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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts, W. Vanberghen, E. Vercammen,  S. 

Pelsmaeckers,  J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert,  F.Van Cauwenbergh, J. Gysels, H. Mens, P. Van 

Nueten (schepen),  K. Dierckx, D. Wouters. 

 

Verontschuldigd : - 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Een lid merkt op dat in het advies ivm de website van de gemeenteraad beter zou vermeld worden dat de 

milieuraad de volledige beslissing van de gemeenteraad wil gepubliceerd zien. Het advies zal in die zin 

worden aangepast.   

Verder waren er geen opmerkingen.  

 

2. GRUP Kleine Nete en Aa 

 

Op 28 mei ek is er een info-avond over het GRUP Kleine Nete en Aa om 20 u in de benedenzaal van het 

administratief centrum. Hierop zijn de leden van de milieuraad, de landbouwraad en de Gecoro 

uitgenodigd.  

Een participatiemoment is voor Herentals voorzien op 4/6/19 van 17 tot 20 u in zaal ’t Hof. Een eventueel 

advies moet worden afgeleverd voor 28/6/19. 

 

Het plan werd op tafel gelegd en van commentaar voorzien door J. Gysels. 

 

Een greep uit de commentaren :  

 

Er zit veel goeds in dit plan, dat mag ook eens gezegd worden. Toch blijven er nog een aantal knelpunten. 

 

Zo blijft er in Grobbendonk tussen Kleine Nete en Aa een conflict mogelijk tussen landbouw en natuur. 

 

In het Peertsbos (sporthotel richting  bruggetje) zal men moeten kiezen : recreatie of bos/natuur. 

 

Herentals-centrum is kleinstedelijk gebied. Hier ligt de bevoegdheid bij de provincie en niet bij het 

Vlaams gewest. 

 

De visvijver van het koekjesfabriek ligt  nu in industriegebied. Het zou wenselijk zijn om hiervan 

bos/natuurgebied te maken.  

 

De vroegere speeltuin Kruisberg is nu woonuitbreidingsgebied ; ook hier is bosgebied eerder aangewezen. 

Hetzelfde geldt voor Kapellenblok. 

 

Het Olens broek/Langendonk is (gedeeltelijk?) ingekleurd als landbouwgebied. Dit kan ook beter 

natuurgebied worden, want er zijn geen landbouwactiviteiten meer. 

 

De Aa-vallei was waardevol landschappelijk landbouwgebied. Dit wil men omvormen tot 

‘overdrukgebied’ (verwevingsgebied) behalve Hulsen.  

 

Het plan wordt conservatief en weinig ambitieus gevonden. Zo zou het bij voorbeeld mogelijk zijn om 

langs het kanaal Herentals-Bocholt  een aantal losse bospercelen te laten aaneensluiten (boscompensatie in 

eigen streek!) en tussenliggende percelen landbouwgrond hiervoor aan te snijden. 

 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 

VAN 9 mei 2019 

Herentalse Milieuadviesraad  
p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

014/28 50 50 



 Blz 2 van 3 

 

Ook tegen het vroegere stort van Olen kan men beter bos aanplanten. 

 

In de Rozenstraat staan 2 huizen en wordt dit ingekleurd als ‘gemengd open ruimte’.  

 

Als laatste punt wordt aangehaald, dat de valleien van Kleine Nete en Aa -in functie van de 

klimaatmaatregelen- ook een rol te spelen hebben als waterbergingsgebied en voor de CO2-captatie.   

3. Feedback agenda bestuur (schepen P. Van Nueten) 

 

3.1. Project ‘Vlinder’ 

Het project ‘Vlinder’ wordt ondersteund. Dit is enigszins te vergelijken met de curieuzeneuzen, maar het 

aantal meetstations is groter. Het project loopt in samenwerking met de scholen, campus KOSH 

(Ieperstraat) en campus de Vesten. 

 

3.2. Kappen dreef Begijnenvest/Nonnenvest  

(voorstel B. Laemers op de gemeenteraad) 

De schepen staat een kordate aanpak voor : kaalkap en heraanplant. 

De voorzitter merkt op dat het hier gaat om veteraanbomen en pleit voor een gefaseerde aanpak. Er wordt 

ook opgemerkt dat de afgespoelde  grond weer moet worden aangevoerd.   

Tenslotte moet ook het advies van de stichting Onroerend Erfgoed worden ingewonnen.  

4. Lopende zaken  

 

4.1.Transitie 

Op donderdag is er een eerste inspiratieavond om 20 u in zaal ’t Hof om 20 u. Op 13/6 is er een tweede 

samenkomst, een workshop in de foyer van ’t Schaliken, ook vanaf 20 u. Hierdoor wordt de volgende 

vergadering van de milieuadviesraad vervroegd naar 6/6.  

