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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Geerts, E. Vercammen, L. Leenders, 

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

D. Adriaenssen, E. Wagemans, K. Dierckx (milieuambtenaar), M. Van Olmen (schepen), D. 

Roelants en L. Snauwaert. 

Verontschuldigd : H. Van Ooteghem 

 

1. Goedkeuring verslagen vergaderingen  van 13 juni en 8 augustus 
2013. 
 

      Geen opmerkingen 
 

2.  Toegevoegde punten 
 
Op vraag van de schepen (en ook de voorzitter en de secretaris) worden de nieuwe GAS-codex en het 
komende financieel kader van de stad (structureel tekort) toegevoegd aan de agenda. Van de milieuraad 
was evenwel niemand op de info-vergaderingen aanwezig. Daarom wordt beslist de 
powerpointpresentatie of het verslag van beide items door te sturen naar de leden van de milieuraad, en 
deze punten op de volgende milieuraad opnieuw te agenderen. 
 
De tekst ivm de wijzigingen van de GAS-reglementering werd intussen rondgestuurd, hierbij volgen de 
meest in het oog springende wijzigingen/vaststellingen voor Herentals, dit al vast ter voorbereiding van 
de volgende milieuraad. Het advies van het politiecollege werd al verstrekt en in dat verslag opgenomen, 
de mening van de secretaris is te bespreken op de volgende milieuraad. 
 
- de meeste GAS-boetes werden in Herentals uitgeschreven voor sluikstorten, namelijk 95 op de 155 
(ongeveer 2 op 3), terwijl dit voor de overige gemeentes van de politiezone 47 op de 129 was (ongeveer 1 
op 3). Wordt er in Herentals meer gesluikstort, of  is de opsporing van sluikstorters in Herentals 
effectiever, efficiënter?  
 
- GAS-boetes zijn gemeentelijk autonoom bepaalbaar (dus niet geldig in de ganse politiezone). 
 
- de leeftijdsgrens waarop GAS-boetes kunnen worden uitgeschreven wordt verlaagd van 16 naar 14 
jaar, advies van de jeugdraad over de nieuwe bepalingen is verplicht. De ouders worden betrokken bij 
de op te leggen sanctie (financiële boete, gemeenschapsdienst). 
 
- nieuw zijn de zogenaamde ‘gemengde inbreuken’, inbreuken uit het strafwetboek waartegen normaliter 
niet of nauwelijks wordt opgetreden (nachtlawaai, vandalisme, graffiti…, maar ook wordt gedacht aan 
ongeoorloofd stilstaan/parkeren, vernieling van voertuigen…)(zie ook verder). 
 
 -vuurwerk en dergelijke, wensballonnen : worden verboden (tenzij toegestaan door de burgemeester), 
behalve tijdens oudejaarsnacht. Een uitzondering wordt gemaakt voor Seveso-inrichtingen (in een 
perimeter van 500 m). De politie gaat niet akkoord met deze wijziging en merkt op dat er weinig Seveso-
bedrijven in de politiezone liggen. De secretaris merkt op zijn beurt op, dat er wel degelijk Seveso-
bedrijven in de politiezone liggen (oa Pollet-brandstoffen, DCM), en dat op de nieuw in te richten ENA-
terreinen op Heirenbroek (op 500 m van het stadscentrum) Seveso-bedrijven niet uitgesloten worden, 
zodat het wel zinvol is om deze restrictie te voorzien .  
 
- inname openbaar domein :  
de secretaris :  in Herentals zijn er enkele schrijnende voorbeelden van een ongeoorloofde inname van 
het openbaar domein als parking. De secretaris stelt dan ook voor, om de vastgestelde overtredingen aan 
de GAS-ambtenaar te signaleren en een oplossing op korte termijn af te dwingen. 
 
- Loslopende dieren : in principe dienen honden op openbare plaatsen te allen tijde aan de leiband 
gehouden te worden 
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- Gemengde inbreuken 
 
Slagen en verwondingen (louter overlastgerelateerd) als gemengde inbreuk? Advies werd gegeven om dit 
niet op te nemen als GAS, omdat dit toch wel zware feiten betreft. 
 
Langdurig parkeren als gemengde inbreuk? De milieuraad heeft in het verleden meermaals het 
langdurig parkeren van vrachtwagens of opleggers onder meer langs de ring, in vraag gesteld. Advies 
werd gegeven, om dit niet op nemen als GAS, omdat dit voor de politiediensten heel ingewikkeld wordt 
om vast te stellen. Onmiddellijke inningen zouden een oplossing kunnen zijn (vraag is sowiezo of er op de 
parallelweg langs de ring langdurig mag worden geparkeerd). 

