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

(secretaris),  A. Van Cauwenbergh, D. Van Gehuchten, M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel. 

 

Verontschuldigd: S. Pelsmaekers , M. Verwimp, M. Nys 

 

1. Prijsuitreiking voortuintjeswedstrijd  

 

De vergadering werd geopend met de prijsuitreiking van de voortuintjeswedstrijd. Als prijzen werden 

o.a.  aankoopbonnen van een bloemencentrum in Herentals en een plantencentrum in Viersel voorzien.  

 

De hoofdprijs (een plantenbak van 2 m2, 2 zakken potgrond en plantjes) ging naar de familie Verhelst.  

De dochter en haar echtgenoot van de 1ste prijs winnaar uit Morkhoven nam de honneurs waar. 

2de prijs: Steven Wijnants uit Noorderwijk was met vakantie - prijs + documenten werden door Sonia 

meegenomen en de week nadien aan hem bezorgd. 

 

De winnaars werden uiteraard van harte gefeliciteerd met hun prijs. Foto’s van de winnende voortuinen 

werden aan de vergadering getoond. 

 

Vanuit de vergadering werden volgende voorstellen geformuleerd:  

- eventueel de Volkstuinen bij de organisatie betrekken? 

- meerdere thema’s voorstellen : van ecologische tuin naar buxustuin enzovoort. 

 

De organisatie van deze wedstrijd heeft de organisatoren en de milieuraad in elk geval veel bijgeleerd. 

 

2. Trage wegen 

 

Vanuit Noorderwijk komt een dringende vraag naar de instandhouding van trage wegen : het gebeurt 

dat deze ‘zo maar’ worden opgedoekt. Moet de milieuadviesraad hieromtrent een advies formuleren? 

In principe moet het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete hierbij worden betrokken; zij kunnen 

tevens kredieten voorzien.  

 

Opmerkingen vanuit de vergadering : 

- ook servitudewegen willen wel eens ‘zo maar’ verdwijnen;  

- notariële akten durven ook ‘zo maar’ te veranderen, wat de instandhouding van deze trage wegen 

uiteraard bemoeilijkt.  

 

De secretaris zal naar aanleiding van deze vraag en de voorstelling van het budget 2016 een advies 

formuleren. 

3. Goedkeuring verslag vergadering van 21 mei 2015  

      
De infoavond in verband met duurzame mobiliteit in het kader van het burgemeestersconvenant zal op 

14/9 doorgaan en niet op 16/9 zoals vermeld in punt 3.1 van het vorige verslag. 

      Het advies in verband met de milieuaanvraag van Van den Ende en Roxy werd doorgemaild. 

 

Verder waren er geen opmerkingen.. 

 

4. Advies budget 2016  
  

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD  

VAN   DONDERDAG  25 juni  2015  Herentalse Milieuadviesraad  

p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

014/28 50 50 
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M. Van Uytsel licht het voorstel budget 2016 toe. 

 

Volgende punten werden aangehaald : 

 

Er wordt een budget voorzien van 17500 euro voor de aankoop van plantgoed (beplanting 

plantsoenen). 

 

De straatbomen worden zeker nog tot 2017 door Boskat gesnoeid (ca 20.000 euro in 2015 en 2016, 

ruim 46000 euro in 2017. Vraag vanuit de vergadering : is hierin ook de exotenbestrijding  

opgenomen? Hiervoor is geen apart budget voorzien (subsidies ecologisch bos : 0 euro van 2014 tem 

2019). De stad Herentals voert wel bosbeheersplannen uit. 

 

Principieel wordt de aanleg van groendaken gesubsidieerd (jaarlijks 930 euro voorzien).  

 

De budgetten voor de aankoop van natuurgebieden werden vastgelegd en zijn niet verschuifbaar. 

Opmerking vanuit de vergadering : de aankoop van natuurgebieden is niet altijd vooraf te voorspellen, 

er wordt aan de stad toch een zekere flexibiliteit gevraagd. 

 

De onkosten van de afvalinzameling en –verwijdering (Diftar) zijn aanzienlijk : voor 2016 wordt ruim 

260000 euro voorzien voor de werking van het recyclagepark,  bijna 1750000 euro voor de IOK. 

 

Er worden injectienaaldencontainers voorzien  op het recyclagepark.  

 

Er worden bio-zakken te koop aangeboden voor de GFT-bakken. 

