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Aanwezig : Frank Boels, Eddy Vercammen, Koen Laureys, Louisa Van Sande, Herman 
Puls (voorzitter), Sonia Bellens, Willy Vanberghen, Frans Leys, Danny Adriaensen, Jos 
Janssens (verslaggever), Graziella Tegenbos, Luc Leenders, Mien Van Olmen (schepen) 
en Kris Boers (duurzaamheidsambtenaar). 
Verontschuldigd : Hubert Vanooteghem, Lea Embrechts, André Van Loy, Peter 
Verpoorten. 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

De subsidies voor fotovoltaïsche cellen en zonneboilers worden met onmiddellijke ingang 
opgeheven en niet pas per 1/1/2012. 
Er werd een DT-fout opgemerkt in het vorige verslag : zoek(t) en vind(t)! 

2. Desiderata en aandachtspunten nieuwe legislatuur  (presentatie Natuurpunt door L.L.) 

Natuurpunt benadrukt vooraf dat het een niet-politieke beweging is, en enkel de eigen 
aandachtspunten naar voren wil brengen. Het verlanglijstje wordt opgesplitst in een aantal 
deeldomeinen. 

2.1 Leefbaarheid  en Ruimte : Natuurpunt …  

• ziet de Vesten als een groene gordel; 
• vraagt een stadsbos : een deel van de Roest kan hiertoe perfect aangewend worden; 
• vraagt een speelbos : voorstellen zijn het Zavelbos (met verbinding naar het centrum 

via een hangbrug ter hoogte van de jachthaven) en Heirenbroek, achter de 
Zonnedauwstraat (tegenover het woonwagenpark Heirenbroek); 

• ziet problemen in het mobiliteitsplan : knelpunt blijft de ‘worst’ van Wellens (worst 
case, het zal je maar worst wezen) en de parking van het ziekenhuis; 

• vraagt een betere opvolging van dossiers die een belangrijke impact hebben op de 
veiligheids- of woonsituatie in Herentals, zoals onlangs nog het Fluxys-pijplijndossier. 

2.2 Natuur en biodiversiteit : Natuurpunt…  

• ziet volop natuur en biodiversiteit aanwezig, een ware troef voor Herentals; 
• vraagt aandacht voor de verdere ontwikkeling van de Roest; 
• wil de uitbouw van een gestructureerd natuurbeleid in industriegebieden, niet enkel 

gazon en randbeplanting, maar een bredere visie; 
• vraagt meer natuur in de stad, in de vorm van bloemenweides, een gemeentelijke 

‘bomenkapvisie’ met een betere bescherming voor de waardevolle exemplaren, een 
aanpak van de grote steriele parkings. 

2.3 Klimaat en Energie/ duurzaam productgebruik :  

Natuurpunt  vindt dat duurzaamheid de leidraad moet zijn voor het gemeentelijk beleid: de 
stad heeft een voorbeeldfunctie (vb : isolatiebeleid). 

2.4 Specifieke beleidsaspecten/accenten : Natuurpun t… 

• vraagt dat de stad instapt in het biodiversiteitscharter. 
• vraagt meer subsidies voor de aankoop van valabel groen. 
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• vraagt een herbevestiging van de milieuraad als adviserend en deskundig orgaan en van 
de inzet van de duurzaamheidsambtenaar. 

• vraagt een herbevestiging van het standpunt ivm het RUP : Kleine Nete/Aa. 
herbevestigen van het engagement rond het Peertsbos, de woonuitbreidingsgebieden. 

2.5 Lokaal beleid   

Natuurpunt vindt dat dit milieu- en natuurvriendelijk moet zijn en blijven. 
 
Opmerkingen en aanvullingen in verband met al deze items zijn en blijven bijzonder 
welkom. 
Uit de vergadering kwamen –na een constructieve discussie- spontaan een aantal 
voorstellen. 
• een stadsbos dient ook plaats te bieden aan (inheemse en met uitsterven bedreigde) 

fruitbomen. 
• kan er ruimte voorzien worden voor een aantal ecologische volkstuinen? Een 

probleem dat zich stelt is de beperkte beschikbaarheid van terreinen, gelet op het 
wettelijk kader (natuur versus landbouw versus park) en de randaccommodatie die 
deze initiatieven met zich meebrengen (tuinhuisjes? parkings?).een vraag werd 
gesteld naar ‘hondenlosloopzones’, afgebakende percelen waar de hond vrijelijk 
mag rondlopen. Ook voor paardenliefhebbers, mountainbikers en quadbestuurders 
zouden een aantal nieuwe initiatieven meer dan welkom zijn (ook op 
intergemeentelijk vlak). 

