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

Pelsmaeckers, M. Verwimp,  J. Janssens (secretaris),  A. Van Cauwenbergh, J. Bonroy, K. 

Schoonaert, D. Adriaensen,  M. Van Olmen (schepen), M.Vanuytsel, J. Seynaeve (punt 2). 

Verontschuldigd: - 

 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 augustus 2015 

Bij punt 7.5. De schepen wenst te benadrukken dat ze tijdens de milieuraad van 13/8 de raad 

informeerde  dat 2 bomen ter hoogte van de politie begin juli geveld werden door de stadsdiensten 

uit veiligheidsoverwegingen. De kapping van 2 lindebomen aan de Molenvest heeft heel wat e-

mailcommotie veroorzaakt, daarom deze verduidelijking : een medewerker van de groendienst stelde 

vast, dat één boom effectief ziek was en een gevaar vormde voor de omgeving (omwaaien, afbreken 

van grote takken), en er werd op initiatief  van de groendienst (en niet op initiatief van het 

stadsbestuur) beslist om deze boom te kappen. In de boom ernaast werd vastgesteld dat er water in 

de boom bleef staan, en deze werd eveneens om veiligheidsredenen ook preventief gekapt. Stellen 

dat de bomen weg moesten omdat ze de bouwwerken aan het politiekantoor zouden bemoeilijken is 

niet correct. Een heraanplant wordt (voorlopig) niet overwogen, omdat 15 m afstand tussen 2 

lindebomen tegenwoordig als ‘gezond’ wordt gezien.  

  

Naar aanleiding van deze kapping wordt er gevraagd naar een inventaris van het waardevol groen in 

de stad. Deze bestaat reeds, en het is zo dat de stad vaak strenger toeziet op het voorkomen van ‘zo 

maar’ kappingen, strenger dan heel wat particulieren. 

 

Verder waren er geen opmerkingen. 

 

2. Samenwerkingsovereenkomst Bosgroep Zuiderkempen VZW  
  

De stad Herentals wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Bosgroep 

Zuiderkempen voor het beheer van de (zuidelijke) Herentalse bossen. 

 

J. Seynave licht uitgebreid de werking van de bosgroepen toe. 

 

Er zijn 19 bosgroepen actief in Vlaanderen, waarvan 5 in de provincie Antwerpen (voor alle 

duidelijkheid : de Bosgroep Zuiderkempen beheert niet de bossen van de Kempense Heuvelrug). De 

activiteiten van de bosgroepen gaan via cursussen en opleidingen over veldwerk (exotenbestrijding, 

houtverkoop, aanplantingen). Zowel privépersonen als openbare bossen worden door hen beheerd. 

Zij trachten de boseigenaar een visie te geven, een beleid te voeren met het oog op duurzame en 

weerbare bossen, met in het achterhoofd ook de klimaatsverandering die er zit aan te komen.  

De milieuadviesraad zal in deze een positief advies formuleren.  

 

     3. Feedback Agenda Bestuur   

 
3.1. Vuilnisbakjesplan  

 

Alle openbare vuilnisbakjes zullen worden vernieuwd, met de bedoeling om het sluikstorten van 

huishoudelijk afval tegen te gaan. De inplanting zal worden geoptimaliseerd, de opening zal kleiner 

worden gemaakt. Dit project verloopt in samenwerking en met subsidies van de OVAM.  

 

3.2. Begijnhofpark 

 

Het aangevraagde subsidiedossier rond ‘Groen in de Stad’ (bij ANB) heeft even stilgelegen, maar is 
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recent terug opgestart. Tegen half oktober dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden om als 

Vlaams laureaat te worden gekozen (250.000 euro voorzien!).Ook een provinciale subsidie van 

50.000 euro is uitgeloofd, maar een project kan niet voor beide trajecten tegelijk inschrijven. 

Herentals gaat voor de hoofdvogel. 

 

3.3.Zwaluwen 

 

Er waren beduidend meer zwaluwnesten dit jaar dan in de voorbije. Minder goed nieuws is, dat 

dossieropvolger G. Heylen zijn taak wil doorgeven aan een jongere persoon. Een opvolger wordt 

dan ook dringend gezocht voor dit vrijwilligerswerk. Kandidaten?  

 

4. Milieuvergunningen (A. Van Cauwenberghe/J. Bonroy) 
 

OPENBAAR ONDERZOEK AQUAFIN nv Wiekevorstseweg 44 

 

          Soort inrichting: rioolwaterzuiveringsintallatie 

Klasse 1 

 

In toepassing van art. 45 van Vlarem I vraagt de exploitant om een wijziging van de 

vergunningsvoorwaarden voor wat de percentages betreft namelijk 71% voor het 

verwijderingspercentage totaal stikstof en 1 mg/l OF 80% voor de concentratie en het 

verwijderingspercentage van totaal fosfor en dit voor een periode van 5 jaar (2016-2020). 

De stad moet in deze geen advies geven, dit is de bevoegdheid van de VMM. 

 

       5. Varia 
 

5.1. Mobiliteit stationsbuurt 

In dit dossier is er een financiële stilstand gekomen : de vervolgstudie is niet opgestart. Wel zullen 

de wegen rond het station worden heraangelegd, met de bedoeling het sluipverkeer te ontmoedigen 

en naar de ring te leiden. Over de heraanleg is er een info-vergadering geweest, de plannen werden 

enigszins bijgestuurd.  

Er komt voorlopig dus geen ondertunneling aan het station en aan de Poederleeseweg. De verlenging 

van de Koeterstraat zou wel doorgaan.  

 

5.2. Knoeisnoeier 

Er wordt gesignaleerd dat er op Krakelaarsveld een persoon her en der bomen en struiken 

terugsnoeit zonder kennis van zaken, ja, eerder met risico voor de plant in kwestie.  

 

5.3 Geluidsoverlast 

Tijdens ‘Herentals Fietst en Feest’ en op de ‘Donderse Dagen’ werd er wel bijzonder veel 

lawaai/geluid geproduceerd. Werd dit geregistreerd of gemeten? Kunnen deze metingen en de 

houding van het bestuur ten opzichte van deze hinder eens toegelicht worden op de 

milieuadviesraad? 

 

5.4. Openbare activiteiten en plastic afval  

Na’ Herentals Fietst en Feest’ bleef er een grote berg plastic afval achter. Kan hiervoor een 

alternatief gevonden worden, bij voorbeeld wisselbekers (met waarborg)? Wat is de visie van het 

bestuur hierop? 

  

5.5.Fiets-o-strades 

Voor het traject Herentals-Balen worden/zijn door de provincie de nodige vergunningen 

aangevraagd. Het eerste deel station Herentals – Olen (via de Rozenstraat) zal waarschijnlijk 

volgend jaar al worden aangelegd. Met de toenemende populariteit van de elektrische fiets zal er een 

potentieel talrijk cliënteel bijkomen.  


