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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, E. Vercammen, J. Janssens (secretaris),  F.Van Cauwenbergh, 

J. Gysels, , L. Van Sand, H. Van Ooteghem, L. Snauwaert, T. Mattheus 

 

Verontschuldigd : H. Mens ,  L. Geerts, S. Pelsmaeckers, K. Schoonaert, P. Van Nueten (schepen),  

  

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Er waren geen opmerkingen in verband met het vorig verslag.  

In verband met de geluidsoverlast op ‘Herentals Fietst en Feest’ zullen de resultaten van de 

geluidsmetingen op de volgende vergadering worden besproken. 

 

2. Milieuraad 2020  

 

T. Mattheus licht de visie van de stad toe. 

Van de 13 bestaande raden zullen er slechts 2 overblijven, de andere raden worden opgeheven maar 

kunnen wel onder een andere vorm blijven verder werken, een doorstart is zeker mogelijk. Desgewenst 

kan vergaderd worden in het AC. De subsidiëring van activiteiten zal wel enkel nog kunnen voor erkende 

verenigingen. Ook de administratieve ondersteuning verdwijnt. Er kunnen geen adviezen meer gegeven 

worden direct aan het bestuur, enkel na overleg, dialoog en in samenwerking met andere ‘raden’ en dan 

nog via een op te richten ‘Strategisch Atelier’. De adviezen van het ‘Strategisch Atelier’ zullen 

gerespecteerd worden. 

Het bestuur benoemt de leden van het ‘Strategisch Atelier’ en de afgeschafte raden zullen hierin zeker een 

plaatsje krijgen. Eind november verschijnt een oproep tot deelname in de stadskrant, de raden krijgen een 

brief met de vraag om een vertegenwoordiger af te vaardigen. Naar verwacht zal het Strategisch Atelier in 

het voorjaar van start gaan. De frequentie van vergaderen hangt af van de agenda. 

Binnen één jaar komt er een evaluatie van de werking en volgt er eventueel een bijsturing. 

 

Er volgt een bijzonder geanimeerde discussie. Volgende tekst werd opgemaakt door J. Gysels en 

aangevuld door H. Van Ooteghem en krijgt de steun van de volledige vergadering. 

 

In april 2020 bestaat de milieu(advies)raad 40 jaar. Begonnen als milieuwerkgroep, een paar keer 

hervormd (vooral samenstelling) om aan decretale of andere voorwaarden te voldoen. De Milieuraad is 

deels samengesteld uit vertegenwoordigers, maar is tegelijk een open en daardoor zeer participatieve 

raad waarop elke burger welkom was en is. Zowel de uitnodigingen als de verslagen zijn daarom ook 

publiek.  

In de nieuwe structuur blijft de milieuraad in haar oorspronkelijke bedoeling zinvol en relevant: een open 

raad waarin burgers zich kunnen engageren, algemeen of voor specifieke dossiers. De invalshoek is 

omlijnd en complementair: natuur en milieu in een brede zin en in het perspectief van duurzaamheid. De 

raad richt zich zowel tot geïnteresseerde burgers als tot vrijwilligers en specialisten.  

 Maar de milieuraad heeft ook een signaalfunctie naar het beleid, en meer bepaald de administratie en de 

schepen van leefmilieu, toe. De milieuraad laat weten wat er leeft onder de burgers en kan interessante 

informatie voor het beleid aanbrengen. Meestal is dit informatie op korte termijn,. bv. Omgevings-

vergunningen met milieu- of natuurimpact, meldingen sluikstort, kappingen, aanplantingen,... Ook kan de 

raad fungeren als forum waar het beleid haar concrete acties kan toelichten en feedback ontvangen. 

Hiervoor is wel een vlotte toegang tot informatie en ondersteuning van de administratie nodig, en 
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belangstelling van het bestuur voor de aangereikte informatie. De milieuraad ziet niet in dat deze taak 

naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het strategisch atelier.  

 

Aanvullend werd gesteld, dat tal van adviezen tijdsgebonden zijn en op zeer korte termijn moeten worden 

afgeleverd. De raad betwijfelt of dit binnen de voorgestelde structuur zal kunnen.  

 

3. Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte 

 

Nog tot 18/10 loopt er een openbaar onderzoek in verband met deze nota. De nota kan worden ingekeken 

via mail op http://www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. 

 

De milieuraad heeft zich eerder over deze conceptnota gebogen en stelt ook nog het volgende vast (naast 

de eerder geformuleerde opmerking 

- Lintbebouwing blijft een groot probleem in de provincie; 

- Open ruimte wordt gepromoot, er is minder bedrijfsruimte voorzien; 

- Er is feitelijk geen geld om dit beleid te ondersteunen. 

 

4. Kapping bomen Molenvest 

 

Op de Molenvest werden in totaal 64 bomen onderzocht door een bomenexpert (sedert 3 jaar betrokken). 

Een aantal bleek ‘onstabiel’, rotting van binnenuit naar buiten, niet altijd waarneembaar. De conclusie van 

de expert was, dat de snoei onoordeelkundig werd uitgevoerd : het zachte hout rot van binnen naar buiten. 

 

Als oplossing stelt de expert een ‘wisselsnoei’ voor, maar 2 bomen zijn reddeloos verloren, 4 andere rond 

het basketpleintje moeten verdwijnen wegens plaatsgebrek.  

5. Vergunningen  

 

Er werden geen bijzondere vergunningsaanvragen ingediend.   

