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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, Y. Helsen, L. Geerts,  E. Vercammen, J. 

Janssens (secretaris),  K. Schoonaert,  H. Van Ooteghem, F.Van Cauwenbergh,  K. Laverge, H. Mens, N. 

Vereecken, M. Van Olmen en bijna alle (8 van de 13) deelnemers aan de bebloemingsactie.  

  

Verontschuldigd :  S. Pelsmaeckers 

 

 

1. Bebloemingswedstrijd : huldiging laureaten  

 

De 13 deelnemers aan de bebloemingswedstrijd werden gehuldigd. Als winnaar in de categorie 

‘bloembakken’ werd J. Smets gelauwerd, met een mooie combinatie van petunia’s en geraniums. 

De laureaat voor de voortuintjeswedstrijd werd Miko Tsai, met een Oosters geïnspireerde tuin.  

 

Alle deelnemers kregen een aankoopbon van de stad Herentals, de aanwezigen werden getrakteerd op een 

hapje en een drankje.  

 

2. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het openingsmoment voor Le Paige vond plaats op 7 oktober en niet zoals in het verslag vermeld op 3 

oktober. 

 

Het advies in verband met de overlast bij ‘Herentals Fietst en Feest’ zal worden herhaald voor de 

volgende editie.  

 

3. Advies over Le Paige  

De adviesaanvraag werd rijkelijk laat gelanceerd. F. Van Cauwenbergh is wel naar de presentatie geweest 

en licht de voornaamste punten toe :   

- het wordt een ‘open’ park, de brede toegangsweg aan het gasthuis blijft behouden; 

- het nieuwe hekwerk zal worden verwijderd, het oude blijft behouden; 

- er komt ook een opening aan de kant van de Poederleeseweg; 

- een aantal bomen moet verdwijnen, er zullen keuzes moeten worden gemaakt; 

- er zal terug water in de vijver komen, ondanks het feit dat het Netepeil erg laag is; 

- de concrete invulling/uitwerking komt er pas na bijkomende studies (stichting erfgoed) en hangt  

ook af van eventueel verkregen subsidies. 

 

De raad vindt dit een goed plan, maar het aantal te kappen bomen zou minimaal moeten worden 

gehouden. Een advies in die zin zal worden overgemaakt aan het stadsbestuur. Er wordt ook gevraagd om 

de te verwijderen bomen met de nodige voorzichtigheid te vellen. De raad vraagt ook om 

‘veteraanbomen’ (o.a. eiken van 1806!) te sparen en liever de beuken te verwijderen.  
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4. Olympiadelaan, Blauw Groene Dooradering  

 

Op zaterdag 29/9 vond er een eerste info-vergadering plaats in verband met de verdere invulling van dit 

gebied waar het kleinstedelijk gebied Herentals en de vallei van de Kleine Nete samenkomen. Concrete of 

definitieve plannen zijn er nog niet, wel werden de randvoorwaarden besproken en is een PRUP in 

voorbereiding. Vanuit de vergadering  kwam heel wat positieve inbreng. Voor eind december wordt er 

nog een 2e info-vergadering gepland. 

In de raad wordt ervoor gepleit om zo veel mogelijk groen te behouden, om hier geen uitbreiding van het 

ziekenhuis toe te staan. Een ruimtelijke en functionele opsplitsing van het gebied moet worden vermeden. 

Door het overstromingsrisico zijn de mogelijkheden sowiezo beperkt. 

 

Schepen Van Olmen stelt dat het ziekenhuis in het stadscentrum moet worden behouden. 

 

H. Puls vraagt zich af of een andere bestemming  van de parking en het tankstation (langs de ring) niet 

moet worden overwogen. De Netevallei moet verder gevrijwaard blijven. De Aveve-vestiging in de buurt 

wordt aangehaald als voorbeeld hoe het niet moet : de parking is volledig geasfalteerd en niet 

waterdoorlaatbaar (nochtans opgelegd!), evenmin er is hier een groene buffer aangelegd (nochtans 

opgelegd!). Ook de aanwezige ‘zwerfruimte’ (de helft van de VLM-gebouwen langs de ring staat leeg) 

wordt aangeklaagd. 

 

De secretaris zal een advies opstellen voor de stad en zal een bezwaar indienen bij de provincie in verband 

met de Aveve-overtredingen. 

   

5. Klimaatactieplan/Burgemeestersconvenant  

 

De luchtkwaliteitsmetingen in de stad (uitgevoerd door de VITO) zijn inmiddels gepresenteerd en ook de 

IOK heeft de algemene werkcijfers bekend gemaakt.  

