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

Pelsmaekers, M. Verwimp, H. Vanooteghem, J. Janssens (secretaris), J. Bonroy, D. Adriaensen, E. 

Wagemans, K. Dierckx (milieuambtenaar), M. Van Olmen (schepen) en M. Nijs. 

 

Verontschuldigd: L. Leenders, L. Snauwaert Y. Helsen, F. Leys, K. Schoonaert, J. Gelens 

 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering  van 10 oktober 2013. 
 

Opmerkingen:  
Bij punt 3 (en 7.2) : Er werd geen extra GAS-ambtenaar aangeworven, het gaat om een bijkomende 
opleiding binnen de bestaande ambtenarenploeg. Ook kan de politie geen sancties opleggen: dit is de 
exclusieve bevoegdheid van de onafhankelijke GAS-ambtenaar met zetel in Geel.  

 
 

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

 
2.1. Meerjarenplanning   
  
Momenteel wordt er nog heel hard gewerkt aan de planning op de langere termijn. De leden van de 
milieuadviesraad zullen de voorstellen digitaal toegestuurd krijgen in de komende weken : het advies van 
de milieuraad is immers vereist.  
 
2.2. Samenaankoop IOK 
  
Herentals stapt mee in het initiatief van de IOK om een samenaankoop van hoogrendementsglas te 
realiseren.  
 
2.3. Windturbines Atealaan 
  
In dit dossier is een volgende ontwikkeling : de milieuvergunning werd verleend, nu dient de aanvraag 
van de stedenbouwkundige vergunning te worden afgewacht. 
 
2.4. Subsidies zwaluwnesten 
  
In samenwerking met het Regionaal Landschap worden subsidies verleend om het zwaluwenbestand te 
beschermen en vergroten. Dit jaar werd slechts één aanvraag ingediend (tegenover 17 in 2012) wat 
vragen oproept in verband met de communicatie rond dit initiatief. 
  
3. Vergunningen  
 
3.1. Event Solutions  
 
Dit bedrijf aan de Atealaan vraagt een klasse II-vergunning aan . Het verhuurt decors, materialen… voor 
evenementen. Het wenst ook een eigen evenementenhal te exploiteren met de mogelijkheid om tot 100 
dB geluid te produceren. Het dossier moet nog door de milieudienst worden behandeld. 
Vraag vanuit de raad : is er voldoende parkeergelegenheid voorzien? 

Commentaar van de schepen : er komt een globale evaluatie rond geluidshinder bij evenementen in het 

algemeen in Herentals.  

 
3.2. Portion Pack Belgium 
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Dit bedrijf aan de Toekomstlaan vraagt een uitbreiding aan (bakkerijproducten, andere 
voedingsmiddelen). 
 
3.3. Van Heylen - Geerts 
 
Dit bedrijf aan de Toekomstlaan vraagt een forse uitbreiding aan. Er wordt glas bewerkt. Het gaat om een 
spuitcabine en om de opslag van gevaarlijke stoffen. 
 
3.4. Eigen Haard 
 
In de Gagelstraat wordt een klasse I-vergunning aangevraagd voor de installatie van een koude/warmte-
opslag (warmtepomp). 
 

4. Varia 
 

4.1. Opvolging PV’s   

 

Een lid vraagt of PV’s opgesteld naar aanleiding van een onwettige kapping (zoals in de Schoutenlaan 

recentelijk) ook opgevolgd worden door de stad. De milieuambtenaar wordt hiervan niet op de hoogte 

gebracht, tenzij de gemeente betrokken partij is. Van dit specifiek dossier heeft hij geen weet, het is het 

gerecht dat hierover een oordeel velt. 

 

4.2. Stemming meerjarenplan 

   

Zie punt 2.1.  

 

4.3. Lediging openbare vuilnisbakjes 

   

Een probleem vormen de propvolle openbare vuilnisbakjes. Worden deze enkel tijdens de werkuren 

geledigd ? 

De stad erkent het probleem en zoekt een oplossing: er zullen nieuwe, meer ergonomische vuilbakjes 

geplaatst worden, bol van vorm, tot op de grond reikend met een kleinere inwerpopening. Het groter 

volume moet voor een nettere omgeving zorgen. Maar ook aan de mentaliteit van de bewoners moet wat 

veranderen: een propere stad begint bij jezelf.  

 

4.4. Frequentiewijziging ophaling papier/karton en PMD 

 

PMD wordt voortaan nog maar om de 3 weken opgehaald (ipv om de 2), papier en karton om de drie 

weken (ipv om de 4). 

 

4.5. Platanen Lierseweg/Stadspoortstraat 

 

Op de hoek van de Glasstraat en de Lierseweg is een plataan afgestorven. Deze staat reeds op de to-do 

lijst van de stad. Er werd melding gemaakt van nog een 3-tal afgestorven exemplaren. Bij de komende 

snoeiwerken (door een aannemer) zal een boomdeskundige een rapport opmaken over de 

gezondheidstoestand van de betrokken bomen. 

 

Er wordt tevens gevraagd, dat de platanen die werden gerooid voor de aanleg van het fietspad aan het 

einde van de Stadspoortstraat opnieuw zouden worden aangeplant. 

 

4.6. Bloembakken Veldhoven 

 

Op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld is tegen de bloembak (verkeersremmer) gebotst en is een 

voor fietsers ronduit gevaarlijke situatie ontstaan. 

Ook de eerste bloembak komende vanaf de industrie werd verplaatst, zodat fietsers geen aparte doorgang 

meer hebben. 

 

De milieuambtenaar vraagt om deze situaties sneller te melden (liefst via mail), zodat kan ingegrepen 

worden.   

 

4.7. Le Paige 

  

Een 10-tal waardevolle bomen in het arboretum van Le Paige worden vermeld in een nieuwe brochure. 
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De groendienst van de stad staat in voor het onderhoud ervan. 

  

4.8. Tegeltuintjes  

 

E. Wagemans zal met S. Bellens en D. Roelants proberen een werkgroep op te starten rond dit 

initiatief.  

 

      8.9. De Nieuwe Wildernis  

  

Deze film zit nog niet in het courante aanbod, maar H. Van Ooteghem zal dit verder opvolgen.  

 

8.10. Voorstel info-avond 

 

Als onderwerp voor de infoavond eind januari werden al 2 voorstellen gelanceerd : ‘het Nieuwe 

Natuurdecreet’ en ‘Natuur in Herentals’ (de Kempense Heuvelrug, het Life-project). De Lakenhalle 

werd gereserveerd voor vrijdag 31/1/14.  


