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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), Y. Helsen,  S. Bellens, L. Van Sand, W. Van Berghen, L. 

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

M. Van Olmen (schepen). 

 

Verontschuldigd: S. Pelsmaekers  

 

 

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 11 september 2014  

 
Bij punt 5.5. Er wordt opgemerkt dat er voortaan beter over een ‘voortuintjesproject’ wordt 

gesproken, de tegeltuintjes zijn niet meer aan de orde. OK, hiermee zal worden rekening gehouden. 

Voor het overige waren er geen opmerkingen.  

 

 

2. Voortuintjesproject  
 

 

Er wordt een dringende oproep gedaan om extra-medewerkers : vanuit de vergadering is er weinig 

belangstelling, zo blijkt. 

 

Samenwerkingsverbanden zijn absoluut noodzakelijk :  

 

Natuurpunt? In de laatste Fitis is al een aankondiging verschenen. 

 

Scheppersinstituut? De school zal een 3-tal leerkrachten als experts afvaardigen voor de jurering. 

 

Luc Staussens? Is tot op heden nog niet bereikt, wordt aan gewerkt. 

 

Publi? De Herentalse fotoclub of club Anthony zal worden aangesproken om foto’s van de 

deelnemende adressen te nemen. 

 

Sponsoring? Al 2 concrete toezeggingen op dit ogenblik, er wordt verder aan gewerkt. 

 

Datum/seizoen : de wedstrijd zou van begin april tot eind mei, ten laatste de eerste week van juni 

lopen. 

 

Publi (2): de plaatselijke pers moet worden ingelicht. Via flyers/affiches zou de wedstrijd moeten 

worden bekend gemaakt. Eventueel moet er een tweede oproep tot inschrijven worden aangekondigd 

begin volgend voorjaar. Andere kanalen: de website van de stad, T’Hals FM, RTV (betalend?), de 

stedelijke cultuurraad. 

 

Opmerking in de rand : het jaarlijks budget voor de milieuadviesraad (toch zo’n 1200 euro) wordt niet 

meer automatisch toebedeeld; indien het niet werd geconsumeerd gaat de overschot terug naar de grote 

stedelijke pot.    

 

 

De ingediende kandidaturen moeten worden bevestigd en het verdere verloop van de wedstrijd moet 
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via de media worden aangekondigd. De prijsuitreiking moet ten laatste in de maand juni op een 

aantrekkelijke locatie (Lakenhalle, ’t Schaliken) plaats vinden. 

 

 

3. Feedback agenda bestuur 
 

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

 

3.1. Er werd slechts een beperkt aantal relevante punten behandeld op het schepencollege. Eén ervan 

was de plaatsing van bladkorven. 

 

3.2. Budget/voorbereidingen  

 

Beslissingen : 

 

- het burgemeestersconvenant werd unaniem aangenomen; 

- elk niet-benut (maar voorzien) budget zal terugvloeien naar de algemene werkingspot (ook het 

geld voor kleinere projecten). Voor het burgemeesterconvenant zijn 18.000 euro werkingskosten 

voorzien; 

- studie-opdrachten : een studie wordt voorzien om het Begijnhof-park en de Hellekens beter 

toegankelijk te maken. Er wordt een tijdelijke parking (voor 5 jaar) voorzien met doorgang langs 

de Burchtstraat voor het OCMW. Ook de brandweer moet van deze toegangsweg gebruik kunnen 

maken; 

- de provincie heeft beslist om het project ‘Route-dokters’ stop te zetten. Deze traden reactief op, 

naar aanleiding van vragen van de wandelpeters, en niet pro-actief. De stad zal dit onderhoud op 

afroep door ‘Boskat’ laten uitvoeren, ook pro-actief. Voorziene budget : 5000 euro; 

Een lid merkt op dat dit jaar het wandelpad langsheen de Nete (tussen knoop 18 en 31) niet werd 

gemaaid, ondanks herhaalde aanvragen. In principe kan pas na 15 juni worden gemaaid, en de 

route-dokters waren maar tot ‘aan de zomer’ actief. Hopelijk brengt de nieuwe regeling 

beterschap. 

 

3.3. Le Paige 

 

Aan de Erfgoedcel zal worden gevraagd om dit dossier eens te komen evalueren/ondersteunen. Om de 

momenteel optredende vochtproblemen  te remediëren kan geen beroep gedaan worden op één of 

andere subsidieregeling. Er zal een nieuw dossier worden opgesteld, zowel voor het kasteel als voor de 

tuin (het arboretum), waarbij wel zou kunnen gerekend worden op een financiële tussenkomst van 

monumentenzorg. Bedoeling is wel om het arboretum te behouden. Bij de laatste januari-activiteit van 

de milieuadviesraad heeft J. Gysels op een overtuigende manier een lans gebroken om dit stukje 

erfgoed te behouden; er zal opnieuw contact gezocht worden met J. Gysels. 

 

3.4. De Roest 

Dit punt werd verdaagd naar de volgende gemeenteraad. Bedoeling is wel om de eigendomsstructuren 

en het oneigenlijk gebruik van de gronden in kaart te brengen en aan te pakken. Deze inventaris zit 

momenteel in de eindfase. Ook voor de opkuis zal worden gezorgd. 

 

      3.5. Straatvuilbakjes 

De bestaande straatvuilbakjes zullen worden geïnventariseerd; tekorten en overbodige (onnuttige)        

bakjes zullen worden aangepakt.   

 

Al deze aan te pakken items zullen korter op de bal en beter worden opgevolgd door M.Vanuytsel, zo 

belooft ze stellig. 

