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

Pelsmaekers,  J. Janssens (secretaris), K. Schoonaert, F. Van Cauwenbergh, M. Van Olmen, T. 

Mattheus 

Verontschuldigd : E. Vercammen, K. Laverge  

 

 

Voorafgaandelijke huldiging deelnemers voortuintjeswedstrijd 

 
Slechts 4 adressen hebben zich ingeschreven voor de voortuintjeswedstrijd. Wellicht werd er te 

laat en te weinig publiciteit rond gemaakt.  

 

Dit zijn de deelnemers (foto’s van de betreffende voortuintjes werden bezorgd aan de leden van de 

milieuadviesraad), in willekeurige volgorde: 

 

Jos Smets (niet aanwezig op de huldiging), Krakelaarsveld 27, presenteerde een bij-vriendelijke 

voortuin, met veel sedum, opmerkelijke bloembakken en een bomenhaag.  

 

Griet Boeckx, Lierseweg 89, heeft in een moeilijke omgeving een verrassende bloementuin 

aangelegd, met meerdere soorten op verschillende tijdstippen bloeiende soorten. 

 

Marcel Moons, Boerenkrijglaan 15, heeft een strakke, netjes onderhouden voortuin met 

bloemperken en zowel lage bomen als een verzorgde buxushaag. De tussen de aanplantingen 

aangebrachte houtsnippers geven het geheel een verzorgde indruk. 

 

Chris Dijck, Begijnhof 1, heeft verassende bloembakken en bloeiende heesters. 

 

Als laureaat werd Griet Boeckx weerhouden. Alle deelnemers kregen een kadobon. 

 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag  
  
De schietstand van F.P. ligt nog op het grondgebied van Noorderwijk en niet in Morkhoven. Uit 

de vergadering komt de vraag, wie de vergunning opvolgt, welke overheid? Momenteel gebeurt 

dit niet, het zijn de buurtbewoners die een oogje in het zeil houden. 

 

Bij punt 2.3. Structuurschets Wuytsbergen 

De bevolking is uitgenodigd op een (nieuwe) debatavond om de toekomstige ontwikkeling van de 

wijk  in goede banen te  leiden. 

 

Los van het vorige punt, 2.4. Bruggetjes over de Nete 

De bruggetjes over de Nete zullen vernieuwd worden. Een studieopdracht is lopende.  

 

Bij punt 2.7. Nieuw fietspad Lierseweg 

Wat de vraag betreft van de gemeente aan het Vlaams Gewest om extra-verlichting te voorzien 

voor het nieuwe fietspad is het zo dat er momenteel nog geen antwoord is gekomen.  

 

Bij punt 2.8. Verbeteringswerken Rozenstraat/Heistraat 

E. Vercammen vraagt de stad om de visie van ANB er nog eens op na te slaan. De 

(stads)secretaris  betreurt dat het dossier zo lang heeft aangesleept, maar is blij dat er een akkoord 

is bereikt tussen stad en ANB over het korte termijn onderhoud. De visie van ANB werd na de 

vergadering meegedeeld in een mail, hierbij (gedeeltelijk) citaat : … 

 

  

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD  

VAN   DONDERDAG  13 oktober 2016  Herentalse Milieuadviesraad  

  



 Blz 2 van 3 

Maaien wandelpad Kleine Nete 

Het ongemaaide stuk op het grondgebied van Olen zal vrijdag eerstkomend worden gemaaid.  

 

Voor het overige waren er geen opmerkingen. 

 
 

2. Feedback Agenda Bestuur   

 
2.1. Invoering papiercontainers/afvalproblematiek 

De IOK is momenteel gestart met de invoering van papiercontainers in de aangesloten gemeentes. 

Het gebruik ervan is verplicht (dozen, zakken e.d. zullen niet meer worden meegenomen) en 

gratis. Herentals komt aan de beurt in het voorjaar van 2017. 

 

En nog in de rand van de afvalproblematiek :  

Momenteel wordt onderzocht of er ondergrondse inzamelsystemen kunnen worden gebruikt voor 

grotere woonentiteiten zoals bij voorbeeld de nieuwe ouderenwoningen op de site van Sancta 

Maria. 

Sluikstorten blijft een probleem : zakjes worden aan de nieuwe straatvuilbakken gedeponeerd (ze 

kunnen er niet meer worden ingestopt), bepaalde bermen en straten worden systematisch gebruikt 

om afval te dumpen. Blijven melden aan de milieudienst graag!  

 

 

2.2. Openbare houtverkoop ANB 

Amerikaanse eik wordt gekapt in het Greesbos (dunningskap). 

Het Keinigebos in Noorderwijk wordt volledig gekapt; een heraanplant is voorzien. 

… 

 

2.3. Bladkorven 

In een aantal straten waar het groenonderhoud niet (volledig) door de stadsdiensten of door Boskat 

wordt voorzien , zijn bladkorven geplaatst.  

