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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Leenders, F. Leys, S. Pelsmaekers, 

J. Janssens (secretaris), J. Bonroy, K. Schoonaert,  D. Adriaensen, K. Dierckx (milieuambtenaar), M. 

Van Olmen (schepen), D. Roelants. 

 

Verontschuldigd: M. Verwimp, H. Vanooteghem,  M. Nys en L. Snauwaert 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 december 2013. 
 
Eén opmerking : K. Dierckx maakt enkel melding van de Ancona studiedag, zelf zal hij niet deelnemen.  

 
 
2. Data milieuadviesraad 2014  
 
Volgende data worden voorgesteld en aangenomen voor de milieuadviesraden in 2014 : 
 

      09/01 – 13/02 – 13/03 – 10/04 – 08/05 – 12/06 – 14/08 – 11/09 – 09/10 – 13/11 – 11/12  
 
Dit is telkens de tweede donderdag van de maand. In de maand juli is er geen milieuadviesraad. 
 
 
 
3. Milieuvergunningen   
 
 
3.1. De aanvraag van de ‘Eigen Haard’ voor het plaatsen en exploiteren van warmtepompen werd eerder 
behandeld. 
 
3.2. Van den Ende – Roxy (Klasse I) 
Het bedrijf wil een stoomketel vervangen door een dubbel zo groot exemplaar, wat een verdubbeling van 
de activiteiten zou toelaten. De hoeveelheid geloosd afvalwater zou echter beperkt blijven, alleszins niet 
verdubbelen. Ook zal er grondwater worden opgepompt. 
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of er een afwijking van de lozingsvergunning zal worden 
toegestaan. Deze werd voor oa zware metalen geweigerd. 
 
3.3. Triple S Spinning (Klasse I) 
Het bedrijf verwerkt kunststoffen. Momenteel loopt er een Openbaar Onderzoek. 
 
 
4. Feedback agenda bestuur 
 
De schepen licht –heet van de naald- een aantal punten toe die recent aan bod kwamen. 
 
4.1. Bouwdossier Snepkenshoeve (Lichtaartseweg) 
 
In dit dossier is er discussie over nieuwbouw of herbouw. De stad heeft in het verleden een vergunning 
voor de aangevraagde werken geweigerd (natuurgebied!) en heeft gelijk gekregen zowel in beroep, in 
hoger beroep als voor de raad van vergunningsbetwistingen. De hoeve werd intussen op de leegstandslijst 
geplaatst. 
In laatste instantie kan de Raad van State nog een oordeel vellen ivm de stedenbouwkundige vergunning, 
wordt dus wellicht nog vervolgd. 
 
4.2. Goedkeuring budget/meerjarenplan  
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Het budget 2014 werd goedgekeurd. Het advies van de milieuadviesraad om de aankoop door 
natuurverenigingen van het OCMW toch te blijven subsidiëren werd niet gevolgd. Evenmin werd het item 
‘geluid’ opgenomen in het meerjarenplan. 
 
Ter aanvulling kan worden vermeld dat er nieuwe geluidsnormen op komst zijn voor muziekactiviteiten 
in het algemeen. 
 
4.3. Aanwervingen 
 
In februari begint een extra personeelslid Diensthoofd/Afdelingshoofd Stadsontwikkeling (projectleider 
infrastrucuur?) bij de stad te werken. Ook voor de 2

e
 vacature wordt op de gemeenteraad van februari een 

beslissing verwacht. 
 
4.4. Riolering Schoutenlaan 
 
Een definitief ontwerp is hiervoor opgemaakt. De werken zullen dit voorjaar worden uitgevoerd. 
 

 
5. Varia 
 

5.1. Thema-avond : Waar(om) is er nog natuur in Herentals?  

 

De laatste afspraken worden gemaakt. Sprekers Hans Van Dyck en Jos Gysels hebben toegezegd. Om 19 

u wordt de zaal in orde gezet. De avond wordt afgesloten met een receptie, aangeboden door de stad.  

 

5.2. Paddenoverzet 

   

De paddenoverzet is gisteren (8/1) begonnen : Natuurpunt wenst de stad te bedanken voor de vlotte 

samenwerking. 

