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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), L. Van Sand, J. Janssens (secretaris),  A. Van Cauwenbergh, H. 

Vanooteghem, S. Pelsmaekers, J. Bonroy, M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel. 

 

Verontschuldigd: - 

 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 juni 2015 

S. Bellens merkte op (via mail) dat de namen van de aanwezige deelnemers aan de 

voortuintjeswedstrijd en de prijsophalers niet correct waren weergegeven. Bij deze de correctie : 

(beide winnende families waren op vakantie en de prijzen werden in naam van… afgehaald) :  

 

De eerste prijs ging naar de familie Verelst. De dochter en haar echtgenoot van de prijswinnaar uit 

Morkhoven namen de honneurs waar. De 2
de

 prijs ging naar S. Wijnants uit Noorderwijk; de trofee 

werd door S. Bellens (een buurvrouw van en lid van de Milieuadvies-raad) meegenomen en de week 

nadien aan hem overhandigd. Foto’s van de deelnemende tuinen werden getoond op de vergadering. 

In totaal namen 8 adressen aan de wedstrijd deel, heel wat deelnemers waren present op de 

vergadering, volgend jaar gaan we voor meer! 

Verder waren er geen opmerkingen. 

 

2. Advisering aankoop gronden natuurgebied  
  

Tot 40 % van de aankoopprijs kan door de stad worden gefinancierd. Hiervoor is budgettair 15 000 

euro per jaar voorzien, maar met dit bedrag kan eventueel worden geschoven mits een 

budgetwijziging.  Momenteel staat de aankoop van 2 stukken grond (samen ca 2 ha) op de Heiberg 

geprogrammeerd 

De milieuadviesraad zal in deze een positief advies formuleren.  

 

3. Plan MER afval- en materialenplan  
 

Ovam vraagt advies voor de verwerking van lokaal huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval en 

de verwerking/het hergebruik van materialen voor de periode 2016-2022.  F. Van Cauwenberg en J. 

Janssens zullen trachten tegen 24/8 hierover te brainstormen.  

 

4. Project-MER : hervergunning PIDPA Herentals  
   

Pidpa vraagt om in Herentals zoals in de voorbije jaren eenzelfde hoeveelheid grondwater te mogen 

oppompen om drinkwater te produceren. De milieuadviesraad dringt aan om een onderzoek uit te 

voeren naar de invloed op de grondwatertafel (zoals in de buurt van het Lavendelven, het 

Meuleven). De prijs van het water is intussen gestegen van 3.6 euro (2011) naar 4.4 euro per m3 

(2015). Ook rijst er de vraag naar het effect van het waterwinnen in buurgemeenten (Lille, 

Grobbendonk…). De bevolking dient verder te worden gesensibiliseerd om het verbruik te beperken 

: een initiatief als Hydrodoe is goed, maar niet voldoende. Aan de stad Herentals zal een advies 

worden bezorgd, om Pidpa op deze problematiek te wijzen. 

 

     5. Feedback Agenda Bestuur   

 
5.1. Burgemeestersconvenant  

 

Hierin kadert het ‘Burgemeester op de fiets’-initiatief en ook ‘Stadspersoneel op de fiets’, 

initiatieven die uiteraard het gebruik van de fiets voor kleine verplaatsingen willen promoten.  
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‘Met belgerinkel naar de winkel’ (met stempels via een computerkaart) wordt –wegens te weinig 

belangstelling en een sterke terugval (ICT-angst?)- vervangen door een lokaal project, meer info in 

de stadskrant, opstart in september : stappen – trappen – shoppen heet het nieuwe concept. De 

deelnemende (groot-)Herentalse handelaars stempelen de kaart af, minimaal 10 stempels per kaart 

van 5 verschillende handelaars zijn vereist voor een prijs! 

 

Half september wordt er gewerkt in het kader van de week van de mobiliteit : op maandag 14/9 is er 

een beurs in de foyer van ’t Schaliken met voorstelling van initiatieven zoals autodelen, blue bike … 

. Er is ook een debatmoment met mobiliteitsexpert Herentalsenaar Kris Peeters.  

 

Het woon-werkverkeer van het stads- en ziekenhuispersoneel wordt gescand (een ‘mobi-scan’) door 

de provincie. 

