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

L. Leenders, F. Leys, S. Pelsmaekers, J.Janssens (secretaris), J. Bonroy, K. Schoonaert,  

E. Wagemans, F. Peeters, K.Dierckx (milieuambtenaar). 

Verontschuldigd : M. Van Olmen (schepen)  

 
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 18 april 2013. 
 

2 opmerkingen:  

 

- we spreken op de Hellekens voortaan over een pomp op zonne-energie en niet meer over een molen; 

 

- de blauwe halve bollen duiden enkel het waterfietspad aan en hebben niks te maken met 

brandweermonden. 

 

Het weze genoteerd. 

 

2.  Afvalstoffencijfers 2012  
 

K. Dierckx licht de evolutie van de afvalstoffencijfers van  2012 van de stad Herentals toe. De 

voornaamste trends en tendenzen worden hier even kort toegelicht. 

 

Het bouw- en sloopafval maakt tot 44 % uit van de totaal ingezamelde afval en is hiermee de 

grootste fractie. Het restafval is verder teruggezakt tot 15 %. Dit restafval dient te worden verbrand. 

Ook papier/karton (15 %) en groenafval (13 %) leveren een substantiële bijdrage aan het totaal 

ingezamelde huisvuil in Herentals. 85 % van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd, 66 % wordt 

binnengebracht via het recyclagepark. 84 kg per inwoner wordt  terminaal verwijderd 

(verbrand/gestort), het Vlaams gemiddelde zit rond de 100 kg/inwoner. De hoeveelheid groenafval 

stagneert sinds de invoering van het Diftarsysteem, en zal met de aangepaste tarieven wellicht 

verder dalen (zie verder).  

 

Een tip vanuit de vergadering : waarom tracht het IOK het groenafval niet meer te valoriseren via 

een vergistingsinstallatie, zoals die van Geert op de Beeck uit Kallo? 

 

De hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen (vooral opgehaald door de stad zelf, zoals marktvuil, 

graszoden, maaisel…) en straatvuil (vooral vuilbakjes en zwerfvuil) zijn nagenoeg constant 

gebleven, het aantal opgeruimde sluikstorten (en de uitgeschreven GAS-boetes hieraan gekoppeld) 

zijn wel sterk gestegen, van 19 (in 2009) naar 70 (2012). Het grootste aantal sluikstorten werd 

opgeruimd in de stationsomgeving en aan de bushokjes langs de Herenthoutseweg. 

 

Maar de afvalbehandeling blijft de stad Herentals veel geld kosten : de verwerking kost ca 2.27 

miljoen euro, de inkomsten bedragen slecht 1.11 miljoen euro, een verschil van ruim 1 miljoen 

euro, en daar zullen de GAS-boetes niet veel van goedmaken. Daarom : zie punt 4. 
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    3. Project watermolen de Hellekens  
 
 

 
De nieuwe molen (op zonne-energie!) zou eerstdaags proefdraaien en dan officieel in gebruik worden 
genomen, bij voorkeur voordat de bouwers hun eindexamens hebben afgelegd. Koen zoekt een voor zo 
veel mogelijk mensen passende datum, liefst geen zondag (zie verder). 

 
 
 
 

4. Nieuwe afvaltarieven Diftar en containerpark 
 

De Vlaamse regering heeft (nieuwe Vlarema-wetgeving) nieuwe minimum- en maximumtarieven 
vastgelegd voor de gemeenten (en dus ook het IOK) voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen, 
en minder duur wordt het niet. 
 
Hier komen de nieuwe Diftar-tarieven :  
 
Vanaf 1 juli wordt de vaste kost voor de grijze bak 20.4 euro (ipv 10.8 euro). De prijs per kg meegegeven 
huisvuil daalt van 0.317 euro naar 0.30 euro. De milieuraad merkt op dat dit minder gunstig zal zijn voor 
hen die weinig huisvuil meegeven (immers : de vaste kost stijgt, het meegegeven gewicht daalt in 
aandeel). 
 
Ook de huurprijs van de groene bak stijgt van 10.8 euro naar 20.4 euro. De prijs voor het meenemen van 
GFT-afval blijft behouden op 0.22 euro/kg. 
 
