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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), Y. Helsen,  L. Van Sand,  S.Pelsmaekers, K. Schoonaert, J. Janssens 

(secretaris), W. Vanberghen, L. Geerts, E. Vercammen, H. Vanooteghem, M. Van Olmen (schepen), L. 

Snauwaert 

  

Verontschuldigd : S. Bellens ,  F. Van Cauwenbergh. 

  

 

De raad verneemt met geschokte verbazing het overlijden van de zoon van raadslid F. Van Cauwenberg 

op amper 42-jarige leeftijd. Nu zaterdag is er een herdenkingsmoment in de kapel van de Karmel om 11 u. 

L Geerts zal deze namens de milieuadviesraad bijwonen. Wij bieden de getroffen familie ons medeleven 

aan en wensen hun sterkte in deze moeilijke dagen. 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Via mail werd bericht dat de vergadering van vandaag -die eerst zou worden uitgesteld en vervangen door 

de info-avond over het Klein Stedelijk Gebied Herentals om 19 u in de Lakenhal- toch gewoon doorgaat. 

De info over het Klein Stedelijk Gebied zal worden toegelicht op een vergadering samen met de Gecoro  

op dinsdag 27/2  om 20 u in het Administratief Centrum.  

 

De vergadering in verband met de Mobiliteit Midden-Kempen is op maandag 26/2 en niet op zaterdag 

26/2. De toelichting wordt gegeven vanaf 19 u 30 in het Schaliken. 

 

Het advies in verband met de 3 windturbines op Plassendonk is niet duidelijk geformuleerd en zal worden 

herschreven. Ook moet er worden gewezen op de aanwezigheid van een grote kolonie ingekorfde 

vleermuizen op enkele kilometers van de betrokken site.  

2. Infovergadering Klein Stedelijk Gebied Herentals 

 

Op dinsdag 27/2 licht de provincie de plannen voor het KSG Herentals toe. De toelichting wordt gegeven 

in de kelderzaal van het Administratief Centrum vanaf 20 u en is bedoeld voor de leden van de Gecoro en 

de Milieuadviesraad. 

3. Windmolens (klasse I) 

 
De stad heeft op basis van het rapport  van de omgevingsambtenaar een ongunstig advies gegeven voor de 

bouw van 3 windturbines (inclusief verhardingen en toegangswegen) door Electrabel op Plassendonk.  Als 

voornaamste redenen worden opgegeven :  

 

1. Ruimtelijk 

- De landschappelijke impact van dit project is groot, de draagkracht van dit gebied zal worden 

overschreden, hoe past dit voorstel in een ruimer geheel? 

- Beperking van hinder voor de omwonenden wordt onvoldoende gegarandeerd, zowel met 

betrekking tot geluid, slagschaduw, omgeving … 

- Deze aanvraag loopt parallel met een andere aanvraag van windturbines in de onmiddellijke 

omgeving. Door de afzonderlijke aanvraag kan niet worden nagegaan welke de cumulatieve 

hinder is (ook met de E313). Mogelijk hypothekeren deze windmolens de inplanting op andere 

locaties in de omgeving en wordt geen optimale (qua hinder, rendement…) inplanting bereikt. 
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Daarom wordt gevraagd om alle mogelijke locaties te onderzoeken (ook rekening houdend met 

wat in de buurgemeentes gebeurt) om zo tot een optimale inplanting en realistisch aantal te 

komen.  

- … 

 

2. Milieutechnisch 

- Een bridagescenario is waarschijnlijk om de hinder voor de omgeving te beperken of de normen te 

respecteren. De reducerende voorstellen zijn onvoldoende uitgewerkt om de aanvraag correct te 

kunnen afwegen en beoordelen. Door de bridage en de nabijheid van woningen zullen de 

energieproductie en de rendabiliteit eerder laag zijn en zal er druk komen te staan om de 

hinderbeperkende maatregelen daadwerkelijk uit te voeren. 

- … 

 

3. Volledigheid : een aantal gegevens ontbreekt in voorliggend dossier  

- Een MER-rapport 

- … 

 

Er werden een 80-tal bezwaarschriften ingediend, de Gecoro heeft een negatief advies geformuleerd en 

gesteld dat Herentals -zoals Olen- best zelf locaties voorstelt waar windturbines zouden kunnen komen. 

Let wel, de stad geeft advies, het is de provincie die beslist. 

In de rand van deze discussie werd nogmaals aangedrongen op meer betrokkenheid, participatie van de 

burgers. 

