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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts, S. Pelsmaekers, J. 
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1. Toelichting werking Kringwinkels met name Kringwinkel Zuiderkempen  
  
Kris en Wouter van de kringwinkel lichten hun werking toe. 

De Kringwinkels zijn gestart als een sociaal tewerkstellingsproject, deel gesubsidieerd (35-36%), 

het overige met eigen verdiensten. De focus ligt op het hergebruik van afgedankte spullen. 

Er zijn 9 campussen, waaronder de Spiegelfabriek en Kamergoor in Herentals, en ook een atelier 

in Geel, waar bij voorbeeld afgedankte meubels worden hertimmerd en zo een nieuw leven 

krijgen. 

 

Wat betreft projecten en activiteiten : deze zijn heel divers. De Kringwinkels kent intussen bijna 

iedereen, er is ook een huis-aan-huis-inzameling van textiel (ism de IOK), het ‘trash designer 

atelier’ in Geel, de energiesnoeiers, een klus- en verhuisdienst, een sociale kruidenier en het 

project ‘in de soep. 

   

De milieuadviesraad wilde vooral meer weten over de textielinzameling.  

In tegenstelling tot de her en der geplaatste inzamelbakken (groene meestal) zorgt de kringwinkel 

voor lokale tewerkstelling en lokaal hergebruik (tot 50%!). Zo weinig mogelijk ingezameld textiel 

wordt geëxporteerd (naar landen als India en Georgië) om te hergebruiken (na shredderen en 

opnieuw tot draad spinnen), maar dit laatste is niet altijd een economisch rendabele en 

milieuvriendelijke oplossing. Voor de Zuiderkempen zit de textielbehandeling gecentraliseerd in 

Geel. 

 

Afval verminderen betekent ten eerste dit zo veel mogelijk vermijden, dan hergebruiken, dan 

recycleren en als laatste op deze ladder (‘van Lansink’) verwijderen.  

 

Qua omzet en aanbod zijn er 3 bijna evenwaardige fracties te vermelden : kleding, meubelen en 

huisraad. 

 

De sociale kruidenier dan : deze draait deels op ‘toegeleide’ klanten (via bvb het OCMW) en op 

solidaire klanten, die iets meer betalen voor hun producten. Het aanbod bestaat voor een deel  uit 

aangekochte producten van een andere keten, deels uit veilingproducten, een lokale bakker, 

verkeerd geëtiketteerde goederen… . 

 

Tenslotte enkele cijfers voor Herentals : er zijn momenteel 46 medewerkers, jaarlijks wordt ruim 

320 tot herbruikbare goederen ingezameld, meer dan 57000 betalende klanten zorgen voor een 

jaaromzet van ongeveer 558000 euro, er werden 9 verhuizingen en 98 klussen verricht, 149 

energiescans en 86 rookmelders geplaatst. 

 

Na deze uitvoerige uiteenzetting bedankt de Milieuadviesraad Kris en Wouter voor al deze info. 
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Er waren geen opmerkingen. 

 

3.  Feedback Agenda Bestuur   

 
3.1. Ecocycloroute 

In samenwerking met de provincie en als fair trade gemeente wordt deze route, die onder meer langs 

de saffraanboerderij en het Heuninghof passeert, ingefietst op 22/04.  De af te leggen afstanden 

bedragen 15 respectievelijk 30 km. Alle info en trajectbrochure : toeristische dienst.  

  

 

3.2. Lets clean Belgium 

Voor deze actie rond zwerfvuil werden welgeteld 1 school en 1 vereniging warm bevonden. Vermits 

de actie een sensibiliserend en educatief doel heeft, is het vooral van belang om de jeugd aan te 

spreken. Verenigingen blijken veel moeilijker in beweging te krijgen. 

De stad voorziet logistieke steun. 

Vanuit de milieuadviesraad werd geopperd om de jeugdverenigingen financieel te belonen voor hun 

deelname. Tegenpunt in deze is wel, dat de actie vooral educatief en sensibiliserend is bedoeld, en dat 

niet enkel het geldgewin een oogmerk mag zijn. En wat dan met sportclubs, … . 