Op het recyclagepark verandert er ook één en ander : zo worden in de maanden april en november geen 
gratis groenafval meer aanvaard. In de plaats krijgt elk gezin 50 kg krediet : gratis af te leveren wanneer 
het uitkomt (dat is een kleine kruiwagen). De prijs voor het aanleveren van groenafval daalt van 0.22 euro 
nar 0.15 euro. En er is nog goed nieuws : de andere afvalstoffen (sloopafval, metalen …)  mogen gratis 
afgeleverd worden, behalve restafval (matrassen, vloerbekleding, meubels, behangpapier…), daarvoor 
moet 0.15 euro/kg betaald worden. De milieuraad merkt op dat dit tot een toename van het aantal 
sluikstortingen zou kunnen leiden en dringt aan op een controle en opvolging hiervan.  Opgemerkt wordt 
ook, dat de weegbrug maar vanaf 5 kg een gewicht kan registreren : iedereen die 0.5 tot 7.5 kg binnen 
brengt, betaalt voor 5 kg.  
 
Op afroep kunnen grotere hoeveelheden snoeihout ook thuis verhakseld (en dus voor eigen gebruik 
aangewend) worden. De prijs moet nog worden vastgelegd, maar dit zou een goedkopere oplossing zijn 
dan afvoeren naar het recyclagepark. 
 
Een aantal gemeentelijke toelages voor afval blijven behouden :  
- ouders met jonge kinderen (luiers); 
- medische redenen (incontinentie…)  
- onthaalmoeders; 
- maar niet : injectienaalden : mogen wettelijk gezien niet meer via het recyclagepark :  de regeling via 

apothekers en diabetesorganisaties is vrij duur, waarvan akte. 
 
 
 

5.  Feedback agenda bestuur 
 
Bij afwezigheid (verontschuldigd) van de schepen doet de milieuambtenaar verslag. 
 
5.1  Garage Gareelmakersstraat 
 
Geen opmerkingen vanwege de gemeente  
 
5.2  Kapvergunningen  
 
3 aangevraagde kapvergunningen werden vergund mits heraanplant van ten minste één hoogstam. 
 
5.3 Hondenpoepcampagne   
 
- de bezitters van een viervoeter met hondenkenmerken zullen worden gesensibiliseerd om de drollen op 
te ruimen; 
- er wordt klein materiaal aangeschaft door de groendienst om de kak op te kuisen. 
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6. Gecoro  
 
- een bedrijf aan Dompel heeft een regularisatie gevraagd, welke volgende vergadering zal worden 

besproken; 
- de plannen voor een wijziging van de herbestemming ‘Engelse Wijk’ (nu : militair domein) naar 

woonzone en uitbreiding schoolgemeenschap KOSH zijn volop in Openbaar Onderzoek en 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Later meer details hierover. 

 
 

 
 

      7. Milieuaanvragen  
 
Luc Leenders wordt voortaan geassisteerd door Jelle Bonroy. Momenteel loopt er een aanvraag van KVL 
Multimarket, dat naast fotopapier en andere gerelateerde producten ook zo’n 14000 L wodka wil 
stockeren. Het bedrijf heeft Poolse roots, vragen hierbij?  
 

 
8.  Varia 
 
8.1  60 jaar Kempense natuurreservaten  
 
Natuurpunt richt naar aanleiding van de 60

ste
 verjaardag van de oprichting van de Kempense 

Natuurreservaten (de oudste van Vlaanderen) een groot aantal activiteiten in, tussen 11 en 16 u. Hier gaan 
we :  
 
- 9/6 Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee 
 
- 16/6 De Zegge, Mosselgoren, Geel 
 
- 23/6 Snepkensvijver, Lichtaartseweg, Herentals 
 
Op donderdag 20/6 is er daarbovenop nog een feestavond in het Schaliken, met Hans van Dyck en Marcel 
Verbruggen en Walter Roggeman. 
 
8.2  Plichten en rechten van de milieuraad  
 
De milieuraad komt maandelijks samen (in 2013 nog verplicht vanwege het milieuconvenant met de 
Vlaamse overheid), en zal dit in 2014 ook blijven doen. De raad geeft adviezen en kan eigen initiatieven 
ontplooien. 
 
8.3 Ophaling vuilnisbakjes weekend en vakantiedagen  
 
Er wordt opgemerkt, dat tijdens verlengde weekends en op vakantiedagen de afvalbakjes in het centrum 
overvol zitten en niet worden geledigd. De milieuambtenaar merkt op, dat weekend- en feestdagprestaties 
dubbel betaald dienen te worden en dat de stad dit niet als een prioriteit ziet. 
 
 

      8.3. Exotische planten in Herentals  
 
Leden merken op, dat de wildgroei van invasieve exotische plantensoorten (zoals de Japanse 
duizendknoop) ook in Herentals problematische vormen aanneemt op sommige plaatsen.  Raad vanuit 
Natuurpunt : uitputten, door aanhoudend te maaien, een werk van langere adem. 
 
 
 

      8.4. More than Honey  
 
Deze natuurfilm speelt op 19/6 in Lichtaart. In Herentals? 
 
 

 
 

 

 


