
 

Verslag milieuraad  2019-08-08 

 

1. verslag: mei en juni, geen opmerkingen 

 

2. witbos: 

wordt volgende keer (12 september) terug besproken 

we zien na wat er na vorige adviezen in de tekst veranderd is (op eerste zicht niets?!) 

we zullen grotendeels ons advies van vorige keer (in bijlage**) herhalen/verscherpen/aanpassen 

 

3. egelstraatje: 

fie wonende op begijnhof wil iets doen voor de egels 

natuurpunt heeft een egelproject 

de vraag of herentals mee in het project stapt zou op gemeenteraad besproken zijn 

schepen pascal heeft info van natuurpunt gekregen (zie bijlage**) 

indien nog nodig vraagt milieuraad aan herentals het project te steunen 

wordt vervolgd 

 

4. Evaluatie Herentals Fietst en Feest 

*hopelijk laatste jaar van plastikbekers!! 

*problematisch aanpak stront (pas+) 

De stront hing letterlijk tegen de huizen aan Hofkwartier en verbindingstraatje naar het vroegere 

moederhuis. Samen met urinegeur en braaksel...niet echt gezellig  De plaatsing en controle op de 

wc faciliteiten moeten grondig bijgestuurd worden om deze overlast te vermijden.   

*overlast (door dronken mensen) vooral in de late uurtjes...waarom niet een uur vroeger stoppen? 

*geluidsoverlast: leek beter dit jaar (geluidsmetingen worden opgevraagd), blijft aandachtspunt 

 

5. Droogte bomen + klimaat 

*Om het grote probleem van klimaat, verdroging...aan te pakken zullen we nog veel acties moeten 

ondernemen. Hierbij voorstel project 1 Vlietje 

Jos G  heeft een voorstel uitgewerkt waar in het laatste stuk van het Vlietje water wordt geborgen en 

eventueel gebruikt kan worden voor de volkstuinen, zo'n 200meter kan ook weer open gemaakt 

worden, Onze schepen ziet project helemaal zitten en gaat er mee naar technische dienst. Wordt 

zeker vervolgd. 

Projectvoorstel in bijlage**. 

 

6. Bespreking omgevingsvergunningen 

*Fike: geen opmerkingen van onzentwege 

*Cool Factory (Rietbroek): niet genoeg info om beeld te vormen? Immo bedrijf met zetel in 

Diamantstraat? 

  

7. varia 

*schepen Pacal wil iets doen met “groen onderhoud” 

Ze krijgen het niet meer rond.. 

Om het probleem op te lossen zouden al de werken opgelijst moeten worden (inventarisatie). Met 

een betere aansturing en planning zou het moeten/kunnen beteren. 

Als voorbeeld werd Aalst aangehaald met hun project “ByeByeGrass” (in bijlage) 

 

De milieuraad wil zeker meewerken aan een goed groenbeheer in de gemeente  (zie ook onze 13 

positieve actiepunten) waar het goed toeven is voor bomen, beesten en mensen 


