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

Van Olmen (schepen), H. Hens, E. Vercammen, K. Schoonaert, F. Van Cauwenbergh, H. Van Ooteghem 

 

Verontschuldigd : S. Bellens   

  

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

De per post verstuurde verslagen bereikten niet tijdig de geadresseerden. 

 

Verder wordt opgemerkt, dat het advies ivm de provinciale BPA’s een advies over de PRUPs is. 

 

 

2. 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 : 

 

2.1. Toelichting Vito  

Maandag 16/4 geeft de Vito een toelichting bij de geplande luchtkwaliteitsmetingen.  

 

2.2. Herbruikbare bekers 

In samenwerking met de ZuidKempense Werkplaatsen wordt het project met herbruikbare bekers (6000 

stuks zullen worden aangekocht) weer opgestart. Hiervoor zal een budget worden uitgetrokken (ook voor 

het reinigen en beheren van dit materiaal). 

 

3. Milieuvergunningen               

 

3.1. Omgevingsvergunning Paardenfokkerij Doornestraat (Noorderwijk)  

De eigenaar vraagt een uitbreiding met een opfokstal. Is hiervoor een milieuvergunning vereist? Hoeveel 

dieren komen er meer? En hoe zit het met de mestopslag? 

 

3.2. Scan Invest (Noordervaart) 

Wil een nieuw magazijn bouwen. Er wordt een WADI voorzien; er dienen 3 canada-populieren te worden 

gekapt, maar er zal een andere aanplanting worden voorzien. Het standpunt van de stad hierin is duidelijk: 

geen vergunning zonder herstel. 

Ook moet er op worden toegezien dat er geen openbaar domein wordt ingepalmd (zie ook Taxi Marcel).  

 

3.3. Milieuvergunning EuroBase (Saffierstraat) 

Wil een kleine uitbreiding van haar (klein) laboratorium (2 personeelsleden) in een gehuurd gebouw. Het 

betreft een voedingsbedrijf dat nieuwe formuleringen voor kauwgom wil onderzoeken : nieuwe 

zoetmakers, coatings, vulling, kleurstoffen enzovoort. 

Het labo heeft een epoxy vloer, er zijn lekbakjes voorzien en de ophaling van het chemisch afval gebeurt 

op een correcte manier, wat dat betreft valt er weinig op te merken.   

 

K. Dierckx, de stedelijke omgevingsambtenaar, heeft het bedrijf om een verduidelijking gevraagd (welke 

chemicaliën, grondstoffen worden er gebruikt?). Hij merkt ook op, dat er geen veiligheidsfiches 
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beschikbaar zijn.  

Is voor het gebruik van ‘liquid flavours’ -al is het dan in kleine hoeveelheden- geen actief koolfilter nodig 

om de geurhinder voor de omgeving te beperken? 

  

4. Varia  

 

4.1. GDPR 

Betreft een nieuwe EG-verordening in verband met gegevensbescherming. 

Er wordt aangeraden om voorzichtig te zijn met het verspreiden van mailadressen. Indien meerdere 

adressen worden gemaild, is het beter om deze in ‘blind cc’ te versturen.  

 

4.2. Volgende milieuraad 

Donderdag 10/5 is een officiële verlofdag. De volgende milieuadviesraad zal daarom op 17/5 doorgaan. 

 

4.3. Gekoro 

De Gecoro nodigt alle Herentalsenaren uit die mee willen nadenken en brainstormen over de toekomst van 

de stad op een podium in het Schaliken op maandag 23 april om 20 u.  

 

4.4. Filmvoorstelling 

De Gecoro organiseert op dinsdag 15/5 om 20 u eveneens in het Schaliken  een filmvoorstelling van de 

Vlaamse Bouwmeester ‘Plannen voor Plaats’. 

 

4.5. Illegale kapping en grondverzet in Noorderwijk 

Boer G. heeft een strook grond afgegraven en een houtkant gekapt langs het fietspad Herentals-Aarschot 

(in de buurt van het paviljoentje). Er werd een PV opgemaakt. Het terrein is nog steeds eigendom van de 

spoorwegen. Uiteraard torpederen deze illegale werken de plannen van het Regionaal Landschap en de 

stad. 

Kan Herentals of het Regionaal Landschap zich burgerlijke partij stellen in deze toch wel grove 

overtreding? 

De milieuadviesraad zal een advies in die zin overmaken aan de stad.  

 

4.6.Prieeltje stadspark 

Het prieeltje in het park van Hilst is in slechte staat : het gebouw is onveilig en instabiel. Er wordt 

nagegaan of het kan worden opgeknapt, indien niet zal het moeten worden afgebroken. 

 

4.7. Begijnhofpark 

Het nieuw aangelegde Begijnhofpark zal begin juni officieel worden geopend. Die dag wordt er door de 

St.-Sebastiaansgilde ook een koningsschietwedstrijd gehouden.  

 

4.8. Jachthaven/Toeristentoren 

Op beide locaties slingert er nogal wat rommel rond, diverse koterijen zijn opgetrokken, kan daar wat 

worden aan gedaan? 

De concessie werd verleend door VZW Toerisme voor x aantal jaren.  

Wat de jachthaven betreft : er is nog steeds geen vergunning verleend voor de aanleg van een ponton. 

 

4.9. Aankoop Kleine Springberg 

Er wordt werk gemaakt van de aankoop van de Kleine Springberg, men is er nog volop mee bezig. 

 

4.10. Advies toegang Kempense Heuvelrug/Lavendelweg 

De voorzitter zal een adviesvoorstel formuleren om de toegang beter te regelen.    

 


