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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), L. Van Sand, E. Vercammen, S. Pelsmaekers, J. Janssens 

(secretaris), H. Vanooteghem, E. Wagemans, M. Van Olmen (schepen), K. Dierckx. 

 

Verontschuldigd: Y. Helsen,  S. Bellens, M. Verwimp, J. Bonroy, K. Schoonaert, M.Vanuytsel 

 

 

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 oktober 2014  

 
Er waren geen opmerkingen over het verslag.  

 

 

2. Onderhoud gemeentelijke wandel-, fiets- en joggingpaden (K. Dierckx) 
 

In het recente verleden werd dit onderhoud verzorgd door de ‘route-dokters’, een initiatief van de 

provincie. Omwille van de opgelegde bezuinigingen werd dit project nu stopgezet en zal de gemeente 

deze taak overnemen. Daarbij volgende bemerkingen : 

- het merendeel van de geasfalteerde wegen, publiek toegankelijke paden wordt sowieso al 

onderhouden door de stadsdiensten; 

- ANB zal het wandelknooppuntennetwerk voor zijn rekening nemen; 

- VMM zal de rivierboorden onderhouden; 

- voor privé-wegen (waar de doorgang geduld wordt) is er geen structureel onderhoud voorzien; 

- een deel zal worden uitbesteed aan de MINA-werkers van Boskat. 

 

De opdracht is klaar en duidelijk : 2 maal per jaar 1.5 m breed maaien en het maaisel afvoeren, een 1
e
 

maaibeurt tussen 15 en 31/5, een 2
e
 tussen 15 en 31/8. Bovendien worden in de winter overhangende 

takken teruggesnoeid. 

 

De dienst Toerisme bevestigt dat er goed werk wordt geleverd. 

 

Wat betreft de Lavendelweg, die nu vanuit Kasterlee enkel voor plaatselijk verkeer is toegelaten, zal 

de milieuadviesraad een brief versturen naar de bevoegde instanties om voor deze ook vanuit 

Herentals enkel plaatselijk verkeer toe te laten. 

 

3. De Roest (K. Dierckx) 

 
De werkzaamheden aan de Roest zijn inmiddels van start gegaan: het aanwezige afval werd 

verwijderd. 

 

Wat betreft het oneigenlijk gebruik van enkele terreinen zal het volgende ondernomen worden: de 

gebruikers zullen worden aangeschreven met de vraag om het oneigenlijk gebruik stop te zetten, dit 

wil zeggen bouwsels afbreken, de grond terug vrijgeven… . Eventueel kan in een later stadium een 

beperkt gebruik (zoals begrazen) worden toegestaan, indien dit kadert in de beheersplannen. 

 

 

 

Wat betreft de toegang tot het domein : er moet rekening worden gehouden met het feit dat er enkele 
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woningen staan, die uiteraard toegankelijk moeten blijven. Een aantal bruggetjes over het Loipke zal 

wel moeten worden afgebroken, tenzij de overwelving gemachtigd is (dit moet de eigenaar aanvragen 

bij de provincie). 

 

Het beheer zal worden uitgevoerd door Natuurpunt. Onder de elektriciteitsleidingen maait Fluxys wel, 

maar ze ruimen het maaisel niet af en het is wel de bedoeling dat dit voortaan gebeurt. 

 

 

4. De voortuintjeswedstrijd 

 
Momenteel hebben zich 4 kandidaten gemeld, er wordt voorgesteld om de inschrijvingstermijn te 

verlengen tot 15 februari 2015 (in de plaats van 15/12/14). Er zijn ook al een 5-tal sponsors gevonden.  

De oproep om mee te doen zal nogmaals in de stadskrant van januari verschijnen. De gemaakte kosten 

dienen nog dit jaar te worden ingediend.  

 

 

5. Feedback agenda bestuur 
 

     De schepen licht – heet van de naald – een aantal ter sprake gekomen punten toe. 

 

5.1. Op 4/12 eerstkomend is er een infomoment met VMM in verband met de afgraving van de 

Hellekens en het hermeanderingsproject in samenwerking met ANB in het Administratief Centrum. In 

totaal zullen zo’n 20000 vrachtwagenladingen worden afgegraven. Die moeten uiteraard worden 

vervoerd, wat heel wat verkeershinder zou kunnen veroorzaken. Deze werkzaamheden worden 

momenteel aanbesteed : de bedoeling is om het zand per schip naar de eindbestemming te vervoeren. 