3. Organisatie info-avond  

Het reeds ingediende voorstel rond de verwerking, berging maar ook het transport van 
radioactief afval in de Kempen werd unaniem gesteund.    
Namen van eventuele sprekers/deskundigen werden nog niet voorgesteld.  

4. Rapport Gecoro  

De Gecoro kwam samen op 26/10/11  en besprak volgende punten : 
• Van den Ende/Roxy aanvraag planologisch attest om natuurgebied (tegen de straatkant) 

te wijzigen in ambachtelijke zone : er werd een gemotiveerd negatief advies gegeven. 
• Bouwproject hoek Augustijnenlaan/Fraikinstraat (8 appartementen, 2 kantooreenheden) 

: wat met het aanpalend historisch pand? 
• Verkavelingsaanvraag 2 bouwpercelen Rankenstraat (Kapittelbossen). Nu vormt dit 

gebied een groene stapsteen, een mooi groen eiland, en de aanwezige ‘trage’ weg 
wordt vooral door de schoolgaande jeugd gebruikt als veilige fietsroute naar het 
centrum. Er wordt advies gegeven om toch tenminste deze trage weg in stand te 
houden. 

5. Feedback agenda bestuur 

De  schepen geeft –heet van de naald- uitleg bij een aantal recente beslissingen van het 
schepencollege 

5.1 Begroting  

• begroting 2012 : opmerkingen ivm de begroting 2012 zouden ten laatste op 1/12/11 
moeten ingediend worden (voor de milieuraad is deze termijn niet meer haalbaar). 

• subsidiereglement ivm zonnepanelen en –boilers blijft geschrapt, er zijn geen middelen 
meer voorzien. 

• voor Natuurprojecten is een budget voorzien voor de verdere ontwikkeling van de 
Roest/Addernesten (GNOP, 5000 euro begroot). 

• actiepunt : aandacht voor duurzaam energiegebruik. 
• actiepunt : ruimen van de grachten. 
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• aankoop natuurgebieden : een aantal grote projecten staan ingeschreven. 
• algemeen : het huidige beleid wordt ook in 2012 voortgezet. 

5.2 Divers 

• Het college spreekt zich principieel uit om in te stappen in het programma van de 
‘Meetfietsen’, waarbij fietspaden gecontroleerd worden op hun kwalitatieve toestand 
en in kaart gebracht worden; 

• 7 zieke bomen zullen worden gekapt langs de Aarschotseweg en (1) de Keinigestraat; 
•  Het noodzakelijke onderhoud van de bomen langsheen de Lierseweg, de 

Stadspoortstraat en de Dreef (Noorderwijk) vereist een forse budgetverhoging; 
• De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest is 

goedgekeurd.  

6. Milieuvergunningen  

6.1 Nieuwe aanvragen. 

6.1.1  Pentair (klasse II) 

Vraagt  oa toelating voor het lozen van 2000 m3 gevaarlijke stoffen (dit is meer dan 
momenteel genormeerd); gaat verder 15 ton oplosmiddelen ‘verbruiken’ (per jaar) (wil dit 
zeggen dat deze gewoon de omgevingslucht in gaan?); vraagt verder vergunning voor het 
opslaan en verwerken van 21 ton corrosieve verbindingen. Kan dit allemaal binnen een 
klasse II-vergunning?  Deze aanvraag dient in detail verder te worden opgevolgd.  

6.1.2 Y. Daems 

 Vraagt een vergunning voor het boren van een put op 60 m diepte om een warmtepomp te 
installeren. 

6.1.3  Dhr.Van Oeckel uit Kasterlee ; klasse 2 

Vvraagt de toelating om aan grondwaterwinning te doen : 
- 24000 m3 per jaar in Morkhoven (Doornestraat) 
- 15000 m3 per jaar in Noorderwijk (Keinigestraat) 
Hierbij dezelfde opmerking als gewoonlijk : behoudt de ‘overheid’ het overzicht bij al 
deze aanvragen en waar ligt de limiet? 

6.1.4  Kemin Klasse I 

Aanvraag tot 
- verdubbeling van de hoeveelheid geloosd afvalwater 
- opslag van 99 ton ‘gevaarlijke’ producten 
Klasse I aanvraag, de hogere overheid beslist.  

