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Aanwezig:  Y. Helsen, S. Bellens (vervangende voorzitster), L. Van Sand, W. Van Berghen, L. 

Geerts, M. Verwimp, J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert,  E. Wagemans, M.Vanuytsel, M. Van 

Olmen (schepen). 

 

Verontschuldigd : H. Puls (voorzitter), J. Bonroy 

 

 

      

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 8 mei 2014  

 

Geen opmerkingen.  

 

2. Voorstel budget 2015  

 

Dit uitgebreide punt wordt toegelicht door de schepen en M. Vanuytsel. Volgende punten kwamen ter 

sprake. 

 

Allereerst : het budget wordt begroot op langere termijn, namelijk voor de komende 6 jaren.  

 

In samenwerking met ANB zal vooral in 2015 aan exotenbestrijding worden gedaan (bosbeheersplan) 

: geraamde inkomsten (houtverkoop) : 15500 euro. 

 

De aanleg en het onderhoud van extra IBA’s zullen (na aftrek van de subsidies) zo’n 50 % gaan kosten 

van de investering. 

 

Posten zoals de subsidiëring van groendaken, hergebruik van hemelwater blijven minimaal wegens de 

beperkte aanvragen. 

 

De organisatie van openbare onderzoeken in verband met milieuvergunningen en staalnames in het 

kader van milieuonderzoeken is ook een door de stad te dragen uitgavenpost. 

 

Andere lopende (maar niet altijd in te schatten) taken : vergoeding van schade aan landbouw-

gewassen. 

 

Afval dan :  

- de weegbrug dient in 2017 herijkt te worden; 

- het recyclagepark genereert dan weer inkomsten; 

- de ‘Kringwinkel’ wordt gesubsidieerd per verhandelde kg; 

- de rekening van het IOK (afhankelijk van de hoeveelheid opgehaald afval); 

- een aantal gezinnen krijgt korting : pampergezinnen, WIWs, incontinentiepatiënten. 

 

Vaste terugkerende acties : de paddenoverzet en de haagplantactie. 

 

Naar analogie met de voorbije jaren wordt voor de aankoop van gronden met bestemming 
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natuurgebied 90000 euro voorzien voor de komende 6 jaar. Maximaal 20 % van de aankoopprijs kan 

worden gesubsidieerd. Lopende projecten zijn oa De Roest (5000 euro) en de verhoging van de 

biodiversiteit op Klein Gent/Wolfstee, een project in samenwerking met Boskat, IOK en Voka 

Kempen West.   

 

Ook zijn er weer subsidies voorzien voor zwaluwnesten (35 euro per locatie). Vorig jaar werden 25 

nesten gesubsidieerd. 

 

Vernattingsprojecten op de Hellekens (de Fermerijloop) en Peertsbos. Dit laatste gaat niet door 

wegens onrealistisch. 

 

Europa port ons aan om de stikstofneerslag terug te dringen. In Herentals ligt één habitatrichtlijn-

gebied. 

 

In verband met dieren zijn dit uitgaveposten : zwerfkattenproject, zwerfhondenopvang (ism Veeweyde 

Weelde) , verwerking van kadavers, processierupsenbestrijding. 

 

Verder zijn er nog een aantal ‘vaste’ posten : 

- bodemattesten (via Ovam); 

- lidgeld IOK; 

- bijdrage PIH; 

- lidgeld IOK afvalbeheer; 

- acties rond het burgemeestersconvenant; 

- herbruikbare luiers (500 euro subsidie voorzien); 

- volkstuinproject. 

 

Voor het project Begijnhof ‘achter de hofjes’ (tussen Begijnhof en de Augustijnenlaan) worden de 

studiekosten voorzien. 

 

Dan zijn er de intercommunale uitgaven : 

- Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, 7000 euro per jaar; 

- Bosgroepen, 2500 euro per jaar; 

- Stichting Kempisch Landschap, ca 5500 euro per jaar. 

