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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts, J. Janssens (secretaris),  K. 

Schoonaert,  H. Van Ooteghem, S. Pelsmaeckers, H. Mens, J. Gysels, S. Verraedt.  

  

Verontschuldigd : - 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Er waren geen opmerkingen. 

 

2. Feedback agenda bestuur 

 

Er was geen vertegenwoordiger van het bestuur, dit punt werd niet behandeld 

3. Vergunningen  

 

3.1. Er waren geen Vlarem-vergunningen.   

 

3.2. Aanvraag kapvergunning Acacialaan 

 

Er kwam een aanvraag binnen voor een kapvergunning langs de Acacialaan (vroegere Harzé-site)             

De aanvrager wenst 216 ha bos te kappen om de bouw van meer dan 200 wooneenheden mogelijk te 

maken. 

 

Gelet op de vroegere activiteiten op dit terrein (schrootverwerking), vraagt de raad zich af of er in het 

verleden ooit een bodemonderzoek werd verricht. Dit zou in de eerstvolgende maanden gepland zijn. 

De raad vraagt zich verder luidop af, waarom de ontbossing niet is opgenomen in de 

verkavelingsvergunning. Kunnen we ajb niet bekijken welke bomen kunnen behouden blijven zoals op de 

verkaveling aan het Poederkot gebeurde)? 

 

Indien in een eerste fase een bodemonderzoek noodzakelijk blijkt, is er helemaal geen totale kaalkap 

nodig! De secretaris zal een advies formuleren rond dit dossier. 

 

 

3.3. Windmolens Plassendonk 

 

Ook in hoger beroep werd de aanvraag om windmolens te plaatsen op Plassendonk negatief geadviseerd 

door de provincie en de bevoegde minister, ze komen er definitief niet.  

 

4. Varia  

 

4.1. Begijnhofpark = hondenpoeppark? 

Er wordt gesignaleerd dat in het prachtige nieuwe Begijnhofpark er een probleem is : loslopende honden 

doen hun (groot)  gevoeg en kakken er naar believen op los, kan hiertegen worden opgetreden? De 

verantwoordelijkheid ligt hier uiteraard bij de baasjes, optreden door de stadswachters is  niet evident. 

Kan een hondenlosloopweide (eventueel nog te voorzien) hier enig soelaas brengen? 
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4.2. Sluikstort bushokje park van Hilst 

 

Er wordt gemeld dat op deze locatie het gedeponeerde zwerfvuil problematisch is. Remedie : melden via 

info@herentals.be.  

 

4.3. (On)kruidavond met Annick van Velt 

 

Hierrond organiseren we best een aparte avondactiviteit, S Bellens volgt dit verder op. 

 

4.4. Geluidsoverlast militaire vliegtuigen 

 

H. Van Ooteghem heeft een vraag naar de dienst klachtenmanagement van het ministerie van defensie 

verstuurd naar aanleiding van het grote aantal oefenvluchten boven de Kempen. Het is wel degelijk zo, dat 

over de Kempense Heuvelrug heel wat oefenvluchten worden gehouden tussen 8 u 30 en 17 u 30, maar 

niet tijdens de weekends en de schoolvakanties.  

 

4.5. Fiets-O-strade Herentals-Lier 

Deze loopt voornamelijk langs de spoorweg, maar de milieuraad werpt op dat het plaatsen van een 

afrastering van 1.8 m hoog -hoewel begrijpelijk- een barrièreprobleem stelt voor heel wat dieren (reeën, 

egels, konijnen…). Als alternatief wordt  het traject langsheen het Albertkanaal (tot Zandhoven/Nijlen) 

voorgesteld (mits de nodige beveiliging/verlichting), kan dit eventueel worden overwogen? Ook wordt 

geopperd, om de op- en afritten ‘slimmer’ te voorzien, zodat niet zo veel bos- of natuurgebied moet 

worden opgeofferd om deze te realiseren. 

 

De secretaris zal in verband met dit punt een advies formuleren naar de provincie. 

 

4.6. Info-avond 

 

Op 25/1/19 richt de milieuadviesraad weer een info-avond in, dit jaar met als thema het gebruik van de 

‘restruimte’, gepresenteerd met een film van Tim Vekemans. De avond gaat door in de Lakenhal en wordt 

afgesloten met een receptie.  

 

4.7.  Gevelbanken  

 

De Gekoro -een denktank voortkomend uit de Gecoro- start een initiatief om gevelbanken te installeren in 

Herentals. Iedereen die wil kan een opklapbare zitbank plaatsen tegen de huisgevel. Zo gaan we allemaal 

samen voor meer gezelligheid in deze stad.  De milieuraad zal dit initiatief mee sponsoren.  

 

4.8. Behaag onze Kempen 

 

Op donderdag 15 (van 12 tot 17 u) en vrijdag 16 (van 8 tot 17 u) november worden er weer plantjes 

klaargezet om verdeeld te worden om onze Kempen weer te behagen. Vrijwilligers/bedelers kunnen 

rekenen op een kom warme soep en een boterham, en op onze sympathie natuurlijk. 

 

4.9. Critical Mass 

 

Sinds kort wordt in de stad een ‘Critical Mass’ georganiseerd. Het betreft een maandelijkse bijeenkomst 

van fietsers die in groep hun plaats opeisen in het verkeer.   

 

 


