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

(secretaris),  H. Vanooteghem, T. Mattheus 

Verontschuldigd : Y. Helsen,  M. Verwimp, J. Bonroy, K. Schoonaert, M. Van Olmen.  

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  
Het toegankelijkheidsreglement voor de ‘Teunenberg’ is een Olense aangelegenheid, niet die van 

Herentals. Waarvan nota. 

 
       Voor het overige waren er geen opmerkingen.  

 

2. Feedback Agenda Bestuur   

 
 2.1. Aanleg ruiterpad Teunenberg Olen/Noorderwijk 

Deze aanvraag werd gunstig beoordeeld.  

 

2.2. Bronbemaling  

Het college neemt akte van de melding voor bronbemaling tot op een diepte van 5 m aan de 

Lichtaartseweg 81 in het kader van bouwwerkzaamheden. 

 

2.3. Aankoop terrein door het ‘Kempens Landschap’ 

Het college gaat akkoord met het bod van 1,25 euro/m² voor de aankoop van de eigendom van de 

erfgenamen van de heer Van Herck, gelegen aan de Bosbergen, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie 

B, nummer 366K, conform het voorstel van Kempens Landschap vzw. 

 

2.4. MiNa-werking 

Het college neemt kennis van de jaarlijkse rapportering over de uitgevoerde taken van de MiNa-

werkers (meer dan 2000 manuren!) en keurt het rapport goed. 

 

2.5. Toelage DIFTAR 

Het college kent de heer G.  A.  voor 2015 een DIFTAR-toelage van 10 euro toe. Deze toelage wordt 

uitbetaald bij de toewijzing van de toelagen voor 2016. 

 

2.6. Opslag gassen 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 25/01/2016, 

door mevrouw J. T. en de heer B. M., Lichtaartseweg 245/2, van een nieuwe inrichting namelijk: 

opslag van gassen, omvattende : opslagplaats van 495 liter gassen in een bovengrondse tank 

(17.1.2.2.1°)op het perceel gelegen in Lichtaartseweg 245/2, 2200 Herentals, kadastergegevens 

afdeling 1 sectie B perceelnr 466K3.Het recht op exploitatie van de meldingsplichtige inrichting wordt 

opgeschort zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. 

 

2.7. Kapping populierenrij Morkhoven  

Het college neemt kennis van het verslag met gezamenlijke adviesverlening van het Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete en de Vlaamse Landmaatschappij over de populierenrij in 

Morkhoven en beslist uitvoering te geven aan het advies en de eigenaar op te leggen de nodige 

compensatie te voorzien in de vorm van een inheemse hoogstammige loofbomenrij. 

 

2.8. Advies EMAS 

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD  

VAN   DONDERDAG  10 maart  2016  Herentalse Milieuadviesraad  

p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

014/28 50 50 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan het Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie, afdeling milieuvergunningen over de EMAS-registratie overeenkomstig de EMAS-

verordening (EG) nr 1221/2009 voor de Vlaamse Milieumaatschappij voor de vestiging gelegen 

Belgiëlaan 6, 2200 Herentals. 

 

2.9. De Roest 

Een heel beperkt aantal ‘weerspannige eigenaars’ verzet zich nog steeds tegen de gemaakte plannen. 

Zij worden met aandrang aangemaand om tegen 31/03/16 zich te regulariseren. Indien nodig zal de 

stad gerechtelijke stappen nemen om de mistoestanden recht te zetten.  

 

2.10. Aanvraag Pidpa 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 04/02/2016 over de mededeling ‘kleine 

verandering door wijziging en uitbreiding’ van nv Pidpa; Het betreft een inrichting voor een 

drinkwaterproductiecentrum, gelegen Haanheuvel 3. 

 

2.11. Tegeltuintjes 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming om tegeltuintjes aan te leggen 

tegen de gevel van Collegestraat 30-32 en 34 :  de doorgang voor de voetgangers voldoet niet aan de 

vereiste doorgang die het stadsbestuur vooropstelt. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het intrekken van de aanvraag voor het 

aanleggen van een tegeltuintje in Goudbloemstraat 21/1. 

 

 

2.12. Lu 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 18/02/2016 over de mededeling ‘kleine 

verandering door wijziging en uitbreiding’ door koekjesfabriek, van nv Mondelez Belgium Biscuits 

Production (Lu), gelegen de Beukelaer-Pareinlaan 1. 

