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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand,  S. Pelsmaekers, M. Verwimp, J. 

Janssens (secretaris), D. Adriaensen, K. Dierckx (milieuambtenaar), M.Vanuytsel. 

 

Verontschuldigd : J. Bonroy, K. Schoonaert, M. Van Olmen (schepen) 

 

 

 

 

De milieuraad maakt kennis met het recent aangeworven diensthoofd stadsontwikkeling, Marjan 

Vanuytsel. 

 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 maart 2014  

 

Geen opmerkingen.  

 

2. Project tegeltuintjes - advies tegeltuinaanvraag St.-Magdalenastraat  

 
Er is een aanvraag binnengekomen om in de St.-Magdalenastraat een tegeltuintje aan te mogen leggen. 

Dit project zou passen in een eerder op de milieuadviesraad gelanceerd voorstel om de straten te 

verfraaien met bloembakjes, tegeltuintjes … . Hiervoor werd een werkgroep opgericht, maar deze zou 

opnieuw moeten geactiveerd worden 

 

Ook moeten de randvoorwaarden worden vastgelegd : bij voorbeeld nutsleidingen mogen niet geraakt 

worden, de boordhoogte moet worden afgesproken, de opgebroken tegel moet worden bijgehouden of 

gebruikt als boord … .Voorgesteld wordt ook om tips te geven over het soort planten dat succesvol 

kan worden gehouden, hoe de groei kan worden beperkt, enzovoort. 

 

Staat er in de politiecodex iets over tegeltuintjes en is dat realistisch? De stad Antwerpen heeft een 

brochure uitgegeven over het aanleggen van tegeltuintjes. In Turnhout worden boomspiegels 

gepromoot. In  Antwerpen en Gent is er al een tuintegelreglement. Er wordt afgesproken om dit eens 

na te zien. 
 
 

3. Feedback agenda bestuur 

 
De schepen is verontschuldigd, het punt wordt niet behandeld.  
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4. Milieuvergunningen   

 
 

J. Bonroy is niet aanwezig, maar heeft wel via mail verslag uitgebracht bij de voorzitter. 

 
Beslissingen : 

1. M. Lenaerts, Vorselaar, melkveehouderij Klasse 1 (256 dieren, melkkoeltank, mestopslag, 

grondwaterwinning (tot 8000 m3 per jaar); 

2. PIDPA, Klasse 1, uitbreiding drinkwaterproductiecentrum 

3. Wasserij Van Ende & Roxy, Klasse 1, uitbreiding (o.a. voertuigstandplaatsen, wastoestellen, 

stoomketel maar vermindering droogkuismachines op PER van 3 naar 1).  
 
 

Openbare onderzoeken : 

1. P. Pandelaers, Watervoort,Klasse 2, 2 verticale boringen tot op 148 m voor een warmtepomp. 

2. Waldan Herenthoutseweg, Klasse 2, herstellen en verkopen van voertuigen, lozen van 

bedrijfsafvalwater, 2 spuitcabines, droogoven, stallen van 30 vrachtwagens, werkplaats met 6 

putten en 21 bruggen, … 

 

 

  

5. Varia 

 
5.1. Aanplantingen Krakelaarsveld  

 

Gemeentearbeiders zijn volop bezig met de heraanplant op Krakelaarsveld. Niet overal zijn deze 

hetzelfde : een aanplantingsplan ligt ter inzage op de betrokken dienst. 

 

5.2. Burgerlijke partijstelling bij bouwovertredingen in natuurgebied 

 

Er wordt gemeld dat in kwetsbaar gebied wel degelijk opgetreden wordt bij een bouwovertreding. De 

gewestelijke stedenbouwkundige adviseur volgt het dossier op, dat is niet de taak van de gemeente. 

 

5.3. Burgemeestersconvenant 

 

     In april was er een infovergadering in verband met het burgemeestersconvenant, waarop ook de leden 

van de milieuraad uitgenodigd waren. In principe treedt het convenant in februari 2015 in werking. 

Het IOK schrijft momenteel een actieplan uit, en in juni wordt op gemeentelijk vlak beslist waaraan 

wordt meegewerkt en waaraan niet. 

 

 

5.4. Voortgang De Roest 

 

Natuurpunt laat informeren naar de stand van zaken op de Roest. Wie zal het beheer op zich nemen, de 

gemeente of Natuurpunt? Eén en ander moet nog worden (bij)gestuurd. 

 

 

 