Hieronder vind je de verstuurde mail. 

 

Beste voorzitter, 

  

Via deze weg willen we u nogmaals vragen uw leden warm te maken voor deelname aan het 

transitietraject rond de adviesraden van Herentals. 

  

Herentals telt momenteel dertien adviesraden die de stad adviseren over verschillende domeinen. Het 

stadsbestuur wil deze werking evalueren en werken aan een nieuwe structuur. De stad wil met deze 

nieuwe structuur aan de slag vanaf 2020. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden 

gaat de stad de komende maanden op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een nieuwe, frisse 

adviesstructuur te komen. 

  

Om dit traject te begeleiden doet de stad beroep op Vormingplus Kempen. Vormingplus Kempen werkte 

voor dit traject een boeiend programma uit: 

• Donderdag 16 mei 2019, 20 uur – inspiratie-avond in zaal ‘t Hof 

De burgemeester verwelkomt de aanwezigen en licht het traject toe. Na de 

verwelkoming neemt Wim Van Roy (De Wakkere Burger) u mee in de geschiedenis en 

de recente ontwikkelingen in participatieland. Vormingplus Kempen inspireert u daarna 

met praktijkvoorbeelden. Na het programma biedt de stad een receptie aan waarbij u 

van gedachten kan wisselen met de andere deelnemers. 

• Donderdag 13 juni 2019, 20 uur – workshop in foyer ‘t Schaliken 

Na een toelichting over het traject door de burgemeester, licht Vormingplus Kempen de 

bedoeling van de avond toe. Aan de hand van een methodiek en werktafels, buigt u zich 

over de verwachtingen, wensen en richting voor de nieuwe adviesstructuur. De 

methodiek laat toe dat de inbreng van iedereen wordt meegenomen in het resultaat dat 

plenair wordt besproken. 

• Dinsdag 17 september 2019, 20 uur – terugkoppelmoment in Lakenhal 

De bevindingen vanuit het voortraject resulteren in een voorstel tot nieuwe 

adviesstructuur. De stad koppelt dit graag met de deelnemers terug. 

  

Geïnteresseerd? Neem dan zeker deel aan de start van het traject volgende week donderdag. Inschrijven 

is onnodig. Voor het vervolg van het traject moet u zich wel inschrijven. Dat kan op donderdagavond 16 
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mei of via de link https://www.herentals.be/node/2833. 

  

Kan u uw leden nogmaals warm maken voor deelname aan dit traject? 

De stad kijkt uit naar uw inbreng en verwacht u graag volgende week donderdag voor de start van dit 

verhaal. 

  

Hopelijk tot dan! 

  

Met vriendelijke groeten 

  

Sindy De Roeck 

  

Dienst Omgeving 

Stadsbestuur Herentals 

Augustijnenlaan 30 

2200 Herentals 

Tel. 014-28 50 50 

 

 

 

4.2. Milieuboot 

De milieuboot heeft een 60-tal geïnteresseerden  aangetrokken op zondag 5 mei en ondanks het mindere 

weer waren de deelnemers tevreden. De voorinschrijving heeft de milieuraad 52 euro gekost. 

 

5. Vergunningen  

       

5.1. Elektriciteitswerken G. Verstraeten 

Wil een loods afbreken en de gebouwen herinrichten. Daarbij worden wijzigingen aan de bekabeling en de 

straatverlichting voorzien. Hier valt weinig over op te merken, het betreft een melding.  

 

5.2. Grondwaterwinning Poederleeseweg  

Deze aanvraag wordt volgende vergadering behandeld.  

  

6. Varia   

6.1. Kapping bomen op de Vesten 

Dit punt werd hoger al behandeld. 

 

6.2. Bebloemingswedstrijd 

S. Bellens stelt voor om de bebloemingswedstrijd één jaar over te slaan : de deelnemers zijn veelal 

dezelfde, de belangstelling blijft beperkt. De raad volgt haar voorstel. 

 

6.3. Biobloemen 

S. Bellens presenteert een promotiefolder voor biobloemenzaad.  

 

6.4. Zwaluwnestteller 

Er wordt een nieuwe kandidaat zwaluwnestteller gezocht. Belangstellenden kunnen H. Puls contacteren.  

 

6.5. School Sterrebos (Noorderwijk) 

Deze gemeenteschool heeft een onthardingspremie aangevraagd. Er komt ook een hondenbosje, een deel 

van de oppervlakte wordt beklinkerd. 

 

6.6. Beukendreef Heiken 

Achteraan in deze dreef zijn een 9-tal beuken afgestorven. Deze zullen worden gekandeleerd en de 

stammen blijven voorlopig staan.  

 