4. Feedback agenda bestuur  

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : schepen M. Van Olmen geeft toelichting bij de evolutie van een 

aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

 

4.1. Klein Stedelijk Gebied Herentals 

 

Er is nog geen document beschikbaar op de website. Op 27/2 is er een extra info-avond voorzien, zoals 

onder punt 2 vermeld. 

 

4.2. Aankoop bos Heistraat 

 

Op de Kleine Springberg wordt een stuk bos aangekocht (na een tip van E. Vercammen) met een 

subsidiebijdrage van de stad. 

 

4.3. Werken Le Paige 

 

Kleine werkzaamheden aan kasteel Le Paige zijn inmiddels gegund (toren, kelder, sanitair). 

 

4.4. Aanvraag Natuurpunt 

 

Er werd een project ingediend bij ANB kaderend in het natuur-en-landbouw-beleid in verband met de 

ingekorven vleermuizen (zoals ‘Charlotte’). Er werd hierover een principieel akkoord afgesloten.  

 

4.5. Buurtbos Noorderwijk  

 

Dit wordt eind februari aangeplant. De scholen werken enthousiast mee : op 23/2 komen de 

schoolkinderen helpen planten vanaf 13 u 30, op 24/2 komen vrijwilligers in de namiddag het bos 

voltooien (zie stadskrant). 

 

4.6. Opvolging werken park Van Hilst 

 

Op advies van de boomdeskundige zullen 5 bomen méér moeten worden gekapt. Een externe 

bomenwacht(er) is aangeduid om de werken op te volgen, het is de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in 

andere, nieuwe bouwprojecten zal het advies van een bomenwacht(er) worden opgelegd. 

Opgemerkt wordt, dat door onachtzaamheid van de aannemer nog een aantal bomen afgestorven of 

ziek/aangetast is : bouwpuin werd tot tegen de stam opgeslagen, wortels werden beschadigd (hiervan zijn 
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foto’s gemaakt). Er zal hieromtrent een klachtendossier worden opgemaakt tegen de aannemer en de 

projectontwikkelaar.  

 

De olm en de plataan zullen door een gespecialiseerde onderzoeker worden geïnspecteerd. 

 

Momenteel is de situatie in het stadspark zo : 16 bomen zijn beschermd (de meest precaire gevallen) en 10 

andere zullen worden behouden. 

 

 

5. Milieuvergunningen               

 

5.1. Windturbines  Electrabel – Plassendonk en Luminus – Hoevereveld  

 

Na Electrabel heeft nu ook Luminus een aanvraag ingediend (klasse I) voor een omgevingsvergunning 

voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines ten noorden van de E313.  Er zijn geen gegevens 

beschikbaar over het cumulatief effect van beide projecten (en de geluidshinder door de E313), zie ook 

punt 3. Ook voor deze 2 turbines zal een bridage noodzakelijk zijn, indien aan de wettelijke normen qua 

geluidshinder en slagschaduw wil worden voldaan. Omwille van de aanwezigheid van een controlepost 

van Belgocontrol is advies nodig van Defensie, het Directoraat Generaal Luchtvaart en Belgocontrol. De 

plannen zijn beschikbaar via het omgevingsloket. 

 

De milieuraad wenst een gunstig advies te formuleren, maar stelt voorbehoud bij de natuurstudie : de 

aanwezigheid van een vrij omvangrijke kolonie ingekorven vleermuizen op slechts enkele kilometers 

afstand van deze site is niet opgenomen in het dossier en de natuurtoets dient te worden aangepast.  

 

5.2. PIDPA  

 

Het betreft een aanvraag tot hernieuwing waterwinning Herentals en veranderingen op het 

waterproductiecentrum. Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd 

van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar 

onderzoek 2 maart 2018, worden geraadpleegd via het omgevingsloket 

(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek). U kan ook het volledige dossier 

digitaal komen inkijken op de dienst omgeving van de stad Herentals. Maak hiervoor een afspraak via de 

website www.herentals.be/openbaar-onderzoek, klik vervolgens op ‘maak een afspraak – openbaar 

onderzoek omgeving’. Gelieve bij ‘opmerking’ uitdrukkelijk het dossiernummer te vermelden. U kan ook 

in de voormiddag telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50. Bezwaren of 

opmerkingen kan u tot de sluiting van het openbaar onderzoek via het omgevingsloket 

(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of via een aangetekende 

zending bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel. Er word een 

informatievergadering gehouden op 19 februari 2018 om 19 uur in het Administratief Centrum, 

Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals. 