 

2.4. Begijnhofpark  

Na een vergadering met de bewoners werden de plannen enigszins bijgestuurd, verfijnd : zo zal het 

regenwater afgekoppeld worden en naar de Maasloop worden afgevoerd. Deze werken worden 

gecombineerd met de heraanleg van de riolering. 

 

2.5. Infomoment plan-MER 

Op woensdag 26/10 organiseert de provincie een infomoment rond het plan-MER/ 

afbakeningproces Herentals in het Schaliken. Punten als mobiliteit, natuur, lucht … zullen worden 

toegelicht.  

 

2.6. Wat met het Park van Hilst? 

Dit zal worden aangepakt in het voorjaar 2017 : momenteel is er een skatepark voorzien. 

Aangedrongen wordt om de toegankelijkheid vanuit o.a. de Nieuwstraat, ’t Hof te verbeteren en zo 

de sociale controle z’n werk te laten doen.  
 

      3. Vergunningen 

 
   3.1. D. Willems, Hannekenshoek 12 

Hondenkennel; het betreft een nieuwe aanvraag voor 44 honden, geen uitbreiding. 

 

    3.2. VDAB Hemeldonk, klasse II 

Vraagt vernieuwing en verandering, o.a. in verband met koelers en compressoren. Opslag        

gevaarlijke producten in kleine verpakking (uitbreiding van 800 naar 1800 kg). Men wil er 

mechanisch  hout behandelen (schuren/zagen met stofproductie). 

 

Bij beide bedrijven (onder 3.1. en 3.2.) is er weinig bewoning in de buurt. 

          

           3.3. Q8 tankstation, klasse I 

Reductie van het aantal bedieningsslangen van 16 naar 12, LPG-verdeling verdwijnt. Dieselopslag       



 Blz 3 van 3 

vermindert van 40000 naar 30000 L, benzineopslag verhoogt met 10000 L. 

 

Opgemerkt wordt, dat bij een recente controle door AIB-Vinçotte het damprecuperatiesysteem nog 

steeds niet was geïnstalleerd. 

Wellicht komt er een nieuwe exploitant de komende maanden, er is ook geen BOFAS-dossier          

bekend. 

 

 3.4. Mols rundsbedrijf Morkhoven  

Dient opnieuw een aanvraag in voor de exploitatie van een rundsbedrijf met 200 dieren. Dit 

gebeurde eerder al 3 keer, en telkens werd de bouwvergunning door de bevoegde diensten 

geweigerd. Is er trouwens een groene voortoets gebeurd, naar stikstof, vermesting , verzuring? 

 

Momenteel is de aanvrager actief in Herenthout (melkvee), en daar zouden nog 

uitbreidingsmogelijkheden zijn. Deze zouden eerst moeten worden bekeken. De leefbaarheid van 

een nieuw bedrijf wordt in vraag gesteld. 

 

K. Schoonaert zal dit verder opvolgen en stuurt -als er iets te melden valt-  een mailtje naar de 

secretaris. 

 

 

          4. Varia 
 

4.1. Nieuwe ‘bomenbakken’ Lierseweg  

Na de plaatsing van nieuwe boorden is er kennelijk niets meer verder gebeurd : geen extra-

aanplantingen, geen grond extra aangevoerd.  

Probleem is dat de boomwortels schade veroorzaken aan het fietspad en de nutsleidingen. De 

bomen zullen sowieso behouden blijven.  

 

4.2. Startmoment ‘Duurzaam Bouwen’ 8/10/16 

Voor dit startmoment was de belangstelling bijzonder matig (de voorziene lezingen werden 

trouwens geannuleerd). Zijn er mensen in de milieuadviesraad die ideeën hebben om meer mensen 

te bereiken? Tips om de mensen die we willen bereiken ook effectief te bereiken bijzonder 

welkom! 

 

Opmerking in de rand : bij het recente ‘Moserproject’ werd de plaatsing van zonneboilers absoluut 

niet gestimuleerd. 

 

  4.3.  Bakendonk/Wuytsbergen  

Het PIH voert momenteel een bevolkingsonderzoek uit in dit gebied. Begin november zal er een 

info-moment worden georganiseerd hierrond.  

 

4.4 Plannen ‘Camp Wolfstee’ 

Is er nieuws in verband met de plannen van de firma Cardoen op de (officieel ingekleurde) 

recreatiezone kamp Wolfstee (het vroegere Engels kamp aan de Lierseweg)? Geen nieuwe 

ontwikkelingen te melden, zo weet de schepen.  

 

4.5. Nieuwe penningmeester gezocht (derde oproep) 

Na enig aandringen is K. Schoonaert bereid om de fakkel over te nemen van Y. Helsen als 

penningmeester.  

 

4.6. Werkgroep Openbaar Groen 

 Er zou een werkgroep ‘Openbaar Groen in Herentals’ zijn opgericht, maar nog de        

milieuadviesraad, noch Natuurpunt zijn op de hoogte gebracht van dit initiatief. 

 

 4.7. Behaag onze Kempen 

Op 17 en 18/11 e,k, zijn er weer helpende handen welkom op Teunenberg, om de struiken/plantjes 

te sorteren en verdelen voor de belangstellenden.  