 

Na deze uiteenzetting krijgt de vergadering de kans om vragen te stellen: 

1. Wat met het onderhoud van de wandelwegen? In het verleden deden de route-dokters dat, op 

vraag van de dienst toerisme (kostprijs : 5000 euro per jaar). De route-dokters zijn nu gestopt. Nu 

doet Boskat het onderhoud van het wandelnetwerk van de provincie Antwerpen. 

2. Wat met de lokale wandelwegen? Deze zullen in kaart worden gebracht en 2 keer per jaar 

onderhouden worden door Boskat. Dit onderhoud valt niet onder milieu, maar onder toerisme. 

Voorstellen voor nieuwe wandelpaden zullen worden bestudeerd. 

3. Wat met het onderhoud van het arboretum Le Paige? ‘Ter Vesten’ beheert en onderhoudt wel de 

gebouwen, maar wat met het park? Hiervoor is geen budget voorzien. De milieuadviesraad zal een 

advies formuleren om dit alsnog in de meerjarenbegroting op te nemen. 

  

 

3. Feedback agenda bestuur 
 
 

 
De schepen licht – heet van de naald – een aantal ter sprake gekomen punten toe. 

 

Er zijn MiNa-werkers aan de slag. 

 

Het burgemeestersconvenant is goedgekeurd. 

 

De energiesnoeiers en –scans blijven doorwerken, doorlopen. 

 

In 2015 wordt weer een haagplantactie voorzien. 

 

VMM heeft de oevers van de Kleine Nete hersteld/verstevigd.  
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4. Milieuvergunningen   

 
 

J. Bonroy is niet aanwezig, maar heeft wel via mail verslag uitgebracht. 

 
Beslissingen : 

1. Kempa, Dikberd, klasse 2, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van 

lakken van meubilair : stallen van 5 extra voertuigen (van 10 naar 15), ingebruikname nieuwe hal 

voor de opslag van hout 

2. W. Verreydt,Zandhoevestraat,  Klasse 1, wijziging en uitbreiding van een varkens- en paarden-

fokkerij tot het stallen van 1470 varkens en 9 paarden, stallen van 10 landbouwvoertuigen, 3 

bovengrondse mazouttanks, opslag van stro, mest, grondwaterwinning op 60 m voor 15 m3/dag.  

 

Openbare onderzoeken : 

1. Aquafin, Wiekevorstseweg,Klasse 1, wijziging voorwaarden RWZI, aanvoer moet mogelijk zijn 

van 6 – 22 u 7 dagen op 7. 

2. W. Vervoort, Wouwerken, Klasse 2, hernieuwing en uitbreiding rundveehouderij en 

grondwaterwinning.  

 

  

5. Varia 

 
5.1. Gecoro  

 

De vergadering is niet doorgegaan wegens ziekte van de medewerker. 

  

5.2. Bomen Veldhoven 

 

Er wordt gemeld dat de aangeplante bomen op Veldhoven stilaan uit de kluiten beginnen te wassen en 

schade dreigen te veroorzaken aan opritten en huizen. 

 

       5.3. Molensteen op de Molenvest 

 

Het gedenkplaatje op de Molenvest waar vroeger de molen stond is in slechte staat, nauwelijks 

herkenbaar. De dienst ‘Toerisme’ zal dit oplossen. 

 

       5.4.Herentalse tegeltuintjesproject  

 

E. Wagemans en S. Bellens stellen het volgende voor : 

- opstart van de wedstrijd in 2015; 

- indeling in verschillende categoriën; 

- budget/prijzen voorzien; 

- infosessie organiseren ism Velt, de bibliotheek, de dienst toerisme, … 

- inschrijven in de bibliotheek tot 15/12/14 bvb; 

- een prijsuitreiking voorzien in de Lakenhalle. 

 

5.5. Brochure Le Paige 

 

Een nieuwe brochure over kasteel Le Paige is gedrukt en verkrijgbaar op de dienst toerisme. Tevens 

vermeldt een brochure welke interessante bomen er in het park staan. 

 

 