 

 

Dit is  een vrij zware oppomping : 17000 m3 per  dag of 5 miljoen m3 per jaar (nu 3.6 miljoen m3) heeft  

gevolgen voor de vegetatie op de Haanheuvel. Milderende/flankerende maatregelen zijn aangewezen : 

alternerend oppompen uit de 20 winningsputten op de Vuilvoort zou de schade moeten beperken. 

De vergunning hiervoor wordt door het Vlaams gewest verleend en niet langer door de provincie. En 

beperkte groep komt samen op 14/2 om hieromtrent een advies te formuleren voor 2/3/18. 

 

 

5.3. Omgevingsvergunning Industriële Reiniging Peeters 

 

VMM bekijkt de lozingsvoorwaarden voor dit bedrijf. 

 

5.4. Paardenhouderij Wellens (Schoutenlaan/Rozenstraat) 

 

Vraagt een uitbreiding van 8 naar 20 paarden en een mestopslag tot 28 m3. De onvergunde constructies 

werden of worden afgebroken, de stallingen staan nu (of toch alleszins tegen de zomer) in woongebied, 

niet in habitatgebied.  
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Is er een depositiescan uitgevoerd?  K. Schoonaert gaat dit na.  

 

6. Varia  

6.1. Milieuinfoavond  

De info-avond werd ervaren als één van de betere : ruime publieke belangstelling, interessante sprekers, 

goede respons vanuit het talrijk opgekomen publiek. De onkosten vielen binnen het begrote bedrag, 

Kirsten verzorgt de betalingen. 

 

6.2. Lozing Peerdsbos 

 

Fluogroen water werd geloosd via grachten aan het sporthotel. Het water liep niet in de Kleine Nete, maar 

via een doodlopend grachtensysteem wel in het Peerdsbos. Het zou gaan om een biodegradeerbaar dak-

bewerkingsproduct. 

 

6.3. Kappingen Peerdsbos  

 

Deze tekst in verband met de kappingen werd door E Vercammen ingestuurd (sorry, de kaart is niet mee 

gekopieerd geraakt) :  

 

Bij de opmaak van het UBP werd in de periode 2010-2012 een grondig onderzoek gedaan naar de 

toestand van het bos. 

-Hieruit blijkt dat: 

*64% van de bosoppervlakte bestaat uit homogeen bos, vooral in het naaldhout. 

*43% van de bossen heeft een sluitingsgraad (wordt bepaald door de projectie van de boomkronen op 

het grondoppervlak) van meer dan 75%.  Dit betekend dat er weinig lichtinval op de bosbodem kan 

komen. 

*59% van de bossen bestaat uit naaldhout en slechts 20% uit zuiver loofhout. 

*Binnen de verschillende bestanden is leeftijdsklasse vrij homogeen, 8% oude bestanden van meer dan 

100 jaar, 13% tussen 80 en 100, 34% tussen 61 en 80 en 25% tussen 40 en 60 jaar. 

*Ruim 30% van het totale houtvolume bestaat uit exoten waarvan vooral Coriscaanse den, Amerikaanse 

eik en Amerikaanse volgelkers de belangrijkste zijn. 

 

-Het beheerplan geeft aan dat binnen een beheerplanperiode (2012-2028) moet getracht worden om 

minstens 20% van de bestanden te laten evolueren naar gemengde inheemse bestanden, waarbij 90% van 

het bestand moet bestaan uit inheemse soorten en de dominante boomsoort maximaal 80% van het 

bestand vertegenwoordigt. Deze visie komt overeen met de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer opgelegd 

door de Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos).  

Deze visie zal gerealiseerd worden via geleidelijke dunningen om de 6 jaar, die als doel hebben meer 

licht in het bos te krijgen waardoor inheemse loofhoutsoorten meer kansen krijgen om te ontwikkelen. 