6. Wijzigingen retributies-subsidies  

 

6.1. Subsidie herbruikbare luiers : het reglement blijft ongewijzigd. Na een promotiecampagne op Radio 2 

zit het aantal aanvragers in de lift. F. Van Cauwenberghe vraagt om een info-brochure te voorzien voor de 

jonge ouders. 

 

6.2. Subsidie zwaluwkolonies : slechts 550 van de voorziene 1100 euro werden effectief opgenomen. 

Voortaan zal de subsidiëring ruimer worden gezien en zullen ook projecten in aanmerking worden 

genomen. En er is een opvolger-vrijwilliger gevonden om het hele gebeuren te ondersteunen. 

 

6.3. Subsidie aankoop natuurgebieden : jaarlijks wordt een vast bedrag van 15000 euro voorzien, en een 

indexatie wordt overwogen. Voor grotere aankopen kan het budget voor een volgend werkjaar worden 

aangesproken. H. Puls merkt op dat een stuk ontbreekt in de zin : … aanvraag via … (?).  

 

6.4. Subsidie groendaken : het bedrag wordt beperkt tot maximaal 31 euro per m2, omdat de aanschafprijs 

is gedaald. E. Vercammen vraagt om meer promotie te maken voor groendaken.  

 

6.5. Retributie aannemen afvalstoffen op het containerpark : het reglement blijft zoals het in 2017 werd 

opgemaakt. Wel wordt gesignaleerd dat het groenafval vrij duur wordt betaald in vergelijking met enkele 

omliggende gemeenten. 

 

6.6. Betaling Diftar : het reglement blijft zoals het in 2017 werd opgemaakt.  

 

Een gunstig advies in verband met deze voorstellen zal worden opgemaakt. 
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7. Varia   

 

7.1. Info-avond 

 

Datum en spreker zijn vastgelegd, T. Mattheus kijkt na of de zaal is gereserveerd. 

 

7.2. Behaag onze Kempen  

 

Op 6/12 geeft Hans Van Dijck een lezing in de Lakenhalle over ’25 jaar behaag de Kempen’.  

 

7.3. Gevelbanken 

 

Er zouden nog 6 banken ter beschikking zijn.  

 

7.4. Sport-Vlaanderen en het Peertsbos 

 

Herhaaldelijk werden mountainbikers gesignaleerd in het Peertsbos, ook in het oudste en meest 

waardevolle gedeelte. De groepen worden soms begeleid door een monitor van Sport-Vlaanderen. Dit is 

niet conform de overeenkomst tussen Sport-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos. H. Van 

Ooteghem zal een brief opstellen om bezwaar hiertegen in te dienen en doorsturen naar de secretaris, die 

deze op zijn beurt overmaakt aan Sport-Vlaanderen, ANB en de bevoegde schepen.  

 

7.5. Brug Herenthoutseweg Albertkanaal 

 

De voorbereidende werkzaamheden (kapping van een aantal bomen) zijn vandaag gestart, terwijl de 

inwonersvergadering vanavond plaats vindt. Hoe zit het dan met de participatie van de buurtbewoners? 

 

7.6. Pomp Hellekensloop 

 

Dit is een never ending story : de pomp werkt alweer niet. Graag een oplossing? 

 

7.7. Bomen Engelse Wijk 

 

Van de bomen, die 2 jaar geleden door Boskat in de Engelse Wijk werden geplant door Boskat, heeft er 

nagenoeg geen enkele het overleefd. OK, het waren 2 opeenvolgende droge zomers, maar kan er voortaan 

geen plantgarantie opgelegd worden (met nazorg)? 

 

7.8. Recreatie Kruisberg/Toeristentoren 

 

Ook hier maken mountainbikers het voor de gewone wandelaar onveilig door van de voorziene paden af te 

wijken. De trappen naar/van het kapelletje zijn bijzonder in trek. In de toekomst zullen een aantal paden 

worden afgesloten. 

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van de omgeving van de Toeristentoren? Onlangs was er een 

trouwfeest met tent en veel lawaai, afval werd achteloos achtergelaten. Is de VVV Toerisme bevoegd/ 

verantwoordelijk?  

 

7.9. Jachthaven 

 

De infrastructuur laat erg te wensen over en ook de reinheid van de omgeving is ruim ondermaats. Wie 

onderneemt hiertegen wat? 

 

7.10. Kippenboer Hulsen 

 

De buurtbewoners zijn in beroep gegaan tegen het gunstig advies van de deputatie. T. Mattheus gaat na of 

dit opschortend werkt. 
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8. Feedback agenda bestuur (T. Mattheus) 

 

Gelet op het ver gevorderde uur werd nu pas een overzicht gegeven van milieu-gerelateerde items. De 

secretaris heeft evenwel niet alles kunnen noteren omwille van de sneltreinvaart waarmee dit werd 

doorlopen. Hier volgen enkele aangehaalde punten. 

 

8.1. zitting van 23/9 

- benoeming leden Gecoro 

- beperking nieuwbouw in de stadskern 

- steun voor trage wegenproject 

- nieuwe aanwervingen : profielen voor kandidaten opgemaakt 

 

8.2. zitting van 30/9 

- goedkeuring afbraak paneel Suncenter (wegens verstoring van het stadszicht) 

- verlichting fietspad Herentals-Aarschot : er wordt een specifieke kleur voorzien, de lichten worden 

gedimd (dit alles ten behoeve van de vleermuispopulatie) 

 

8.3 zitting van 7/10 

- ingestapt in groepsaankoop (IOK) thermo-hygrometer 

- stedenbouwkundige voorschriften worden automatisch downloadbaar 

- boomveiligheidscontroles 

 

 


