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

Janssens (secretaris), K. Schoonart, A. Van Cauwenbergh, M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel. 

 

Verontschuldigd: Y. Helsen, S. Pelsmaekers  

 

     1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 april 2015  

      
Er waren geen opmerkingen. 

De vraag werd gesteld in hoeverre ‘Diftar’ kostendekkend is. Herentals zit met bijna 80 % 

kostendekking net boven het gemiddelde. 

 

2. Toelichting maaien bermen  
  

De planning in verband met het maaien van de bermen werd toegelicht. 

Een eerste maaibeurt start op 15/6, een tweede op 15/9. Het maaisel wordt afgevoerd. 

 

Er werd een prioriteitenlijst opgesteld, waarbij aandacht wordt geschonken aan de ecologische waarde 

van de locatie en ook aan de veiligheid (kruispunten, fietspaden…). 

 

Per 1 juni zal al gestart worden met het maaien van de bermen van de industrieterreinen en de grote 

invalswegen. Dit jaar zal per 1 juni gestart worden aan de Toekomstlaan en de Atealaan, tegen 15/8 

wordt deze maaibeurt afgesloten aan de Vuilvoort 

 

Vroeger werd het maaiwerk deels uitbesteed, nu is met de aankoop van een meer performante machine 

de gemeente zelf in staat om dit werk op te knappen. 

 

Er wordt gemeld dat er nu al gemaaid is aan de Aarschotseweg en op de Ring. De milieuraad zal een 

brief sturen naar het Vlaams Gewest om dit aan te kaarten. 

 

  

3. Feedback Agenda Bestuur   

 
3.1. Burgemeestersconventant  

In dit kader wordt een STRAP-dag georganiseerd in samenwerking met de (lagere) scholen. 

Voor de middelbare scholieren worden fluo-strips voorzien en komt er een fluo-fuif. 

Er komt een info-avond in verband met duurzame mobiliteit op 16/9, die kadert in de week van de 

mobiliteit. 

Op donderdag 17/9 zal er een ‘car free day’ worden georganiseerd, waaraan ook het stadsbestuur zal 

participeren. Alle Herentalsenaren zullen worden uitgenodigd om mee te doen.  

 

4. Milieuvergunningen (K. Schoonaert) 

 
4.1. Herentals Logistics, Welvaartstraat 1 (klasse II) 

vragen een uitbreiding voor het laden en lossen  en de tijdelijke stockage van 3000 ton pek, teer, asfalt, 

bouwpuin, 3000 ton reinigingsmiddelen en 3000 ton cosmetica. 

 

De milieuraad vraagt de gemeente in een advies erop toe te zien dat de teer en asfalt conform Vlarem 

worden gestockeerd en behandeld. 
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4.2. Wasserij Droogkuis Van Ende & Roxy nv, Lierseweg 315   2200 Herentals 

 

Het advies van de milieuadviesraad werd inmiddels aan de gemeente overgemaakt. Deze heeft beslist 

zich aan te sluiten bij het advies van de andere hogere overheden (VMM, de waterbeheerder, de 

provincie).  

 

 

 

5. Varia 
 

5.1. Milieuadviesraad juni 

 

De vergadering van 18/6 wordt verschoven naar 25/6 omdat op de eerste datum een startmoment rond 

het burgemeestersconvenant plaats vindt, met een voorstelling van de Low Impact Man Steven 

Vromman. 

  

 

       5.2. Vraag bieb voor ondersteuning project rond dieren voor kinderen van het 3
e
 en 4

e
 leerjaar  

 

De voorzitter denkt bvb aan Joeri Corstjens om hulp te vragen, maar deze is nogal druk bezet. Hij 

raadt aan om ‘Natuurpunt Educatie’ te contacteren. Het beste moment om een activiteit (zoals een 

bijenhotel maken) te organiseren is kort na de winter, het vroege voorjaar.  

 

5.3. Sluikstorten groenafval   

 

Er wordt gesignaleerd, dat er systematisch groenafval (gazonmaaisel, snoeisel, bladeren…) in de 

bermen wordt gekieperd, o.a. op Krakelaarsveld en of hiertegen geen sensibiliseringsactie kan worden 

gevoerd. De schepen antwoordt dat ook in andere wijken dit probleem zich stelt, maar heeft geen 

pasklare oplossing voor dit probleem.  

 

5.4. Pomp Hellekensloop  

       

De pomp in de Hellekensloop dreigt kapot te gaan : is de opzuigbuis geraakt, er is te veel terugslag. 

Een en ander zal worden nagezien.  

 

5.5. Geurhinder boven Herentals   

       

Boven het centrum werd medio mei een onaangename geur vastgesteld. De oorzaak van de stank is 

niet bekend geraakt.  

 

5.6. Educatieve Mieuboottochten  

 

De milieuboot vaart weer in de regio. De secretaris zal contact opnemen om Herentalsenaren de kans 

te geven mee te varen eind september. 

  

5.7. Voortuintjeswedstrijd 

       

De fotograaf ondervond praktische problemen bij het fotograferen van enkele deelnemende tuintjes. 

We wachten het resultaat af. 

 

5.8. Reglement tegeltuinen  

       

Er moet dringend werk gemaakt worden van een reglement voor de aanleg van tegeltuintjes. Er lopen 

regelmatig aanvragen binnen. 

 

5.9. Agendapunten 

       

Leden die bijkomende punten op de agenda willen plaatsen worden vriendelijk aangemoedigd dit te 

doen.  