 
  

Vernieling auto als nieuwe gemengde inbreuk? Dit sluit aan bij de reeds aanvaarde gemengde inbreuk : 
beschadiging van andermans goederen. Advies : doen. 
 
 
3. Feedback agenda bestuur 

 
 

De schepen licht – heet van de naald – een aantal punten toe die in de voorbije periode aan bod kwamen.  
 

3.1. Elektrische wagen  
Er werd een (eerste) elektrisch dienstvoertuig aangekocht door de stad.  
 
3.2. Besparingen 
Het personeelsbeleid wordt enigszins bijgestuurd : een aantal vervangingen zal niet meer automatisch 
worden doorgevoerd, maar er komen wel een aantal benoemingen op de hogere echelons. Zo wordt de 
aanwerving voorzien van een duurzaamheidsambtenaar, niet van het B-niveau, maar wel een A-statutair. 
Dit houdt in dat deze persoon zich meer met supervisie en beleid zal bezig houden, en minder met de 
dagdagelijkse praktische kant van de werkzaamheden. Op de technische dienst wordt uitgekeken naar een 
projectleider infrastructuur, die onder andere het gebouwenbeheer en energieverbruik zal opvolgen. Ook 
wordt er een extra personeelslid aangetrokken voor het beleid rond ruimtelijke ordening (voorbereiding 
gebouwendossiers, optimaliseren processen o.a. rond waterbeleid…). 
 
3.3. Samenaankoop energie 
De stad heeft beslist om over te gaan tot een samenaankoop van 100 % groene energie bij Eandis, de 
meest voordelige aanbieder. 

 
3.4. Vrijheidsboom Morkhoven  
In samenwerking met het Regionaal Landschap werd in het centrum van Morkhoven een eeuwenoude 
lindenboom gesnoeid, zodanig dat deze Vrijheidsboom er weer een aantal jaren gezond bij zal staan..  

 
3.5. IOK proefproject 
De  IOK  stelt voor om de inzameling van PMD om de 3 (ipv 2) weken te organiseren, en de inzameling 
van papier en karton om de 3 (ipv 4) weken te doen, dit omwille van de huidige praktische situatie. 
 
 
 

 
 
4. Vergunningen  
 
ONDERZOEKEN  
- Dhr. Verrydt vraagt een klasse 1 vergunning voor een uitbreiding van zijn melkveebedrijf tot 264 

runderen. 
 

- Een vergunning wordt aangevraagd voor een tankstation op de Poederleesesteenweg (klasse 1). 
 

 
Bekendmaking  

- KVL Multimarket krijgt een vergunning om naast fotografische producten ook zo’n 14000L wodka 
te stockeren (Toekomstlaan). Nazdrovie dan maar? 

 
 
     5.  Varia 

 
5.1. Voorstel ‘Voortuinwedstrijd’ 
Een lid wil dat de milieuraad mee zijn schouders zet onder het voorstel om het stadscentrum (en de 
deelgemeenten) te verfraaien door middel van een voortuinwedstrijd. Vanuit de vergadering wordt dit 
initiatief positief onthaald (tips : samenwerken met Velt? Overleggen met het tegeltuineninitiatief in 
Turnhout/ Antwerpen). Kortom, er zijn wel wat ideeën, maar iemand moet de kar willen duwen (of 
trekken). Dit voorstel verdient ruime belangstelling en steun, en zal bij de volgende vergadering opnieuw 
worden behandeld, al dan niet in de varia. (Eugène, Sonia, Volkstuinen… , er zijn wellicht voldoende 
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trekkers te vinden). 
 
5.2. Ophaling huisvuil centrum  
Een lid merkt op, dat sommige afvalbakken erg lang vol blijven staan/hangen.  Andere (grijze) bakken 
staan op privé-domein, en het is niet aan het gemeentepersoneel om deze op te ruimen. Kortom, het is niet 
altijd duidelijk of de IOK dan wel de gemeente verantwoordelijk is voor het ruimen van de afvalbakken. 
 