De stad zal randvoorwaarden opleggen om de verkeershinder op de ring te beperken. 

  

5.2. Le Paige  

Op 19/11 was er overleg met de stichting ‘Onroerend Erfgoed’ en was er een plaatsbezoek in functie 

van de opmaak van een (subsidie)dossier. Gesuggereerd werd, om ook eens bij de Koning 

Boudewijnstichting te informeren naar een eventuele financiële tussenkomst. 

 

5.3. Het schepencollege besliste onlangs om een milieuvergunning te weigeren voor de bouw van een 

openlucht kartingcircuit langs de Lierseweg (vroegere VDAB-gebouwen aan het vroegere Engels 

Kamp). Hoewel het gebied is ingekleurd als recreatiegebied weigert de stad de vergunning op basis 

van de afstandsregels (ten opzichte van woningen en een natuurgebied) en de te verwachten 

geluidshinder.  

 

6. Milieuvergunningen   

 
 

J. Bonroy is niet aanwezig, maar heeft K. Schoonaert gevraagd om verslag uit te brengen. Deze is 

echter verontschuldigd wegens ziekte. 

 

Er waren evenwel geen nieuwe openbare onderzoeken. 

Drie beslissingen werden genomen : Holcim, De Meyer (beide klasse I) en Van Dijck. Holcim werd 

beperkt vergund, de andere 2 werden goedgekeurd.  

 

 

7. Varia 

 
7.1. PMD-zakvandalisme  

 

In de Zandstraat werden tijdens het weekeinde een 3-tal PMD-zakken geopend en omgekieperd. In de 

toekomst zal de PMD-ophaling op woensdag gebeuren, zodat de zakken niet gans het weekeinde op de 

stoepen blijven staan. 

 

7.2. Outdoor karting 
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Zie punt 5.  

 

7.3. Visietekst openbaar groen 

  

Een lid merkt op, dat als deze visietekst routineus wordt toegepast er heel wat laanbomen gedoemd 

zijn om te verdwijnen (vb Engelse Wijk, Zwaneberg). 1 m bermbreedte is echt niet veel om een boom 

volwaardig te laten wortelen. Mits een wortelgeleidingssysteem moeten bepaalde boomsoorten 

(zuileiken?) toch kunnen. 

  

7.4. Melding kappingen 

 

In de Velodroomstraat werd een oude Amerikaanse eik (zeker 6 m stamomtrek) gekapt. De vergunning 

werd eerst geweigerd, maar na onderzoek bleek de boom aangetast en werd de vergunning toegekend. 

Op de school in Morkhoven werden –op aandringen en na een negatief verslag van de 

veiligheidsadviseur- een aantal gezonde kastanjebomen gekapt om veiligheidsredenen. Nochtans werd 

eerder een  onderhoudssnoei verricht op initiatief van de gemeente. 

 

De milieuadviesraad betreurt dat op basis van vrij subjectieve criteria bomen ‘zo maar’ moeten 

verdwijnen en zal in die zin een brief sturen naar het schepencollege.   

 

      7.5. Geluidsoverlast  

 

Bij een recent optreden in ‘het Schaliken’ werd er weer bijzonder veel geluid geproduceerd. Kunnen 

de geluidsmetingen worden opgevraagd, zodat er eventueel tegen kan worden opgetreden (en worden 

voorkomen in de toekomst)?  

 

7.6. Paddenoverzet   

 

Bij de komende paddenoverzet zal de gemeente automatisch meewerken.  

 

7.7. Kapping/houtverkoop aan de Toeristentoren 

       

Aan de toeristentoren zal zo’n 48000 m3 hout worden gekapt en worden verkocht aan 44 tot 45 euro 

per m3.  

 

7.8. Milieuadviesraad activiteit 2015 (januari)  

 

Er worden nog altijd voorstellen verwacht voor de eerstvolgende activiteit van de milieuadviesraad, 

eind januari 2015. Een voorstel is : ‘Ruimtelijke ordening en bomen’, in samenspraak met de Gecoro. 

Nog ideeën ? 


