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Aanwezig: L.Van Sand, S.Pelsmaekers, L.Geerts, S.Bellens, M.Van Olmen, K.Laverge, 

H.Puls, W.Verberghen, F.Van Cauwenbergh 

 

Voorstelling nieuw lid 

Kathleen Laverge is lid van vzw De Herentalse Bijenvrienden en neemt in naam van de 

imkers voortaan deel aan de vergaderingen van de milieuadviesraad. Ze woont in 

Morkhoven, Kapelstraat 43.  

 

1. Opmerkingen vorig verslag 

 

1.1 Schepen Van Olmen licht toe waarom het advies van de milieuadviesraad niet is 

opgenomen in het stadsadvies over het uitvoeringsplan huishoudelijk afval. Er was 

gesteld dat het advies nog niet beschikbaar was toen het cbs zijn advies heeft 

geformuleerd, maar dat blijkt niet correct. Het advies van de milieuadviesraad was wel 

degelijk binnengekomen op 20 februari en niet zoals foutief gesuggereerd pas op 1 

maart. Het is over het hoofd gezien omdat het niet bij de geëigende persoon 

terechtkwam. Het advies van de milieuadviesraad is wel overgemaakt aan OVAM maar 

dus niet ingecalculeerd in het besluit vanwege het bestuur. 

 

1.2 Voor de vergadering over de Roest komt de reeds aangekondigde uitnodiging in de 

stadskrant van juni/juli. Het verslag meldde dat ze al gepubliceerd was, wat dus niet 

klopt. 

 

1.3 De voorbereidingen voor een nieuwe aanplant aan de Koulaak zijn bezig. De bomen 

waren echt ernstig ziek, onderstreept de schepen nogmaals. Ze beaamt dat de actie 

slecht was voorbereid en stelt dat dit niet meer gebeurt.  

 

2 Feedback agenda bestuur 

 

2.1 Dank zij een samenwerkingsovereenkomst met de stad, is de Bosgroep 

Zuiderkempen gestart met een proefproject inzake ecologische bamboebestrijding 

achter de Begijnenvest. Het proefproject bevindt zich nog in hun bergingsgebied. De 

bamboe is een exoot. De open ruimte die wordt gecreëerd zou worden benut als een in 

te richten speelplek voor kinderen.  

 

2.2 Wat betreft de Roest herhaalt de schepen dat de procedure voor de vrederechter 

wordt doorgezet ten aanzien van de reeds tweemaal aangeschreven eigenaars die geen 

gevolg geven aan het verzoek om de ontwrichtingen recht te zetten.  

Uitzondering wordt gemaakt voor het stuk aan de fabriekshallen van MOSER, waar een 

stuk openbaar domein een inham vormde in het eigendom. Tegelijk bleek een stuk 

buitenmuur niet geheel op eigendom te staan, maar net een stuk openbaar domein in te 

nemen. De stad stelde intussen een uitwisseling van beide gronddelen voor. Het is 
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wachten op de verdere afhandeling. 

 

2.3 Over de samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap rond de opstart van 

het project Trage Wegen komt een artikel in de stadskrant. In eerste instantie is 

registratie nodig van de trage wegen om dan tot inventarisatie over te gaan. In 

september wordt een informatiemoment georganiseerd onder meer met betrekking tot 

opleiding van vrijwilligers voor de inventarisatie. 

 

2.4 De stad is gehouden het eigenaarsonderhoud van de jongensschool (aan de Spar) in 

Noorderwijk te doen en zal ook de kosten dragen voor vervanging en isolatie van het 

schooldak. De school zou als huurder in isolatie moeten voorzien, maar beschikt niet 

over de middelen. Er wordt opgemerkt dat de school nodig enige renovatiewerken 

behoeft.  

ADVIES milieuadviesraad: De milieuadviesraad merkt nog op dat in de 

schoolgebouwen en onder het dak van de school vleermuizen huizen. Men dringt erop 

aan de nodige zorg aan de dag te leggen om hun woon- en leefgebied niet te verstoren 

en eventueel maatregelen te nemen om de vleermuizen te ontzien vooraleer grote 

werken worden aangevat. Het zijn nuttige dieren. 

 

2.5 Een linde op de Molenvest bleek ernstig ziek en vormde een direct gevaar. Om geen 

fouten te maken, is een dringende inspectie uitgevoerd die dat heeft bevestigd. De 

burgemeester liet de linde bij hoogdringendheid vellen. Vervanging wordt als niet 

aangewezen beschouwd. 

 

3. Vergunningen 

 

Er lopen twee aanvragen voor een klasse 1-vergunning en één voor een klasse 2-

vergunning. De openbare onderzoeken lopen nog. Informatie te vinden op de website 

van de stad. Van Cauwenbergh neemt de lopende dossiers door.  