 

 

2.13. Frans Peeters (schietstand)  

Het college neemt kennis van de toelating om in 2016 maximaal 10 wedstrijden te organiseren. 8 data 

zijn reeds vastgelegd. 

 

2.14 ANB – toegang Snepkensvijver 

Het college neemt kennis van het besluit met bijhorende kaart van 07/10/2015 van de administrateur-

generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos over de goedkeuring van de toegankelijkheids-

regeling voor het erkend natuurreservaat E-046 ‘Heiberg- Snepkensvijver’, gelegen op het grond-

gebied van de gemeenten Herentals en Kasterlee. 

 

2.15. Onderhandse houtverkoop  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een onderhandse verkoop aan 583,15 

euro voor de dunning in bosbestand 100f van het uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan OCMW 

Herentals gelegen naast het Netepark ter hoogte van de Vorselaarsebaan. 

 

3. Vergunningen 
 

Er werden geen nieuwe vergunningsaanvragen behandeld, enkel een aantal beslissingen (zie ook punt 

2). 

 

3.1. De beslissing van de vergunningsaanvraag van het ziekenhuis is hangende. 

3.2. Pakida, Toekomstlaan, klasse II – opslag sanitaire materialen 

Aanvraag o.a. voor  het plaatsen/uitbreiden van een brandstofverdeelinstallatie met dieseltank en 

mazouttank (elk 20000L), stallen van 20 voertuigen, opslag in kleine verpakkingen van   300 kg 

gevaarlijke producten. Deze vergunning werd geweigerd. 

 

 

     4. Varia 
 

4.1. Personeelsprobleem Milieuadviesraad (zie ook vorig verslag) 

Y. Helsen vraagt om een opvolger/ster te zoeken als penningmeester van de milieuadviesraad. Alle 

kandidaten zijn welkom : bel, mail of kom gewoon op een volgende vergadering.  
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4.2. Financiering Milieuadviesraad 

De rekeningen van 2015 werden ‘geregulariseerd’. Voor 2016 moet de raad wel de verschuldigde 

bedragen voorschieten, en nadien –mits  gedocumenteerd- via subsidies terugkrijgen. 

 

4.3. Pomp Hellekens 

Er staat veel water in de gracht, maar of dit te danken is aan de werking van de pomp of aan de 

extreem natte winter is niet duidelijk. De werking van de pomp (op zonne-energie) moet alleszins 

worden nagegaan de komende maanden.  

 

4.4. Inwandeling de Roest 

Nu zaterdag 12 maart start er vanaf het convent een inwandeltocht naar de Roest. 

 

4.5. Infovergadering Kringwinkel 

De Kringwinkel wordt gevraagd op de aprilvergadering, om wat bijkomende informatie te 

verschaffen over hun doelstellingen en werking. 

 

4.6. Voortuintjeswedstrijd/tegeltuintjes 2016 (S. Bellens) 

Biodiversiteit, bloemen, klimplanten in tegeltuintjes, bloembakken (zowel individueel als in de 

straat) zijn hot items. De voorziene beoordelingsperiode wordt daarom verlegd van juni tot half 

augustus. Inschrijven kan –via de milieudienst- bij S. Bellens. Foto’s zullen worden genomen door 

Sonja en een aantal vrijwilligers (-sters), waarbij de deelnemer zijn datum kan vaststellen (als de tuin 

op z’n mooist is uiteraard). De beoordeling zal door de milieuadviesraad gebeuren (vergadering van 

september), eventueel aangevuld met enkele externe experten, de prijsuitreiking is voor de 

milieuraadvergadering van oktober.  

 

4.7. De paddenoverzet 

Is volop bezig : 262 exemplaren weren reeds veilig naar de andere kant van de weg gebracht.  Alleen 

ontbreken de gemeentelijke signalisatieborden nog: vanuit Lichtaart staat er een bord, richting 

Lichtaart ontbreekt dit alsnog. Er wordt terloops opgemerkt dar er heel wat zwerfvuil is aangetroffen 

in de grachten langs de weg. 

 

4.8. Let’s do it 

Vrijwilligers worden moedeloos van het alsmaar opruimen van zwerfvuil : wat haalt het uit? 

Hoeveel acties moeten er nog worden ondernomen?  


