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Aanwezig : S. Bellens (plaatsvervangend voorzitster), Y. Helsen, L. Van Sand,  S. Pelsmaekers, J. 

Janssens (secretaris),  H. Hens,  K. Schoonaert,  H. Van Ooteghem, K. Dierckx 

 

Verontschuldigd : H. Puls (voorzitter),  L. Geerts, M. Van Olmen (schepen), F. Van Cauwenbergh, T. 

Mattheus  

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Er werd nadrukkelijk geen proces verbaal opgemaakt bij de grondinname langs de spoorberm van het 

fietspad Herentals-Aarschot. De stad verkiest een andere procedure te volgen, die eerder ook al succesrijk 

bleek op de Roest. Een procedure is opgestart bij de vrederechter die in deze zaak uitspraak zal  doen. Het 

dossier wordt verder opgevolgd. Er is recent een handhavingsambtenaar aangeworven, die vooral 

stedenbouwkundige dossiers zal opvolgen.  

Een mogelijk probleem is wel dat stedenbouw en milieu aparte bevoegdheden zijn. De werking dient dan 

ook verder te worden opgevolgd.  

 

Bij punt 2.2. : er waren geen milieuaspecten te beoordelen, enkel bouwaspecten waren aan de orde. 

 

Verder waren er geen opmerkingen.  

 

2. Vergunningen  

 

Er waren geen milieu-gerelateerde vergunningsaanvragen te behandelen. 

 

Wel dit :  

Voor het eerste stuk van de fiets-O-strade Herentals-Balen is een kapping voorzien, waarvoor een 

stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend. Hoe het precies zit met de verlichting van deze paden (en 

andere) is nog niet duidelijk.  

 

En ook dit nog : 

De provincie heeft een negatief advies geformuleerd voor de bouw van een windmolenpark zowel voor 

Plassendonk als voor Hoevereveld. De bezwaren waren niet zo zeer technisch, maar wel puur 

stedenbouwkundig. Het is de verwachting dat beide aanvragers na de gemeenteraadsverkiezingen een 

aangepast dossier zullen indienen.  

 

3.  Feedback agenda bestuur  

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : omgevingsambtenaar K. Dierckx geeft toelichting bij de evolutie 

van een aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

 

3.1. Overstekend wild op Wuytsbergen 

 

Op vraag van een buurtbewoner werden waarschuwingsborden geplaatst om te wijzen op mogelijk 

overstekend wild (met name herten) op Wuytsbergen. 
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3.2. Participatie in PDPO 

 

De stad heeft een subsidie verkregen om project ‘afwatering Aa-vallei’ in samenwerking met de 

plaatselijke landbouwers uit te voeren. Zo hopen we de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.  

 

3.3. Opening Begijnhofpark 

 

De opening van het pas aangelegde Begijnhofpark verliep sfeervol en er was veel volk komen opdagen. Er 

wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat, ondanks de zware regenval de voorbije periode, er geen 

druppel water in de Maasloop stond. 

In de toekomst zal evenwel het hemelwater uit het centrum naar deze loop worden afgevoerd. 

 

3.4. Comissie Ruimtelijke Ordening – Leefmilieu  

 

Op donderdag 28 juni vergadert deze comissie om 20 u in de Raadzaal van het Administratief Centrum 

met als onderwerpen o.a. het beheersplan voor Le Paige.   

 

1. Varia  

 

4.1.Onderhoud plantsoentjes 

Er wordt opgemerkt dat de stedelijke plantsoentjes er behoorlijk verwaarloosd bijliggen (o.a. de recente 

rozenaanplanting op Daalakker). Dit onderhoud wordt deels uitbesteed en deels door de gemeente zelf 

uitgevoerd. Zal worden nagegaan.  

 

4.2. Lindelaan De Ghellinck 

Dit betreft een geklasseerde lindendreef in een beschermd landschap, waarvan de stad een deel beheert. 

Een buurtbewoonster merkt op dat een aantal bomen zijn weggevallen (storm, ziekte…) en vraagt of een 

nieuwe aanplant wordt overwogen. 

Een boomdeskundige heeft een drietal jaren geleden de dreef onderzocht.  

Een nieuwe aanplant is niet aangeraden zo lang er geen echt grotere gaten vallen.  

 

4.3. Zwerfvuil nu ook op Veldhoven 

Het betreft hier voornamelijk weggegooide kleinere plastic zakjes, en daarin is zelden een bewijs van de 

vervuiler te vinden, jammer maar helaas. De melding is nu wel gesignaleerd. 

 

4.4. Processierupsen Lange Eerselstraat (volleybalpleintje) 

Is genoteerd. Opgemerkt wordt, dat het aantal nesthaarden vermindert en dat ze zich verplaatsen. 

 

4.5. Bestrijding Japanse Duizendknoop 

ANB is aan het proefdraaien bij de bestrijding van deze bijzonder hardnekkige exoot.  

 

4.6. SDG 

Van 18 tot 25/9 wordt de week van de Duurzame Gemeente gehouden. Er wordt aan een ‘Fair Trade’ 

straat gewerkt.  

 

4.7. Tuintjeswedstrijd 

Momenteel zes inschrijvingen. We wachten verder af.  

 

4.8.  “Vorming Plus Kempen” 

Het voorstel wordt gelanceerd om eens iets anders te doen, namelijk een activiteit van ‘Vorming Plus 

Kempen’ te organiseren. Voor 50 euro kan de milieuraad dan een vormingsavond rond ‘sierlijk en 

kruidig’ aanbieden. S. Bellens zal dit verder uitwerken.  


