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Aanwezig: H. Puls (voorzitter),  L. Van Sand, S. Pelsmaekers, J. Janssens (secretaris), J. Bonroy, 

D. Adriaensen, E. Wagemans, M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel, K. Dierckx 

(milieuambtenaar)(tot punt 3) . 

 

Verontschuldigd: S. Bellens en K. Schoonaert 

 

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 12 maart 2015  

      
Er waren geen opmerkingen. 

 

2. Toelichting afvalcijfers 2014  
  

K. Dierckx licht de afvalcijfers toe aan de hand van een presentatie. Deze zal worden meegestuurd met 

het volgende verslag.  

 

De voornaamste feiten even samengevat:  

 

14000 ton afval werd ingezameld (63% via het containerpark), zodat terminaal 80 kg per inwoner 

diende te worden verbrand/gestort. Dat is een behoorlijk resultaat.  

 

In vergelijking met Vlaanderen (cijfers van 2013) scoort Herentals goed op het gebied van 

ingezamelde restafval, grof vuil, groenafval, houtafval type C en de kringloopwinkelwerking. 

Minder goed scoren we wat betreft bouwafval, asbest en houtafval type B. 

 

Ook goed nieuws kwam er van de opgehaalde vuilvracht via straatvuilbakjes en zwerfvuil : er is een 

dalende trend. 

 

Cijfers qua kostendekking: diftar is voor 74 % kostendekkend, het recyclagepark slechts voor 32 % 

(zonder de personeelskosten). De kosten voor de IOK-ophalingen zijn wel verrekend.  

 

 

3. Feedback Agenda Bestuur   

 
3.1. Inkleding Hannekenshoek meer duurzaam: een project in die zin werd ingediend; op een 

infomoment voor inwoners en plaatselijke bedrijven waren 150 aanwezigen. De daarna georganiseerde 

workshop bereikte 35 geïnteresseerden. Aan dit project wordt naarstig verder gewerkt. 

  

3.2. Project ‘De Roest’ 

De oneigenlijke gebruikers van (deel)terreinen werden aangeschreven/aangesproken in verband met 

herstel/correctie van de situatie in samenwerking met mensen van Natuurpunt. Er werd gevraagd om 

duidelijk en concreet af te spreken, met een jurist van de gemeente als stok achter de deur. Dirk 

Wouters, werkzaam bij Natuurpunt, wordt de contactpersoon voor overleg met de stad. 

 

  

3.3. Opmaak budget : aankoop heftruck op diesel 

Naar aanleiding van de opmerking van de milieuadviesraad zal worden bekeken of de nieuwe heftruck 

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD  

VAN   DONDERDAG  9 april 2015  Herentalse Milieuadviesraad  

p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

014/28 50 50 



 Blz 2 van 4 

op LPG of eventueel aardgas kan rijden. In voorkomend geval moet er wel een (eigen) laadstation 

worden voorzien. 

  

4. Milieuvergunningen (J. Bonroy) 

 
4.1. CENTERBETON N.V., Poel 11   2200 Herentals 

Het veranderen door toevoeging van percelen 2-D-615, 2-D-612C, 2-D-614D, 2-D-616C en 2-D-616G 

en uitbreiding van een betoncentrale met de opslag van max. 1.000 m³ betonoverschotten en/of 

gebroken beton (breken van beton door een mobiele breker van 140 kW) (2.2.2.a.1); 

informatievergadering georganiseerd op 13 april 2015. 

 

Deze activiteit zou een beperkt aantal dagen per jaar gebeuren; er worden een geluidsmuur en 

stofbestrijding voorzien.   

 

 

4.2. Wasserij Droogkuis Van Ende & Roxy nv, Lierseweg 315   2200 Herentals 

 

Het veranderen van een industriële wasserij, als volgt: 

- toevoeging van percelen 2-D-134R2 en 2-D-134N2 DEEL; 

- bijkomende compressoren, airco’s, koelingen met 6,8 kW tot compressoren, airco’s en koelingen met 

een gezamenlijk vermogen van 75,3 kW (16.3.1.1); 

- bijkomende gasbranders met een vermogen van 297 kW (3x99 kW) tot 9 gasbranders met een totaal 

warmtevermogen van 4.191 kW (43.1.2.a); 

- wijziging door verplaatsing van machines tot een wasserij met een totale geïnstalleerde drijfkracht 

van 232,62 kW (46.2.a); 

- de exploitant vraagt onderstaande lozingsnormen aan te passen: 

 

Vergunde norm (µg/l) Gevraagde norm (µg/l) 

 

acenafteen 0,9 10 

chryseen - 2 

pentachloorfenol - 2 

tetrachlooretheen - 50 

kwik 5 30 

barium - 700 

chroom 75 200 

kobalt - 60 

seleen - 30 

tin 20 100 

vanadium - 30 

zilver - 25 

titanium 300 1.000 

antimoon 65 schrappen 

 

F. Van Cauwenberghe zal een advies namens de milieuadviesraad formuleren en ter goedkeuring aan 

de voorzitter voorleggen. 

