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

Geerts, S. Pelsmaekers, J. Janssens (secretaris),  K. Schoonaert, E. Wagemans,  A. Van 

Cauwenbergh,   M. Van Olmen (schepen), K. Dierckx. 

Verontschuldigd : M. Verwimp, L. Snauwaert.  

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 
1.1. De geluidsmeetapparatuur van de politie is wel degelijk geijkt, maar het omgekeerde werd 

vorige vergadering gesteld door B. Veris. Bij deze is dit rechtgezet. 

1.2. Op de kippenkwekerij aan Hulsen zal geen ‘waardeloos bos’ worden gerooid, de bomen 

blijven behouden. Ook dit werd verkeerd gecommuniceerd op de vorige vergadering. 

 
Voor het overige waren er geen opmerkingen.  

 

2.1. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval  
 

K. Dierckx licht de plannen van de Vlaamse overheid toe. 

 

De Vlaamse overheid streeft met dit plan naar een gesloten grondstoffencircuit in Vlaanderen, met 

de nadruk op duurzaamheid en recyclage. 

 

Ook bedrijven zullen een extra inspanning moeten leveren : wat recyclage betreft zullen zij op 

dezelfde manier moeten handelen als de gezinnen. 

 

De samenleving en de manier van wonen is aan het veranderen : we wonen compacter, meer in 

appartementen, en het is niet houdbaar om voor elke appartementsblok een (groot) aantal grijze en 

groene afvalbakken te voorzien. Er is meer maatwerk nodig, er moeten innovatieve inzamelsystemen 

bedacht en voorzien worden. Daarbij spelen de afstand tot de vuilproducenten een rol, moeten mini-

recyclageparken ter plaatse worden overwogen, kortom is een doordacht proefproject aan de orde. 

90 % van de Vlamingen zou op minder dan 5 km van een recyclagepark of recyclagepunt moeten 

gehuisvest zijn. 

 

Dat is geen evidentie in Herentals : denk aan Morkhoven bij voorbeeld, waar nogal wat verspreide 

woningbouw voorkomt. 

 

Tegen 2022 worden er nieuw afvalcijfers nagestreefd. Nu wordt algemeen 180 kg/inwoner 

gehanteerd als doel, tegen 2022 zal dit cijfer –gediversifieerd naar gelang het type gemeente- 

worden bijgesteld : landelijke gemeentes (zoals Herentals) worden geacht 139 kg afval/inwoner te 

kunnen realiseren, kustgemeenten mogen tot 258 kg/inwoner gaan, omdat zij een aantal niet-

inwonende afvalproducenten herbergen. De verantwoordelijkheid om de afvalproductie nog meer in 

de hand te houden zal nog meer bij de gemeenten komen te liggen. Het zwerfvuilprobleem moet 

worden aangepakt, de selectieve inzameling moet nog verder worden doorgedreven (harde 

kunststoffen kunnen ook apart worden ingezameld).  

 

Voor 6 specifieke afvalstromen wenst Vlaanderen acties te zien : 

1. Gft : zo veel mogelijk uit de grijze bak houden. 

2. Verpakkingen nog beter en meer recycleren. 
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3. Harde kunststoffen apart inzamelen om te recycleren : emmers, buizen, speelgoed… 

4. Papier en karton. 

5. Textiel/lompen. 

6. Grof vuil : meubels en matrassen kunnen worden gerecycleerd. 

 

De milieuraad zal rond dit uitvoeringsplan een advies naar de stad toe formuleren (zie bijlage). 

 

  

Ook op het gebied van de preventie en het bestraffen van zwerfvuil(-overtreders) zijn extra 

maatregelen noodzakelijk (en alweer is de stad/gemeente hier de sturende kracht): 

- Infrastructuur verbeteren : openbare vuilnisbakjes, veegbeleid… 

- Participatie : ondersteuning van vrijwilligers die hun buurt proper houden (vuil trekt vuil aan). 

- Communicatie : via artikels in de stadskrant bvb. 

- Omgeving : vuil trekt vuil aan. 

- Handhaving : politioneel optreden, ook tegen peukwegwerpers. 

 

Tenslotte opteert Vlaanderen om zo weinig mogelijk afval te verbranden of te storten : afval is een 

grondstof, recycleren wat kan is de boodschap. 

 

3.Feedback Agenda Bestuur   

 
 3.1. Toegankelijkheidsreglement Teunenberg (Noorderwijk) 

Dit werd positief geadviseerd. 

 

 3.2. Groenonderhoud stad 

Een aantal werken worden niet door de stadsdienst zelf gedaan, maar worden uitbesteed aan een 

externe firma. Deze manier van werken is in het verleden niet altijd even goed verlopen. Vandaar dat 

het uit te besteden groenonderhoud werd opgesplitst in 3 aparte dossiers : het straatvegen, het 

plantsoen-onderhoud en tenslotte het maaien.  

Voor een organisatie als Boskat is dit volledig pakket een te grote opdracht.  

 

Er wordt tevens een grotere kwaliteit en rendement van de uitgevoerde werken nagestreefd, ook in de 

randwijken. 

 

3.3. Aankoop perceel Watervoort 

De subsidie (20 %) voor de aankoop van een perceel grond aan de Watervoort (ism stichting Kempens 

Landschap) is goedgekeurd. De stad zal mee instaan voor het beheer ervan. 