 

Op donderdag 17/9 is er een auto-luwedag in Herentals; de parking van het AC wordt autovrij! 

 

Op vrijdag worden de schoolgemeenschappen bij de activiteiten betrokken : de lagere scholen gaan 

voor een ‘strapdag’, in de middelbare scholen worden fluo-armbandjes bedeeld. De jeugddienst 

voorziet een fluodag, met hesjes, vestjes, armbandjes….  

 

5.2. Subsidies herbruikbare luiers/groendaken 

In één adem vermeld : deze subsidies blijven voorzien, maar er zijn weinig aanvragen. 

 

5.3. Zwerfkattenactie  

Dit project moest worden bijgestuurd : er was 3 000 euro voorzien voor de 

sterilisatie/opvang/euthanasering van zwerfkatten op het openbaar domein,maar dit budget was in 

het voorjaar al opgebruikt. Vrijwilligers nemen nu de taak op zich, om de zwerfkatten op te vangen 

en eventueel te verzorgen/plaatsen.  

 

5.4. De Roest – opvolging en voortgang 

Samen met Natuurpunt is er een werkgroep opgericht om oa de bouwovertredingen op te volgen. De 

stad heeft de overtreders deadlines opgelegd. 

 

5.5. Milieuvergunningen stookinstallaties stad 

Op Hemeldonk en de tekenacademie werden te laat metingen uitgevoerd op de stookinstallaties. 

Deze (later wel uitgevoerd) bleken overigens niet conform de nieuwe normen (voor oudere 

installaties zijn die niet haalbaar). Met de in het vooruitzicht gestelde verhuis naar de Molenvest zijn 

zware investeringen niet evident. 

 

6. Milieuvergunningen (A. Van Cauwenberghe/J. Bonroy) 
 

6.1. Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Fike Europe (Toekomstlaan) : gedeeltelijke 

uitbreiding, maar ook stopzetten van bepaalde activiteiten. Het is een metaalbewerkend bedrijf 

(lassen, frezen). Het bedrijf slaat inerte gassen (argon, helium) op, er zijn spuitcabines voor het 

verven van containers. Er is geen MER-plicht. Er wordt een vergunning gevraagd voor het opslaan, 

behandelen (overslaan) van 44 ton chloorvrij solvens. 

De emissies van de spuitcabines en de overslag van de solventen zijn niet gespecifieerd in de 

milieuvergunning, en dat vindt de raad een manco in de vergunning. Ondanks het feit dat de risico’s 

voor de omgeving als zeer beperkt worden omschreven wordt toch aangedrongen op meer uitleg 

hieromtrent (actie milieudienst?).   

 

6.2. ‘Tuinen van Herentals, Van Dijck en Duin’, klasse II (hoek Augustijnenlaan/Poelstraatje) 

Een bouwvergunning werd eerder aangevraagd. Nu wordt het gebruik van een warmtepomp (die 

slechts beperkt zal worden ingezet want er zijn zonnecollectoren voorzien), om op een diepte van 50 

tot 70 m water op te pompen (12°) en voor 100 % terug te infiltreren op 30 m afstand. Het gaat om 

een debiet van 29000 m3/jaar (vanaf 30000 m3 wordt dit een klasse I vergunning). Ook wordt er een 

‘spuiput’ vanop 56 m diepte met een debiet van 96 m3/jaar gevraagd. K. Dierckx zal rond dit dossier 

een advies formuleren.  

 

Op vraag van de milieuadviesraad zal aan VMM een brief worden verzonden, met het advies om al 

deze waterbewegingen nadrukkelijk in het oog te houden. Er moet immers rekening worden 

gehouden met het cumulatief effect van al deze operaties. Ook het oppompen van water door de 
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Pidpa heeft een effect op de watertafel, en dit in een ruime perimeter. In de toekomst zal het 

drinkwaterverbruik moeten worden beperkt, de bevolking zal hiervoor moeten worden 

gesensibiliseerd. Een code van goede praktijk moet worden afgesproken : er moet alternerend 

opgepompt en geïnfiltreerd worden, in plaats van enkel langs één bron op te pompen, en langs een 

andere kant te infiltreren. 