 

Voor de inrichting en het beheer van de Roest is een éénmalig budget van 5000 euro voorzien. De 

vraag die zich dan ook stelt is : wie gaat wat doen met dit beperkt budget? Komt er een fiets- en 

wandelpad? Eventueel moet het gebied aan Natuurpunt worden verkocht? 

 

Voor het zwerfkattenproject (vangen, steriliseren…) is jaarlijks 3000 euro voorzien. 

 

Voor het burgemeestersconvenant is slechts een beperkt budget voorzien : ongeveer 40000 euro in 

2015. Er zal goed moeten overwogen worden welke initiatieven kunnen worden gefinancierd.  

 

Het budget voor de bouw en de keuring van IBA’s is overgeheveld van de dienst Milieu naar de 

Technische Dienst.   

 

 

 5. Feedback Agenda Bestuur   

 
Er zijn geen relevante zaken te melden. 

 

6. Milieuvergunningen (A. Van Cauwenberghe) 
 

6.1. Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Lukoil Belgium, Aarschotseweg 22/2 : hernieuwing en 

verandering van klasse 1 inrichting : benzinestation en shop. 

 

Algemeen :  

- tank- en pompinstallatie : de voornaamste emissiebron is ‘werkverlies’ bij het lossen van een 

tankwagen in de opslagtank via de ontluchtingspijp. Dit is uiteraard vooral voor de meest vluchtige 

brandstof, benzine, van belang. Daarna is er ook de emissie bij het vullen van de brandstoftank van 

auto’s.  

- te noteren : in de nieuwe aanvraag minder lozing van bedrijfsafvalwater en minder opslag voor de 

shop. 
Maatregelen conform Vlarem 

- bovengrondse damprecuperatie (stage 1 thv de ontluchtingspijpen, stage 2 thv de verdeelinstallatie 

met vulpistolen) conform Vlarem II.  

- verharding thv de tankplaatsen en de losplaats vrachtwagens is vloeistofdicht. 

- koolwaterstofafscheider naar riolering thv vulpunten en thv de bezinkput (hier met akoestisch en 

optisch alarm). 
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- ondergrondse tanks dubbelwandig met lekdetectie; 

- kathodische bescherming van de tankwanden; vereist volgens Vlarem II; 

- erkende ophaler en verwerver; 

- huishoudelijk afvalwater max 150 m3; 

 
 Controle: door GNO bvba: controle gebeurt in principe jaarlijks, uit de rapporten blijkt dit echter niet 

voor alle elementen te gebeuren: 

- kathodische bescherming 13.11.2014 (“ volgend oz vòòr 8.11.2015) en 12.02.2015 test GNO  

bvba: controle (gebeurt jaarlijks): “is doeltreffend” 

- beperkt onderzoek: 8.11.2013: voldoet( “volgend onderzoek vòòr 24.01.2021”); 

- bodemonderzoek 8.11.2013: geen verontreinigingen; 

- zichtbare delen: 8.11.2013: voldoet;  

- beveiligingssystemen: 8.11.2013: voldoet;  

 

De milieuadviesraad vraagt de milieudienst om na te gaan welke termijnen op een hernieuwd 

milieuonderzoek moeten worden gesteld. 

 

6.2. Mols-Dom, klasse II 

 

Het betreft een nieuwe aanvraag voor de koude- en warmteopslag (een warmtekoppelingscentrale, 66 

m diep). Het verbruik/verlies blijft beperkt tot 200 m3 per jaar. Een lid vraagt zich af of de locatie niet 

in beschermd gebied ligt? 

 

Op de milieudienst wordt nagevraagd of in dit dossier een positief advies werd of zal worden gegeven. 

 

7. Varia 
 

7.1. Defecte pomp Hellekens?  

De pomp op de Hellekens dreigt kapot te gaan. De milieudienst zal het Scheppersinstituut contacteren 

om na te gaan wat er precies aan de hand is. 

 

       7.2. Voor de geurhinder die in de maand mei boven Herentals hing werd geen oorzaak gevonden. 

 

7.3. Container Academie  

De papiercontainer van de stedelijke academie stak onlangs vol met ‘blanco’-papier, ook niet bepaald 

een voorbeeld van een duurzaam  beleid. 

  

7.4. Bijenhotelletjes aan Le Paige 

Natuurpunt plant een project rond bijenverblijven aan Le Paige.  

 

7.5. Voortuintjeswedstrijd 2016 

Er moet nu al nagedacht worden over de (eventuele) 2
e
 editie van de voortuintjeswedstrijd. 

Brainstormen maar, tijdens de vakantie! 

       