 
 

5. Varia 
 

5.1. Jaarverslag 2014 

 

Het ontbreekt de secretaris aan enkele concrete gegevens om het jaarverslag 2014 te vervolledigen : de 

milieudienst zal de ontbrekende gegevens natrekken en aanvullen (vooral wat er gebeurd en gezegd is 

op de gemeenteraad en in het schepencollege). 

  

 

       5.2. Zonevreemde voetbalterreinen   

 

Een aantal voetbalterreinen van lokale en rekreatieve voetbalploegen (FC Lindau, Hezewijk) zijn 

zonevreemd ingeplant, en de vraag van deze verenigingen is wat hiermee zal gebeuren in de toekomst. 
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De schepen antwoordt dat deze terreinen officieel niet kunnen worden geregulariseerd, maar dat ze wel 

getolereerd zullen worden zo lang als praktisch mogelijk. Extra-ruimte voor rekreatieve sportterreinen 

is voorzien op Dikberd.  

 

5.3. Bomensnoei Veldhoven  

 

Op Veldhoven werden de bomen gesnoeid van aan ‘Garage Hermans’ tot aan de spoorbrug. De vraag 

wordt gesteld waarom er niet verder in de straat wordt gesnoeid.  

 

De administratie bekijkt jaarlijks welke straten aan een snoeibeurt toe zijn, en voor dit jaar was het 

voor Veldhoven tot aan de brug, volgend jaar wordt wellicht het tweede deel van de straat (naar de 

Herenthoutseweg toe) ingepland.  

 

5.4. Hondenverbod speelplein St. Janneke  

       

Buurtbewoners vragen een verbod om honden uit te laten op de (afgesloten) speelpleintjes in de wijk 

wegens te veel hondenpoep.  

 

5.5. Verdwenen knotwilgen Addernesten  

       

Op Addernesten zijn een aantal oude knotwilgen gekapt. Dit gebeurde in overleg met de milieudienst 

en de groenambtenaar : de bomen waren te instabiel, niet meer te redden. Indien ze niet spontaan 

herschieten zal een haagkant worden aangeplant.  

 

5.6. Bos ‘ten Aard’, Noorderwijk  

 

Op last van ANB werd 1 ha bos gekapt op ten Aard (Noorderwijk). Nochtans had de gemeente geen 

vergunning afgeleverd. Ook werd in een aanpalende beukendreef een freesmachine ingezet om de 

beukenwortels terug te dringen. Past dit alles binnen het kader van het bosbeheersplan?  

 

5.7. Inplanting nieuwe boerderij Kruisstraat   

       

In de Kruisstraat (Noorderwijk) zijn plannen om een nieuwe boerderij (inclusief stallingen, 

woongebouwen, silo’s, een loods…) te bouwen. Na een eerste openbaar onderzoek is de inplanting 

verplaatst naar een gebied, buiten het beschermd landschap. De milieuadviesraad is desondanks 

bezorgd over de aantasting van het waardevolle landschap, en vraagt de secretaris om hierover een 

advies te formuleren. 

 

5.8. Olie op het kanaal 

       

De civiele bescherming heeft een olievlek op het Kempens kanaal met detergenten en met succes 

behandeld na een ‘incident’. 

 

5.9. Werken Schoutedenlaan  

       

Een niet-(volledig) vergunde constructie werd verzocht om zich dringend in orde te stellen met het 

huidige afvalwaterbeleid: het hemelwater en het afvalwater dienden gescheiden aan de afvoer-

installaties te worden aangeboden, op kosten van de eigenaar. Die werken worden eerstdaags 

opgeleverd. 

 

5.10. Nieuwe wandellus Noorderwijk  

       

In samenwerking met bosgroep Zuiderkempen is in Noorderwijk een nieuwe wandellus voorgesteld, 

waarvan akte. 

 

 

5.11. Voortuintjeswedstrijd 

       

Wij hebben intussen 9 kandidaten. 

 

5.12. Info-avond Gecoro  
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Op 6/5/15  om 19 u 00 vindt in het Schaliken een info-avond plaats georganiseerd door de Gecoro 

met als thema : kernversterking. 

 

5.13. Volgende milieuadviesraad 

       

Omwille van de feestdag van Ons-Heer-Hemelvaart op 14/5 is de volgende vergadering op 21/5/15.  

 