  

5.3. Planning parking binnengebied  

   

In het binnengebied wordt gezocht naar extra parkeergelegenheid. Een privé-partner (Delhaize) is bereid 

om de eigen parking open te stellen bij speciale gelegenheden (vb koopzondagen), maar niet automatisch 

op elke (weekend)avond. 

 

Blijft het terrein achter het Schaliken: de gemeente tracht hier gronden te verwerven om extra 

parkeergelegenheid te kunnen scheppen. Vanuit de milieuadviesraad klinkt een warme en dringende 

oproep om waardevolle bomen zo veel mogelijk te sparen, zeker in het binnengebied.  

 

Tenslotte wordt vermeld, dat er Vlaamse subsidies verkrijgbaar zijn om het binnengebied te 

hervaloriseren. Op termijn zou dan wel het ‘marktparkeren’ moeten worden beperkt. Uiteraard is er een 

link met de stationsomgeving : het kan niet de bedoeling zijn om de stationsparking naar het centrum te 

halen. Een studie adviseert om de buurt te vergroenen, om (ook) woningen te voorzien en het 

ondergronds parkeren zo veel mogelijk te beperken. 

 

5.4. Afbakening stedelijk gebied  

 

Gevraagd wordt naar de visie van de gemeente over het gebied rond de Netevallei, het ziekenhuis, de 

Olympiadelaan. 

Er zijn immers al meerdere ruimteclaims: ziekenhuis, woongebied (provincie), parkeren (station), 

volkstuintjes, Fluxys, waterberging…. 

De provincie moet een PRUP opmaken, de stad een GRUP. Op de website van de provincie staan de 

huidige intenties. Tussen Nete en Poederleeseweg is het gebied ingekleurd als woongebied (rood), het 

overige deel als woonuitbreidingsgebied. 

 

Vanuit de vergadering komt de vraag of het realistisch is om het Vlietje terug open te maken, met het oog 

op de opvang van hemelwater in dit gebied. Het is het laagst liggend punt van Herentals en werd in de 

jaren 60-begin jaren 70 overwelfd en dichtgemaakt. 

 

5.5. Bomen Rode Kruisstraat  

 

De bomen in de Rode Kruisstraat werden allemaal gerooid, en deels teruggeplant. De heraanplant 
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gebeurde gegroepeerd, anders dan het voorheen was. 

  

5.6. Politiereglement tegeltuintjes   

 

Het huidige politiereglement vereist een minimale stoepbreedte van 1.8 m (6 tegels) om 1 tegel (30 cm) te 

mogen opbreken en inrichten als tegeltuintje. Moet dit reglement eventueel worden aangepast (weinig 

stoepen zijn immers zo breed)? Moet de focus meer op bloembakken, balkondecoratie? De werkgroep 

rond de tegeltuintjes zal hierover eerst eens moeten brainstormen. Wordt vervolgd. 

  

5.7. Boomrooster op de loop  

 

Aan de Vossenberg (ter hoogte van nr. 35) duwen boomwortels het beschermrooster naar omhoog, wat 

een gevaarlijke situatie veroorzaakt.  

 

5.8. Stoeptegels op de loop  

 

Aan de Belgiëlaan ligt het fietspad er gevaarlijk bij door omhoogkomende tegels. 

 

Variapunten 7 en 8 zullen aan de technische dienst worden gemeld. 

  

      5.9. Takken op de loop  

  

De voorbije stormen hebben nogal wat afgewaaide boomtakken en bomen meegebracht, zo oa in de 

Lange Eerselstraat. In de wijk worden momenteel onderhoudswerken aan de groenvoorzieningen 

uitgevoerd, één en ander zal worden nagekeken.  

 

5.10. De Roest  

 

2014 wordt een planningsjaar, 2015 moet het uitvoeringsjaar worden. Het gebied heeft vele 

mogelijkheden, en Natuurpunt wil, samen met een werkgroep vanuit de stad, ideeën aanleveren. 

 

Er zijn nog een aantal zaken die moeten worden uitgeklaard : 

Zo onder meer : 

- bestaande jachtvergunningen; 

- ingepalmde stukken grond; 

- … 

 