6.2 Vorige aanvragen 

Toegekend zijn intussen :  
- houthandel Luyten (drenkingsstation) 
-  Aquafin (klasse I) 

 
Tegen Boskat werd een klacht ingediend wegens ongeoorloofde opslag van (groen)afval 
en het  verhakselen van snoeiafval (een derde partner voerde het verhakseld materiaal af). 
Er zijn naar aanleiding van deze klacht nieuwe afspraken gemaakt : zo zal er een berm 
worden voorzien, groenschermen … om de hinder voor de omgeving te beperken. 

7. Openstaande adviezen/knelpunten 

Er werden geen adviezen of knelpunten op de agenda geplaatst. 
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8.  Varia 

8.1 Lichthinder door Openbare Gebouwen 

Een lid merkt op dat aan de Ste.-Waldetrudiskerk een aantal lichten totaal fout zijn 
afgesteld of defect zijn, mogelijk na de voorbije zomerstormen. Er wordt opgeroepen om 
dit soort gebreken aan de stadsdiensten te melden, zodat ze snel kunnen worden 
verholpen. 

8.2  Geplande gasleiding Fluxys 

Fluxys informeert momenteel bij de grondeigenaars om een alternatief te vinden voor het 
eerder geplande tracé langsheen de woonwijk Krakelaarsveld/Veldhoven/Daalakker. Zal 
Fluxys zich een tweede maal aan dezelfde steen stoten? Voorafgaandelijk overleg met de 
stad en met de woonwijk lijkt zinvoller dan alweer de boer op te trekken en met 
individuele contacten ‘iets trachten te regelen’. Technische haalbaarheid van een groots 
project is één ding, de realisatie ervan is een heel ander verhaal. 

8.3 Sluikstorten 

Er worden een aantal sluikstorten gesignaleerd 
• Lange Eerselstraat, onder het spoorviaduct (richting Wolfstee, niet Rietbroek) : een 

aantal grote plastic zakken (zouden intussen opgeruimd zijn); 
• Rietbroek/Lange Eerselstraat : een aantal dichtgeknoopte plastic zakjes (zouden 

intussen opgeruimd zijn); noot van de verslaggever : amper 3 dagen na deze 
milieuraad lagen op Rietbroek alweer een 5-tal dichtgeknoopte plastic zakjes met 
restafval; 

• Bornstraat 
• Rietbroek – afslag richting Albertkanaal 
• Rozenstraat 
Kris merkt op dat de gemeentediensten bijzonder kort op de bal spelen, en dat al een 
aantal sluikstorters werd geïdentificeerd en beboet. 

8.4  Stappenplan Roest : werd eerder deze vergaderin g al besproken; 

8.5 Onderhoud toeristische  wandelpaden 

De vraag wordt gesteld of er concrete afspraken zijn gemaakt en indien ja, met welke 
diensten. Kris zal dit laten nakijken, ook wat bij voorbeeld de ‘routedokters’ in het kader 
van het wandelknooppuntennetwerk doen. De afspraken moeten duidelijker zijn. 

8.6 Bladkorven of niet?  

In en aantal wijken is een aannemer aangesteld voor het onderhoud van de plantsoenen, en 
die zorgt ook voor de verwijdering van de bladeren van de openbare aanplantingen. Op 
een aantal plaatsen (Lierseweg bvb) staan nog wel bladkorven. 

8.7 ‘AIS’ bouwt in bufferzone  

Bij de oorspronkelijke bouw van deze bedrijfshallen was de grens van de bufferzone niet 
eenduidig afgebakend. Wat het bedrijf nu vraagt, namelijk een uitbreiding in de bestaande 
bufferzone, kan niet (zie advies vorige vergadering). 

8.8 Aanvraag Peertsbosstraat   

Er is een aanvraag ingediend om 3 bouwkavels te gunnen met in totaal 12 woningen in de 
Peertsbosstraat. Daarbij zou een waardevolle eikendreef met kap bedreigd worden. De 
bufferzone langsheen de aanpalende beek (het Loopke) wordt als minder waardevol 
beschouwd in vergelijking met de bestaande eikendreef. Ook grenst dit gebied aan het te 
ontwikkelen projectgebied ‘De Roest’: voldoende buffering naar de Roest toe is dan ook 
noodzakelijk. De milieuraad zal dan ook in deze zin een advies formuleren naar het 
stadsbestuur.  