Het centrale bosbestand Neerheyden en Beuken (omgeving Peerdsbos) werd opgedeeld in 3 zones die 

opvolgend telkens om de 6 jaar worden gedund. Blok 1: dunningen in 2010, 2016, 2022; blok 2 

dunningen in 2011, 2017, 2023 en blok 3 dunningen in 2012, 2018, 2024  

 

-De beheervisie van het Agentschap voor Natuur en Bos geeft aan dat aangaande ontwikkeling van 

“open plekken met ecologische meerwaarde” en “bosranden” 5 tot 15% van de totale bosoppervlakte als 

streefwaarde wordt voorop gesteld. Concreet voor het UBP wordt, gezien de beoogde faunadoelsoorten 

(zie verder), gestreefd naar open vennen, vegetaties uit de heidesfeer en geleidelijke overgangen van 

heide naar bos. Als doelstelling voor deze beheertermijn wordt een areaal aan open plekken van 4% van 

de totaaloppervlakte vooropgesteld.  Voor het totale UBP betekent dit 11,87ha aan open plekken en 

bosranden, waarvan 7,62ha zal gerealiseerd worden binnen het centrale blok van Neerheyden-Beuken. 

-Het merendeel van de Kempense bossen werd in het verleden aangelegd met het oog op commerciële 

houtproductie (aanplant Grove den of Corsicaanse den) in functie van houtproductie voor de koolmijnen. 

Dit waren dichte, donkere en monotone naaldhoutbossen met een omlooptijd van 40 tot 60jaar waarna 

een kaalkap volgde met opnieuw aanplanting.  Deze bossen waren in het verleden zeer soorten arm naar 

biodiversiteit.  

Bij de invoering van het bosdecreet in 1990 werd een nieuwe visie ontwikkeld waarbij er een afweging 

gemaakt wordt tussen de economische (houtopbrengst), de ecologische (biodiversiteit) en de recreatieve 
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(wandelpaden e.a.) aspecten van een bos.   

Bij de economische aspecten (houtoogst) wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd, waarbij gekeken 

wordt naar de gemiddelde jaarlijkse aanwas (houtvolume dat een bos per jaar aangroeit).  Deze 

jaarlijkse aanwas per hectare bos bedraagt gemiddeld tussen de 6m³ en 16m³ afhankelijk per boomsoort.  

Voor het UBP wordt een gemiddelde over alle boomsoorten genomen van 8m³ per jaar per hectare bos. 

De intensiteit van deze houtkappingen dient binnen de grenzen van deze productiekracht te blijven. 

Indien dit niet het geval is kan men spreken van overmatige kappen of roofbouw, wat tot gevolg heeft dat 

het bos op termijn kan verdwijnen.  

 

-Het bepalen van een duurzame houtopbrengst moet echter gerelateerd worden aan de 

beheerdoelstellingen en beheermaatregelen. In bepaalde gevallen is het dan ook gerechtvaardigd dat het 

kapkwantum hoger ligt dan de gemiddelde jaarlijkse aanwas en de bestandsvoorraad van het bos dus 

verlaagt. De Criteria Duurzaam Bosbeheer laten zulks toe in volgende gevallen:  

*Wegwerken van dunningsachterstand  

*Creëren van open plekken  

*Omvormen van homogene bestanden van exoten  

-Het ijler stellen van de bestanden (meer lichtinval op de bosbodem) wordt uitgevoerd ten einde de 

natuurlijke verjonging met berken, zomereik, lijsterbes e.a. te bevorderen. Tegelijk is het de bedoeling 

van open plekken te creëren evenals mantel-zoomvegetaties. Hiervoor moet bestaand bos gekapt worden, 

wat een tijdelijke verhoging van het kapkwantum veroorzaakt.      

                                                                                                                       

-Bij het bosonderzoek, dat bij de opmaak van het bosbeheerplan voorafging, werd in de periode 2010-

2012 ook vastgesteld dat de flora in het grootste deel van de bosbestanden slecht ontwikkeld was, met 

onder de naaldhoutbestanden vooral een dominantie van Amerikaanse vogelkers, Braam en Brede 

Stekelvaren.  Enkel de zone tegen de Kleine Nete (Neerheyden Zuid) met zijn oude eiken en een 

gevarieerde kruidlaag (voorjaarsflora) is als uiterst waardevol te klasseren 

-Bij de inventarisatie van de fauna kwam in Neerheyden Zuid 1 Europees beschermde vogelsoort voor: 

Zwarte Specht. De oude eiken hebben verder een grote aantrekkingskracht op tal van bijzondere soorten 

zoals Kleine Bonte Specht en de hoge aantallen Boomklever.  Voor deze bosvogels is een nulbeheer in 

principe geschikt.  In Neerheyden-Noord kan men de waarde voor de avifauna nog aanzienlijk verhogen. 