5.3.De Nete wordt gestroopt  
Ter hoogte van St. Job wordt regelmatig vastgesteld, dat bij valavond duistere figuren (buitenlanders, 
wellicht oosteuropese buren) het visbestand op de Kleine Nete zwaar uitdunnen (zeg maar : leegroven). 
Er wordt gevraagd om hiertegen actie te ondernemen. 
Een tweede pijnpunt, dit keer in de Herentalse bossen, is het systematisch wegplukken van 
tondelzwammen. Daarvoor zouden dan weer onze Aziatische medebewoners verantwoordelijk zijn. 
Graag maatregelen tegen deze leegroof van onze bossen en rivier. 
 
5.4. Afhangende takken 
Op Krakelaarsveld werd gesignaleerd dat een boom op het openbaar domein met zijn afhangende takken 
schade dreigt te veroorzaken bij een bewoner (KV 112). De technische dienst zal dit verder opvolgen. 
Wortels zijn geraakt tijdens de wegenwerken. Afwachten hoe de toestand evolueert.  

 
      5.5. Drie in één : Begijnenvest/trage wegen/milieubarometer 

Er werd wel degelijk gemaaid op de Begijnenvest. Wel is het zo, dat de Vlaamse overheid de steden en 
gemeenten (middels het Bermbesluit) verplicht tussen half juni en begin juli een maaiing uit te voeren, en 
een tweede maaibeurt tussen half september en begin oktober. Hieraan probeert Herentals te voldoen. 
 
Trage wegen: Herentals heeft zelf rond dit item voorlopig geen initiatief genomen. Voorlopig ligt het 
initiatief bij het regionaal landschap, de gemeente Olen heeft al wel een aantal initiatieven ontplooid. 
 
Milieubarometer : was één van de stokpaardjes van Kris Boers. Momenteel staat deze op een laag pitje, 
lage drukstand dus. 

 
      5.6 Aansluitend daarbij : verlichting fietspad Herentals-Aarschot 

Een lid merkt op dat een eventuele verlichting van dit fietspad een groot risico zou meebrengen voor de 
populatie ingekorfde (?) vleermuizen aldaar, één van de grootste populaties in Vlaanderen, tevens een 
Europese habitatsoort. De Schepen merkt op, dat dit pad is opgenomen in het fiets-o-stradeplan van de 
povincie, school- en werkverkeer met de fiets zijn een even belangrijke vragende partij. Op korte termijn 
moeten de milieueffecten van een eventuele verlichting worden nagegaan.  
 
Een lid merkt terecht op, dat vaak privéwoningen meer lichthinder veroorzaken dan wenselijk (oa in de 
buurt van Snepkensvijver), maar dat –getoetst aan de Vlarem-wetgeving inzake- hiertegen weinig te 
beginnen is.  

 
      5.7.  Belasting leegstand 

 In Noorderwijk-centrum is er een schrijnend geval van gebouwenleegstand, dat een gevaar voor de 
omgeving vormt : vallend bouwpuin op de straat en stoep, afgesloten voetpad. De provincie vereist een 
zeker bouwaanbod (ook qua vrijliggende bouwpercelen), aan een dergelijke toestand moet dringend iets 
gedaan worden (niet alleen in Noorderwijk trouwens). 
 

      5.8. Planning Roest  

Hoe zit het met de realisatie van de plannen Roest, vraagt een lid. Deze is bezig, zit in het 

meerjarenplan (termijn van 6 jaar), geduld ajb. 

 
      5.9. Lenteheide 

De weg werd verbreed met (bouw)puin. Is dit wenselijk/toegelaten? 

 
      5.10. Olm Vaartstraat/Nieuwstraat 

De boom verliest vroeg op het (na)jaar al veel blad. Is hij ziek, is hij nog te genezen, te redden? 

Afwachten tot volgend voorjaar. 

 
      5.11. Vestenwandeling 

Op zondag wordt er vrolijk onder de oude eikenbomen van de vesten geparkeerd. Is dit zo maar 

geoorloofd? Moeten er geen paaltjes of verbodstekens komen om de bomen te beschermen? 

 
      5.12. Film 

Op vrijdag 11/10 nodigt de milieuraad alle belangstellenden uit op een gratis voorstelling van de film 

‘More than honey’, over de bloemetjes en de bijtjes, en bij uitbreiding over de biodiversiteit, in het 

Schaliken, om 20 u. Men zegge het voort. 
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      5.13. Bladkorven 

Binnenkort verschijnen er weer bladkorven in de stad. Let wel : straten waar een onderaannemer het 

groenonderhoud doet of gewestwegen worden niet uitgerust met bladkorven. De korven zijn overigens 

enkel bedoeld voor bladeren die van ‘openbare’ bomen komen, niet om privé-GFT in kwijt te raken. 