 
Biscuiterie Thijs – aanvraag klasse 2  

Bedrijf is op het industrieterrein gelegen, in overstromingsgebied. Lozing van 

afvalwater is dus een belangrijke factor. Het afvalwater blijkt heel veel componenten te 

bevatten, maar vooral veel ijzer. Er wordt veel geloosd, zij het dat alles binnen de norm 

blijft. 

Biscuiterie Thijs werkt met aroma’s en gevaarlijke producten. Men vraagt om 

uitbreiding van de opslagcapaciteit voor 5 ton. Bedoelde producten zijn onder meer 

ammoniumhydrogeen carbonaat dat in bakpoeder voorkomt en vanille smaakstof waarin 

vanilline zit. 

De lozingscapaciteit wil men optrekken met 430 m³ om tot 500 m³ lozing per jaar te 

komen. Er zijn 2 lozingspunten.  

Ook al valt alles nogal mee gezien de grote hoeveelheid activiteit, toch wijst de 

milieuadviesraad graag op de problemen die voedingsaroma’s en de samenstellende 

stoffen kunnen veroorzaken. Ze worden sterk verdund, maar zijn oorspronkelijk 

uitzonderlijk geconcentreerd en sterk en dus potentieel zeer gevaarlijk voor onder meer 

huid en ogen! Ten aanzien van omgevingsfactoren zijn er geen echte problemen te 

noteren. 

De firma vermindert meteen ook de opslag van dierlijke producten tot 35 ton - 20 ton 

boter, 15 ton eieren. Voordien beliep dat meer dan 80 ton. 

 

Van Asbroeck - Heylen    tankstation en garageactiviteit – aanvraag klasse 1 

Het tankstation kent een historisch probleem: het ligt dicht bij een centrum en dus in 
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woongebied, maar tegelijk ook dicht bij een ven. Er zijn twee brandstofleveringen per 

week, en 100 stations per dag waar een tankvulling gebeurt. De aanvraag maakt gewag 

van een uitbreiding en een regularisatie. Moet dat doen vermoeden dat er niet altijd met 

de nodige vergunningen wordt gewerkt? Het zou gaan om de uitbreiding van de 

capaciteit bedrijfsafvalwater, en voor de opslag van producten, vooral smeerolie.  

Er is sprake van een tank van 60.000 liter, gecompartimenteerd voor de opslag van 

diesel en benzine, die zich ondergronds bevindt. De aanvraag gaat vergezeld van verslag 

en goedkeuring van een keuringsorganisme.  

Cruciaal en verplicht voor tankstations is het damprecuperatiesysteem. De systemen 

kunnen verschillen, maar ook dat krijgt groen licht van het keuringsorganisme. Er is 

tevens een overstromingscontrolesysteem, waarvoor ook alles in orde lijkt. Er worden 

enige bedenkingen geuit bij de aanwezigheid van een afvoergreppel.  

De aanvraag spitst zich expliciet toe op de uitbreiding van opslag. De tank zou volledig 

in gebruik genomen worden. Wat de vermelde “regularisatie” betreft, ziet de 

milieuadviesraad graag nog enige verduidelijking.  

Er wordt nog op gewezen dat benzeen een sterk kankerverwekkende stof is en zwaarder 

dan lucht. Alleen bij tanken komen er dampen vrij.  

 

Kemin Europa – voedingsadditieven - aanvraag klasse 1 

Her bedrijf deed een aanvraag om bij de vestiging op de Toekomstlaan een nieuw 

magazijn te bouwen en een nieuw labo in gebruik te nemen. Men werkt er met nieuwe 

stoffen en er worden pathogene organismen getest. Daarvoor zijn verschillende 

risiconiveaus afgebakend, maar Kemin gaat niet verder dan maximaal niveau 2.  

Er wordt opgemerkt dat sommige stoffen wel zeer gevaarlijk zijn. Zo wordt gewerkt 

met de bacterie die gasgangreen veroorzaakt, met schimmels zoals aspergillus en 

penicilline, en komen er ook bepaalde stafylokokken aan te pas. Voorts wordt gebruik 

gemaakt van producten waarin onder meer zwaar kankerverwekkende elementen 

aanwezig zijn, met toxische en/of irriterende stoffen. 

De firma produceert voedingsadditieven om de houdbaarheid te bevorderen. Sommige 

vormen een hoog risico, vooral voor wie er mee werkt en test. De vraag om uitbreiding 

betreft de opslag van 25 ton giftige producten en 3000 ton irriterende producten. De lijst 

van producten is zeer uitgebreid. Jaarlijks beslaat de verkoop van eindproducten 150 

ton. De milieuadviesraad vraagt zich af of er, met het oog op de enorme opslag van 

stoffen, hier sprake is van een slechte bedrijfsvoering of dat men aan opslag doet voor 

verkoop van ruwe producten. Het gaat niet om een Sevesobedrijf, maar Kemin 

overschrijdt nergens de normen. 