Momenteel domineren de monotone naaldbossen, die soortenarm zijn. Door hier tijdelijke en permanente 

open plekken te maken, waar droge heide kan ontwikkelen, kunnen een aantal zeer interessante 

broedvogels verwacht worden waaronder Boompieper en Nachtzwaluw. 

Er zijn 2 maatregelen vereist om de omstandigheden te verbeteren:  

*Tijdelijke en permanente open plekken maken, waar droge heide kan ontwikkelen: goede maatregel voor 

fauna (vogels) herpetofauna (reptielen), insecten (vooral vlinders)  en jachtgebied voor verschillende 

soorten vleermuizen.  

*Vergrast en verland ven herstellen: belangrijk voor herpetofauna die natte heide als voorkeursecotoop 

heeft.  

*In de oude eikenbossen in Neerheyden Zuid wordt als belangrijke beheermaatregel voorgesteld om meer 

dood hout te laten liggen en enkele tijdelijke open plekken te creëren.  Het bos is momenteel te donker. 

-Besluit en aanbevelingen ten behoeve van de fauna: 

-Elke beheermaatregel die gericht is op het lichtrijker maken van de bossen, heeft veel kans om positief 

uit te pakken voor fauna en flora.  

-Grote open heidegebieden herstellen is hier niet meer mogelijk en soorten die van uitgestrekte open 

heide houden, moet men hier niet meer verwachten.   Maar er is een lange reeks van dieren, veelal 

ongewervelden, die wél voldoening neemt met kleine heidesnippers ingebed in een matrix van bos (vooral 

in Neerheyden Noord), vooral als ze onderling verbonden zijn via corridors (vb. brede „brandgangen‟). 

Deze soorten houden van een „open boslandschap‟. 

-Behoud van oude bomen met veel holtes: voor holenbroedende vogels en voor vleermuizen. Vooral oude 

eiken en beuken zijn waardevol.  

 
-Om de ecologische functie van het boscomplex te verbeteren werden sinds 2012 maatregelen genomen 

voor de realisatie van openplekken en bosrandbeheer. Een aantal zones (omgeving Haenheuvelven en het 

droge ven naast de Meivuurstraat) waren al open en werden de afgelopen jaren uitgebreid naar de 

beoogde 7,62ha. De vegetatie bestond vooral uit een dichte grasmat van Pijpenstrootje. Via plaggen 

(verwijderen bovenste humuslaag) en schapenbegrazing zijn de terreinen geleidelijk omgevormd  naar 

natte en droge heideterreinen. Verdroging door externe factoren in de ruime regio zoals 

grondwaterwinningen, maken het wellicht moeilijk de vennen weer permanent watervoerend te krijgen. 

Plaggen, in combinatie met ijler zetten van de bomenkap in de nabije omgeving van de open zones en 
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dichten van afwateringsslootjes (rabatten) hebben toch voor een sterke verbetering van het biotoop 

gezorgd en vegetaties in de vochtige tot natte heidesfeer doen ontstaan. 
Dit resulteerde de afgelopen jaren in nieuwe broedplaatsen van vogels zoals Boompieper en 

Boomleeuwerik. 

In de oude loofhoutbestanden tegen de Kleine Nete is de toename van spechten waaronder voor het eerst 

ook de Middelste Bonte specht opvallend. 

 

Hoe vertalen  de huidige boswerken zich in de beheervisie van het beheerplan? 

-De afgelopen jaren werd reeds een aanzienlijk deel van de open plekken gerealiseerd. Hierbij werden de 

bestaande open plekken uitgebreid en beheert door middel van begrazing door een kudde schapen. 

In 2017 en 2018 zal rond het Haenheuvelven en het ven langs de Meivuurstraat respectievelijk 1,5ha en  

0,9ha bijkomende open plekken en bosranden gerealiseerd worden om de beoogde 7,62ha te realiseren. 

-Bij de omvorming van de naaldhoutbestanden naar een gemengd en ongelijkjarig en bos wordt 

maximaal rekening gehouden met de gemiddelde jaarlijkse aanwas. 

Bij de dunningen in het blok 2 tussen de Vorselaarsebaan-Bornstraat en Meivuurstraat (59ha) werden 

voor het dienstjaar 2017 2.912 bomen gemerkt met een volume van 2.965m³. Voor het dienstjaar 2018 

bedraagt dit voor blok 3 ten noorden van de Meivuurstraat 30ha 1.849bomen met een volume van 

1.945m³. 