 

3.4. Project Begijnhofpark 

Dit project werd niet weerhouden voor subsidiëring door ANB. Het concept zal toch worden 

uitgevoerd, alleen zullen de duurdere elementen (zoals het cortenstaal) worden geweerd om de 

financiering toch rond te krijgen. 

 

3.5. Ruimtelijke Ordening 

Ivm de verdere invulling van een wijk als Wuytsbergen zal er bekeken worden of er een andere insteek 

mogelijk is met een meer alternatieve benadering van groen en blauw (cfr nieuwjaarspresentatie 

januari 2015). 

 

3.6. Herbruikbare luiers 

Het subsidiëringssysteem zal worden herzien. In 2008 werd er nog een bijkomende samenaankoop 

voorzien (een 10-tal gezinnen per jaar, gratis startpakket twv 65 euro), nu zal er een premie van 100 

euro worden toegekend. 

 

 

 

 

 

 

4. Vergunningen 

 
4.1. Openbaar Onderzoek ziekenhuis Herentals (klasse I) 
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Een hervergunning met uitbreiding wordt aangevraagd door het ziekenhuis in Herentals voor de 

komende 20 jaren.  

Het betreft een vermindering (!) van het geloosde afvalwater, de aanpassing van een lozingsput. 

Verder wordt een aantal transformatoren en batterijen opgevoerd.  

Het aantal te stallen voertuigen wordt verhoogd, er komen meer compressoren. Er wordt een 

uitbreiding gevraagd voor het aantal te stockeren gassen (onder andere zuurstof, maar ook 

ethyleenoxide) en stookolie.  

Ook de opslag van kleine verpakkingen gevaarlijke producten wordt verhoogd, het gebruik van 

formol (formaldehyde) in het labo wordt verhoogd, de wasserij breidt verder uit.  

Het beddenaantal zal constant blijven.  

Er wordt een warmtepomp voorzien en er zal dus grondwater opgepompt worden à rato van 80000 

m3 per jaar. K. Schoonaert zal tegen volgende vergadering naar een reactie bij VMM vragen (zie 

ook eerdere vraag aan VMM vanuit de milieuadviesraad). 

 

Door het gebruik van deze warmtepomp zou de CO2-uitstoot  jaarlijks met 1500 ton verminderen. 

 

4.2. GE Waters (ex-Betz) 

 

Opslaan van giftige stoffen. Is een productie-plant : een vergunning voor de opslag van 1550 ton 

schadelijke stoffen wordt gevraagd. Deze is inmiddels verleend. Het betreft een Seveso-bedrijf. 

 

Er wordt voorgesteld om het bedrijf  uit te nodigen op de milieuraad om info te verschaffen over één 

en ander.  

 

4.3. Stikstofproblematiek in de landbouw 

  

Op de website van LNE kunnen geïnteresseerden een presentatie vinden over de stikstof-

problematiek in de landbouw.  

 

          5. Varia 
 

5.1. Ophoging terrein hoek Veldhoven/Dompel 

Een aannemer heeft een aantal vrachtwagens aarde op dit terrein gestort en uiteen gereden. Er is 

geen sprake van een tijdelijke opslag. De schepen heeft geen weet van geplande activiteiten op dit 

terrein. De secretaris zal –als de activiteiten voortduren- bij de politie informeren naar de aard van 

deze werken. 

 

5.2. Financiering Milieuadviesraad 

Eén en ander is misgelopen dit jaar : de nieuwe afspraak met de stad is, dat tegen einde december 

alle uitgaven gedocumenteerd worden om een terugbetaling te kunnen krijgen. Dat is niet gebeurd, 

de kassierster zal trachten één en ander recht te zetten. 

 

5.3. Opvolging kassierster/volmachtiging bank 

Y. Helsen stelt het mandaat van kassier ter beschikking. Zij stelt tevens voor om van een 

spaarrekening naar een zichtrekening over te stappen, om onkosten uit te sparen. Ook de 

gevolmachtigden moeten worden herbekeken. Ze zal zelf voor de overgang (trachten te) zorgen, 

waarvoor dank.  

 

5.4. Info-avond 2016 

Was dik OK. Bedankt aan iedereen die hielp en/of aanwezig was. 

 

5.5. Voortuintjeswedstrijd/tegeltuintjes 2016 

Als thema wordt er geopteerd voor ‘Geuren en Kleuren’, met de nadruk op bloeiende planten (bij-

aantrekkers). Tegeltuinen, bloembakken in het straatbeeld, het moet allemaal kunnen. Een ideetje : 

prijs voor de mooiste straat? Er wordt voorgesteld om de presentatieperiode te verlengen tot eind 

augustus, om ook de milieuraad te laten jureren, om deelnemers zelf (niet gefotoshopte) foto’s te 

laten insturen. 

 

5.6. De paddenoverzet 

Is volop bezig. Alleen ontbreken de gemeentelijke signalisatieborden nog. Een vraag vanuit de 

vergadering : zijn de vrijwilligers verzekerd? 
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5.7. Milieuboot 

De milieuboot vaart weer vanuit Herentals, maar op hetzelfde traject als in 2015 en al heel vroeg in 

maart. De secretaris heeft andere data opgevraagd om deze activiteit nog eens te kunnen 

organiseren. 


