rioolwater in de Kleine Nete). De lozing was beperkt, aangezien het tijdens die 

dagen niet (veel) geregend heeft. 
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7.4. Planning Roest 

Het bestuur vraagt om nog even geduld uit te oefenen, één en ander zit in de pijplijn (maar komt er 

voorlopig nog niet uit). 

 

7.5. Sluikstort Peertsbos 

Er werd een geval van sluikstorten vastgesteld in het Peertsbos. De politie werd hierop afgestuurd. 

 

7.6. Filmaanbod Milieuadviesraad 

Morgen wordt op initiatief de film ‘More than Honey’ vertoond in het Schaliken. De documentaire werd 

aangeleverd op een Blue Ray DVD, en daar wist men in het Schaliken niet onmiddellijk blijf mee. H. 

Vanooteghem heeft dan maar op eigen initiatief een blue rayspeler gekocht en gelijk aan het Schaliken 

geschonken. De milieuraad is ermee akkoord om deze aankoop (90 euro) te financieren. Een tip voor een 

volgende filmvoorstelling werd al gelanceerd, namelijk ‘de Nieuwe Wildernis’. Wordt vervolgd.  

 

      7.7.  Parkeren Cardijnlaan  

 Er is een voorstel gelanceerd vanuit de mobiliteitscel om het parkeren langs de Cardijnlaan beter te 

regelen: indien deze binnen de bebouwde kom zou komen te liggen, zal er voor gezorgd worden dat er 

slechts langs één kant mag geparkeerd worden in deze éénrichtingsstraat. Als AW Verkeer hiermee 

akkoord gaat is dit een elegante manier om het wildparkeren in te tomen. Ook zou de geasfalteerde 

bermstrook dan kunnen verwijderd worden. 
 

      7.8. RUP Dompel  

Het bedrijf AIS ligt gedeeltelijk met zijn gebouwen in de bufferzone. In vroegere vergunningen (dd 

jaren ’80) werd dit verkeerdelijk toegestaan. Momenteel wordt voorgesteld, om een gedeelte van de in 

de bufferzone gelegen gebouwen te regulariseren, maar met de eis dat het overige stuk buffer in deze 

staat moet worden hersteld en dit binnen een termijn van drie jaar.   

 

      7.9. Arboretum Le Paige  

Ook Le Paige is een ‘evergreen’ op de milieuadviesraad. De dienst toerisme wil een brochure 

uitbrengen met onder meer aandacht voor het arboretum van het park Le Paige, maar weet niet wat er 

met dit stukje erfgoed zal gebeuren. De schepen vraagt dit na. Er is duidelijk een visie nodig op lange 

termijn over wat er met het park, de vijver en het arboretum moet gebeuren. 

       