In het UBP wordt een gemiddelde jaarlijkse aanwas gehanteerd van 8m³ per jaar en per hectare bos. 

Met omlooptijden tussen de dunningen van 6 jaar betekend dit dat er jaarlijks minimaal 48m³ per hectare 

kan gekapt worden zonder dat de totale houtvolume van het bos vermindert (zie info boven). 

Met een oppervlakte in blok 2 van 59ha komt dit op een voorgestelde kubering van 2.832m³.  Met een 

effectief gekapt volume van 2.965m³ zitten we licht boven dit streefdoel (+133m³) waarbij (zoals 

hierboven toegelicht) de realisatie van de openplekken en bosranden kan toegevoegd worden. 

Voor blok 3 met een oppervlakte van 30ha zou in theorie de houtopbrengst in 2018 een 1.440m³ mogen 

bedragen.  In de praktijk komen we op 1.945m³ wat een 505m³ boven het streefdoel ligt.  Ook hier moet 

de realisatie van de open plekken en de bosranden worden toegevoegd. 

Conclusie:  het gekapt houtvolume in 2017 en 2018 is in overeenstemming met het uitgebreid 

bosbeheerplan. 

-in blok 1 (tussen het Heiken en de Nete) werd in 2011 een zware dunning uitgevoerd (2.981m³) Hierbij 

werden 2 omlooptijden samen gevoegd.  Dit resulteerde in massale natuurlijke verjonging van vooral 

zomereik en berk.  Hierdoor werd bij de volgende dunning in 2016 slechts een 200m³ gekapt.  Een 

soortgelijke evolutie mag ook verwacht worden in blokken 2 en 3.  Omdat bij de huidige dunningen de 

maximale aanwas wordt weggenomen zal door lichtinval ook hier een massale bos verjonging van 

inheemse loofbomen optreden.  Hierdoor zal de houtopbrengst in 2023 en 2014 beduidend minder zijn. 

-Zoals opgelegd in het UBP is het geenszins de bedoeling om extra open plekken te realiseren.  M.a.w. 

bos blijft bos. 

 

-Nog praktisch: 

Het hout is gekocht door de firma ACPA uit Brecht. 

Er mag niet gewerkt worden tijdens de schoontijd (broedperiode van de vogels die valt tussen 1 april en 

1juni). 

In blok 2 werden de eerste boswerken tussen het Heiken en Hidorodoe uitgevoerd tussen februari 2017 en 

1 april 2017.  Aan de rest van het houtlot, tussen Hidrodoe en Bornstraat-Meivurstraat, werd gestart eind 

november 2017 en zullen afgerond zijn op 1 maart 2018.  

-De firma ACPA heeft ook het hout gekocht in blok 3 en zal hier aan starten vermoedelijk ergens na de 

zomer 2018. 

-Na de uitvoering van de werken zal de aannemer de wegen terug herstellen en indien nodig de verharde 

openbare wegen borstelen. 

 

6.4. St. Jobstraat : bomen (te?) hoog afgezaagd 

 

In de St. Jobstraat  werd een aantal zieke bomen afgezaagd op ca 0.5 m hoog. Dit schept problemen voor 

chauffeurs die ertussen willen parkeren, of wil de stad dit verhinderen? De schepen kijkt dit na. 

 

6.5. Hoe zou het nog zijn : met de olm? 

 

De boomdeskundige heeft een verslag opgemaakt en hieruit blijkt dat de boom kan gered worden als de 

grond errond wordt losgemaakt, er compost wordt aangevoerd en een draadafspanning errond komt. 

Gevallen bladeren zouden moeten blijven liggen. Vraag vanuit de vergadering : wanneeer wordt dit 

uitgevoerd? Het college zal nog een besluit moeten opmaken. 



 Blz 7 van 7 

 

De milieuraad zal middels een advies aandringen op een spoedige uitvoering om de boom alsnog te 

redden. 

 

6.6. Statiegeldalliantie 

Steden als Gent en Hasselt zijn reeds toegetreden tot de statiegeldalliantie (locale overheden die 

aandringen op het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen om zo het probleem van het zwerfvuil 

aan te pakken), wat is het standpunt van de stad Herentals? 

 

De stad ondersteunt het initiatief principieel, maar doet niet mee omdat dit geen gemeentelijke 

bevoegdheid is.  De stad wacht de resultaten af van het evaluatiemoment in 2018 t.o.v. de nulmeting in 

2016.  