Er zijn niet echt problemen vast te stellen in het dossier, maar de milieuadviesraad vindt 

het wel een bedenkelijke hoeveelheid opslag voor een relatief kleine productie. Er zou 

geen afvalwater geloosd worden. Alles wordt opgevangen in IBC’s, ook het 

laboratoriumafval. Er is geen verslag van een keuringsorganisme beschikbaar of 

meegeleverd. Door wie wordt dat opgevolgd?  

 
ADVIES milieuadviesraad: De milieuadviesraad kan moeilijk beoordelen wat daar 

precies gebeurt en krijgt graag meer inzicht in productieproces, verwerking en 

lozingsgegevens.  

 

4. Varia 

 

4.1 Bebloemingsactie 

Sonja leverde de insteek voor een artikel over de bebloemingsactie.  

Er is een pagina aangemaakt voor aanmelding via de website. Foto’s kunnen 
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doorgestuurd worden door deelnemers zelf of indien gewenst kan er iemand van de 

milieuadviesraad foto’s gaan nemen. De schepen leest desbetreffend artikeltje voor. De 

foto’s worden getoond op de vergadering van de milieuadviesraad van 8 september 

2016. De indieningstermijn zou men tot in augustus verlengd willen zien.  

Men kan meedoen als particulier of als straat. Bij het idee van de “bloembakstraat” kan 

het om bloembakken en/of voortuintjes gaan. Het criterium voor deelname als straat van 

1 op 3 die moeten meedoen wordt als te strikt ervaren. De schepen dringt erop aan dat er 

een richtinggevend criterium is. Via het aanmeldingsformulier moeten vooralsnog de 

foto’s meteen meegestuurd worden bij inschrijving. Anders kan het formulier niet 

afgesloten worden, zo blijkt.  

 
ADVIES milieuadviesraad:  Het inschrijvingsformulier moet duidelijk zijn en het zou 

mogelijk moeten zijn om de inschrijving af te sluiten zonder al foto’s mee te sturen. Het 

criterium voor deelname als straat kan op 1 op 5 gelegd worden en deelname met een 

deel van de straat moet kunnen. 

 

4.2 Week van de Bij 

Er komt aansluitend op de bebloemingsactie een artikel in de stadskrant in het kader van 

de week van de bij. Het spitst zich toe op en geeft tips over hoe men van de tuin een 

echte bijenplek kan maken. 

 

4.3 Sluikstorten 

Er is vuilnis – emmers en plastiek - gesignaleerd op de fietsroute tussen Herentals en 

Noorderwijk, net over brug van de snelweg. Sluikstorten blijft een probleem, beaamt de 

schepen. Bij eenvoudige melding wordt het vuil door de stadsdiensten opgehaald. 

 

4.4 Steven Vroman : Smoestuinshow  

Steven Vromman brengt dit jaar een nieuwe interactieve show, dit keer over pesticiden. 

Daarmee zet hij de actie in tegen het gebruik van pesticiden. Doel is pesticiden uit de 

winkels te krijgen tegen 2020. Men vraagt of het bestuur de show eventueel kan boeken 

voor een event of bij een andere gelegenheid. Men zou kunnen overwegen om de 

vertoning met de nieuwjaarsreceptie te houden, wordt geopperd. Bij een voorgaande 

show bleek de opkomst zeer laag. Kostprijs voor de show is 200 euro + BTW en 

mogelijk ook de treinkosten van de heer Vromman. De schepen stelt dat ze het zal 

voorleggen aan het bestuur en dat erover wordt nagedacht. 

 

4.5 De Roest 

Wat betreft de Roest is de milieuadviesraad steeds betrokken geweest. Er wordt een 

werkgroep opgericht. Iemand meldt dat er opnieuw begrazing zou zijn met schapen. 

 

4.6 Boek Kempische heuvelrug  

Kasterlee/Lichtaart hebben een boek laten maken met toeristische doeleinden. Er komt 

overleg om dat initiatief uit te breiden, met Grobbendonk, Kasterlee, Retie en  

Herentals, en de hele heuvelrug te betrekken, zij het met andere accenten. (ook 

betrokken zijn dan o.m. Regionaal landschap en agentschap Onroerend Erfgoed, er zou 

een samenwerking zijn  met een Nederlands bureau) Voor Herentals gaat het dan om het 

kenmerkend landschap van heuvelrug en Netevallei (landschapspark). Dat was initieel 

ook al gevraagd, laat de schepen weten, maar Kasterlee wilde het in eerste instantie voor 
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eigen omgeving doen, en dat voornamelijk vanuit toeristisch exploitatie-oogpunt. Het 

boek is bijzonder mooi geworden. Er is eerder ook al gevraagd om subsidie van de 

Vlaamse overheid om een studie ter zake te doen, maar alleen Kasterlee kon vooralsnog 

rekenen op een subsidie omwille van de toeristische uitgangspunten. 

 

4.7 Fusie Bosgroep Kempense Heuvelrug en Noorderkempen 
 

Er zit een fusie van beide groepen aan te komen. Ze leveren knap werk, wat bevestigd 

wordt door de werken in de projecten op ’t Heiken.  

 

 