 

3.3. Inplanting nieuw type vuilnisbakjes 

Deze werden officieel voorgesteld (zie eerdere verslagen). Ook werden er 2 extra GAS-ambtenaren 

opgeleid en aangesteld (nu zijn ze met z’n vieren). 

 

3.4. Boskat 

Het onderhoud van de groenvoorzieningen in een aantal woonwijken is toegewezen aan Boskat. 

 

3.5. Inventarisatie ‘Trage Wegen’ 

Is toegewezen aan het Regionaal Landschap. Opstart is voorzien tegen 9/2016. 

 

3.6. Burgemeestersconvenant 

Na de actie rond duurzame mobiliteit komt nu (ism Kamp C) het duurzaam bouwen aan de beurt : er 

komt een tentoonstelling  in de inkomhal van het AC, de startdag is voorzien  op 8/10/2016 met acties 

in oktober en november 2016;  

 

In de rand merkt de raad op dat er nogal wat leegstand is in handelspanden, niet alleen in Herentals-

Centrum, maar ook in Noorderwijk en Morkhoven. De  vrij hoge huurprijzen zouden hiervoor een 

verklaring kunnen zijn.  

 

4.Vergunningen 
 

4.1. Drukkerij Bulckens, Grensstraat 

Openbaar Onderzoek. Er werden een aantal veranderingen aangevraagd. De trend om solvens-

gebaseerde inkten te vermijden is duidelijk.  

Het bedrijfsafvalwater zal apart worden opgevangen. Er komt een apart lokaal voor de opslag van 

gevaarlijke producten (explosievrij, gezoneerd. Ivm deze aanvraag rijzen weinig problemen.   

 

. 

4.2. LUK-Oil, klasse I 

Vraagt bijkomend bij de vorige aanvraag een verdeelpomp voor LPG.  

Uit het dossier blijkt, dat er geen test van de terugslagklep is voorzien, zodat de explosieveiligheid 

en het vrijkomen van (broeikas-)gassen niet kan worden gegarandeerd/uitgesloten. 

 

Bovendien had de onafhankelijke keuringsinstantie Vinçotte in een eerder verslag meerdere 

opmerkingen, met name wat de afstand tussen de tankzuil en de openbare weg en de burelen betreft. 

Dit dossier dient met de nodige aandacht te worden opgevolgd. 

 

 

 

 

     5. Varia 
 

5.1. Snoeiwerk/knoeiwerk aan de Koulaak 
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Bij de groeninventaris stelde het PIH een ouderdomsziekte vast bij meerdere bomen  op de Koulaak 

(en een straat in de buurt). De toestand werd beoordeeld als niet urgent, er zou een vervanging 

kunnen gebeuren van de aangetaste bomen. Afgelopen maanden zijn evenwel een aantal exemplaren 

omgewaaid (met schade!), zodat de groendienst is uitgerukt om deze te kappen om verdere schade 

te voorkomen. Onderzoek ter plaatste toonde aan, dat er veel meer bomen waren aangetast dan eerst 

werd ingeschat, en daarom werd besloten om alle bomen te vellen (zonder het Bestuur te 

raadplegen). Een nieuwe aanplant wordt nu overwogen. Daarbij komt, dat de stoepen in de straat 

eerlang opnieuw worden aangelegd. 

 

5.2. Advies Milieuadviesraad ivm uitvoeringsplan huishoudelijk afval 

De schepen kijkt na waarom dit advies niet is mee opgenomen in het stadsadvies rond dit item. 

 

 

5.3.Voortuintjeswedstrijd 

S. Bellens wil eens samenzitten met de schepen, om afspraken te maken rond de wedstrijd in 2016.  

 

5.4 Vergadering Roest 

Volgende dinsdag, 19/04/2016 in de kelderverdieping van het Administratief Centrum te Herentals. 

Een uitnodiging is verschenen in de stadskrant.  