 

Algemeen kan worden gesteld, dat de doelstellingen te optimistisch waren. Ook waren bepaalde 

voorschriften niet altijd in lijn met het streefdoel. Zo waren in de recente Moserverkaveling geen 

zonnepanelen of warmtepompen toegelaten. In historische panden mag enkel glas niet vervangen worden 

door dubbel glas. Ook een geïsoleerd huis moet voldoende ventilatie voorzien. Het lokaal effect van het 

steeds toenemende verkeer (op de E313 bij voorbeeld) is moeilijk te kwantificeren.  

 

Positief is wel de werking van Kamp C : hier krijgt men wel goede en praktische adviezen. 

 

6. Curieuzeneuzen  

 

F. Van Cauwenbergh toont de presentatie van de studie.  

De voornaamste conclusies zijn : 

- de meetwaarden voor PM10 en black carbon liggen boven de meer landelijke stations (bvb 

Dessel); 

- de meetwaarden liggen wel ver onder stedelijke achtergrondwaarden; 

- de meetwaarden liggen ook ver onder die van straatstations in Antwerpen en Gent; 

- er is wel een pollutieprobleem bij druk en stilstaand autoverkeer. 

 

Algemeen besluit : om de luchtkwaliteit te verbeteren moet het autoverkeer in de (binnen)stad verder 

worden beperkt. Ook is een betere scheiding tussen fietspad en autoverkeer aan te bevelen. 

 

7. Feedback agenda bestuur 

 

De resultaten van het curieuzeneuzen onderzoek werden inmiddels gerapporteerd. Deze studie komt tot 

dezelfde conclusie als de Vito-studie.  
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8. Vergunningen  

 

8.1. Reptielen in de Spekmolenstraat (klasse II-vergunning) 

Er liep een particuliere aanvraag binnen om 230 reptielen te houden in de Spekmolenstraat, 200 

koningspythons, 1 leguaan, bijtschildpadden. Het gaat om niet-giftige soorten. Hierrond bestaat geen 

wetgeving. 

 

De raad vraagt om de gemeente te adviseren een risico-inschatting te laten uitvoeren door de 

omgevingsambtenaar (is een veiligheidssas voorzien) en eventueel het aantal dieren te beperken. 

 

8.2. Transportbedrijf Van der Poel 

Vraagt een uitbreiding via het omgevingsloket : opslag motorolie, antivriesproducten. 

K. Schoonaert merkt op dat de info op de website ‘Omgeving’ zeer beperkt is.  

 

9. Varia  

 

9.1. Geluidsoverlast vliegtuigen 

Wordt verschoven naar de volgende vergadering 

 

9.2. Lawaai openingsfeest 

Wordt eveneens verschoven naar de volgende vergadering 

 

9.3. Opening stadspark – park van Hilst 

Waarom zijn alle paden gebetonneerd? Kon men niet werken met dolomiet zoals in het begijnhofpark? 

Ook de keuze van de aanplantingen roept vragen op : binnen 5 jaar zijn de onderaanplantingen verstikt. 

 

9.4. Zavelheide : bouw grote loods voor overslag 

Op de Zavelheide wil de firma Van Oirschot een grote loods bouwen voor de overslag van sanitaire 

artikelen. Verschillende percelen zullen worden bezet. De ontsluiting zal gebeuren via Doffen en de St.-

Jobstraat. Wat met de verplicht aan te leggen buffer? Welke verkeerstoename in Doffen en de St.-

Jobstraat zal deze inplanting met zich meebrengen? 

 

E. Vercammen stelt  een advies op en bezorgt dit aan de secretaris. 

 

9.5.Sluikstorten 

Een raadslid ving een straffe uitspraak op aan een glascontainer : ‘de gemeente kuist dat toch op, dan mag 

dat (sluikstorten)’. 

Voorstel van dit lid : laat de rommel eens een maand liggen, maak dan een foto en plaats een artikel in de 

Stadskrant. 

In de rand : de aankoop van camera’s in intussen goedgekeurd. 

 

9.6. Poederkot 

Het gerucht deed de ronde dat het masterplan Ekelen/Wuytsbergen nog zou kunnen worden ingetrokken.  

De schepen doet die kwakkel af als verkiezingspraat : het plan is een richtinggevende bestuursschets door 

de gemeente in overleg met de deputatie en is 3 jaar geldig. Er kan moeilijk op worden teruggekomen. De 

randen zullen worden bebouwd, het centraal bos blijft gedeeltelijk behouden. 

 

9.7. Kapping Cardijnlaan 

ANB laat weten dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen inheemse en autochtone bomen. Van 

die laatste bestaat een lijst. De  zomereik is een inheemse boomsoort en inheemse bomen mogen wel 

worden gekapt. 