 

 

6.3. Aquafin Addernesten RWZI vraagt een tijdelijke vergunning om te verbouwen : o.a. een nieuw 

slibsilo wordt gepland. Hiervoor dienen gedurende 16 maanden bemalingen te gebeuren vlak bij de 

Kleine Nete en midden in natuurgebied. De milieuraad vraagt om bij het bemalen de schade aan het 

bomenbestand zo sterk mogelijk te beperken en daarom ook het bemalen in tijd zo veel mogelijk te 

beperken. Er wordt een advies overgemaakt. 

 

6.4. Opmerking bij het advies ivm Herentals Logistics 

Het is absoluut noodzakelijk de nodige opvolging en handhaving te voorzien ivm het lozen van olie 

en teer in de openbare riolering en grachten. 

 

 

7. Varia 
 

7.1. Vraag IOK 

De IOK vraagt de gemeente om deel te nemen aan de zwerfvuilactie op industrie- en bedrijventerreinen 

ENA 20, 21 en 22. Ook zal de gescheiden inzameling worden benadrukt en gepromoot. Het college en de 

milieuadviesraad steunen uiteraard dit initiatief. 

 

7.2. Zwerfvuilactie 18-20/3/2016 

Een oproep gaat naar de verenigingen om van 18 tot 20 maart 2016 deel te nemen aan de ‘Belgium 

Zwerfafvalcampagne 2016’. De hierover door Jef Helderweert verstuurde mail dd 9/7/15 zal met een link 

naar meer rondgestuurd worden met het volgende verslag. Zo zal er ook een sensibiliseringsactie komen 

in verband met het invoeren van statiegeld op blikjes, waarbij op de steun van de gemeente en de 

milieuadviesraad wordt gerekend. De stad zal tevens een container, knijpers en handschoenen moeten 

voorzien. 

 

7.3. Kick off week van de mobiliteit 

Er wordt een filmpje gemaakt specifiek over duurzame mobiliteit. 

 

7.4. De uitslag van de voortuintjeswedstrijd zal via de stadskrant en een persmededeling van de stad 

worden bekend gemaakt. 

  

7.5. Kapping bomen Molenvest 

Het gerucht dat er op de Molenvest bomen zouden worden gekapt om meer parkeerplaatsen te creëren is 

een kwakkel. 

 

7.6. Prijs ophaling groenafval 

Een lid heeft de prijs van de verwerking van het groenafval vergeleken met het bedrag dat de IOK vraagt 

aan de stad : 17 cent per kg betaalt de burger, 2 eurocent vraagt de IOK (hierin is wel de prijs van het 

containerparkpersoneel en het vervoer naar Beerse niet inbegrepen). Een direct gevolg van dit toch wel 

vrij duur tarief zal zijn dat steeds meer burgers hun groene aanplantingen gaan rooien, of –zoals eerder al 

gesignaleerd- het groenafval in de bermen gaan sluikstorten. Misschien is het ter beschikking stellen van 

een hakselaar (via een bedrijfsbevraging bij bvb Boskat) een idee? 

 

7.7. Pomp Hellekens 

De pomp op de Kleine Nete aan de Hellekens is stilgevallen. Is deze stuk en nog te repareren? Dit moet 

nog worden nagevraagd en is verder op te volgen (liefst iets sneller). 

 

7.8. Ophoging terrein Veldhoven 

Er wordt grond aangevoerd op een terrein langs Veldhoven (tegenover Garage Hermans). De schepen is 

niet op de hoogte van eventuele bouwplannen aldaar.  

 

7.9. Er wordt ingeschreven voor de milieuboot op zaterdag 3 oktober. De milieuadviesraad subsidieert 

deze educatieve trip met 4 euro per Herentalsenaar.  
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7.10. Verbouwing Aldi 

De locatie van de Aldi in de ring ligt bij/in de bufferzone van de ring en dus zonevreemd. De keten mag 

verbouwen, maar niet uitbreiden. 

 

7.11. Wortelschade bomen Wuytsbergen 

Op Wuytsbergen ter hoogt van nr.188 veroorzaken bomen schade. De gemeente zal gaan kijken. 

 

7.12. Es met uitsterven bedreigd? 

De es is momenteel het slachtoffer van een fatale virusziekte en drejgt volledig te verdwijnen. n is uit de 

lucht gegrepen.  