 

 

 

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

 

Openbaar onderzoek : 

Truck Parking en Handling Co nv, Welvaartstraat, klasse II. Stallen van trailers en 

vrachtwagens (150 samen) in open lucht. Lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare 

riolering, uitbreiding van een airco-installatie (20 kW). 

 

Beslissingen : 

W. Vervoort, Wouwerken, klasse II. Rundveehouderij, melkvee. Stallen voor 146 runderen, 

koelinstallatie, melkkoeltank (10 kW). Opslag van 2500 L mazout, 400 L 

reinigingsproducten, 12 m3 zagemeel, 120 m3 hooi/stro, 1558 m3 drijfmest, 32 m3 vaste 

mest, 5200 L melk. Grondwaterwinning van 75 m diep met een debiet van 20 m3/dag of 

4000 m3/jaar. 

 

Aquafin, Dijkstraat, klasse I, rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wijziging tijden van aanvoer.  

 

Vandijck Transport BVBA, Atealaan, klasse II.  

Onderhoud van vrachtwagens en trailers. Lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke 

stoffen in de openbare riolering. Stallen van maximaal 10 voertuigen/aanhangwagens. 

Werkplaats met smeerput. Wasplaats in open lucht voor vrachtwagens en trailers. 

Compressor (7.5 kW) en airco (2 kW). 

Opslag van max. 4 ton schadelijke en irriterende producten, 1000L P2 producten, 10900 L 

P3 producten, max. 3340 L P4-producten, 1000 L gevaarlijke producten (kleine 

verpakkingen). Een verdeelslang bij de dieseltank van 1000 L ter bevoorrading van de 

bedrijfswagens. 

 

 

Aansluitend bij de milieuvergunningen deelde K. Schoonaert nog het volgende met ons. Op 

Europees vlak zal een beperking van de NOx-depositie op ons afkomen : landbouw, zware 

industrie … zullen vooral in de buurt van natuur- en grondwaterwinningsgebieden 

inspanningen moeten leveren om de NOx-uitstoot/lozing te verminderen.    

 
  

5. Varia 

 
5.1. Voortuintjeswedstrijd  

 

Zie hoger 

 

 

5.2. Vergunningen Zavelbos 

 

Meerdere bedrijven overtreden flagrant de opgelegde bouwvoorschriften. De bufferzone wordt niet 

gerespecteerd, afsluitingen in draad zijn opgetrokken ver over de toegestane grens, verhardingen 

werden aangelegd. Half oktober zal er overleg zijn met de gemeentediensten. De overtredingen 

werden inmiddels opgelijst, en indien nodig zal de politie optreden (de bouwdienst is te weinig 

bevoegd en beschikt niet over het nodige personeel). Wordt ongetwijfeld vervolgd.  

 

 

 

 

5.3. Herentals Fietst en Feest afvalarmer? 

 

De voorzitter merkt –volkomen terecht- op dat er bij massa-evenementen (zoals Herentals Fietst en 

Feest) toch wel een enorme berg (vermijdbaar) afval wordt geproduceerd. Hij en de milieuadviesraad 

dringen aan op een andere aanpak. Er zal een advies geformuleerd worden naar het schepencollege.  

 

5.4. Geluidsoverlast op Herentals Fietst en Feest 
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Op diezelfde activiteit werden ook ruim veel decibels geproduceerd, ook tijdens het 

namiddagprogramma. Te veel? Zijn deze gegevens beschikbaar en kunnen deze worden opgevraagd, 

zodat eventueel een klacht kan worden ingediend? 

 

 

       5.5. Kapping Boerenkrijglaan  

 

Aan het schooltje aan de Boerenkrijglaan werden een 10-tal bomen van zo’n 40 jaar oud gekapt. Dit 

was niet in de bouwvergunning opgenomen. De milieuadviesraad betreurt deze illegale kapping dan 

ook  ten zeerste : alweer werden we voor voldongen feiten geplaatst. Wordt deze kapping opgevolgd, 

wordt er een nieuwe aanplant opgelegd? Het bestuur belooft dit op te volgen. 

 

 

5.6. Verdwijning haag Augustijnenlaan  

 

Langsheen de Augustijnenlaan is een haag verdwenen aan een nieuwe supermarkt om plaats te maken 

voor … parking. Kan dit zo maar? Is er spraken van een overtreding? Was dit een groenbuffer?  

 

 

5.7. In memoriamLuc Leenders  

 

De ons te vroeg  ontvallen voorzitter van Natuurpunt Nete en Aa, tevens lid van de milieuadviesraad 

en de cultuurraad, Luc Leenders zal postuum de verdiensteprijs van de cultuurraad toegekend worden. 

Bij deze worden de leden van de milieuadviesraad en van Natuurpunt uitgenodigd op de receptie eind 

januari.  

 

5.8. Fietspad Primalux 

       

 Een lid merkt op dat het heel wat behendigheid vraagt om de ondertunneling aan de Primalux op een 

veilige manier met de fiets te nemen. Er is een scherpe bocht richting centrum, en een aanduiding 

hiervan is wenselijk. Afdeling Wegen en Verkeer zal hierover aangesproken worden.  

 

5.9. Lavendelweg  

 

Vanaf de gemeentegrens met Kasterlee wordt aangeduid dat deze weg enkel voor plaatselijk verkeer 

toegankelijk is, vanaf de Herentalse kant staat deze aanduiding er niet. Kan daar vooralsnog voor 

gezorgd worden? 

 

5.10 Milieuadviesraad activiteit 2015 (januari)  

 

Er wordt een dringende oproep gedaan om ideeën aan te leveren voor de eerstvolgende activiteit van 

de milieuadviesraad, eind januari 2015. 


