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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), S. Bellens,  W.Vanberghen, 

L.VanSande, S.Pelsmaekers, K.Schoonaert, F.VanCauwenbergh, T.Mattheus (stadssecretaris).  

Verontschuldigd : M. VanOlmen (schepen leefmilieu), J.Janssens.e 

1. Presentatie “Duurzaam aankopen en beleid integreren”. 

De stadssecretaris T.Mattheus, gaf deze presentatie die werd opgemaakt ten behoeve van een forum van 

de provincie Antwerpen.  Je vindt de essentie van de presentatie in bijlage 1. 

• De presentatie focust op de specifieke problematiek in deze materie, van de kleinere steden zoals 

Herentals: een kleine groene stad op mensenmaat met een regionale functie.  De ambities van een 

dergelijke stad zijn bescheiden in functie van het beschikbare personeel. 

Maar omdat Herentals nog veel dienstverlening heeft in eigen beheer leidt dit toch tot significante 

volumes.  Zo spendeert Herentals: 

o  Ongeveer 10 miljoen € per jaar voor investeringen 

o  Ongeveer 10 miljoen € per jaar aan exploitatiekosten 

• De afkorting MVO in de presentatie staat voor: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. 

• Op dia 4 staat: Wij zoeken in ons aankoopbeleid een evenwichtige mix tussen:  

• prijs, kwaliteit, levertijd 

• sociale aspecten  

• milieu aspecten 

Dit is inderdaad in die volgorde van belangrijkheid.  Er zijn nog maar weinig goede voorbeelden voor 

het hanteren van een parameter “total cost” of “cradle to cradle”. 

• De sensibilisatie van de bevolking voor “Duurzaam Bouwen en Verbouwen”, via de  tentoonstelling 

aan het stadsloket, is geen succes.  Er zijn slechts weinig bezoekers.  Een alternatief moet gezocht. 

• De vraag wordt gesteld waarom er in Herentals geen windturbines zijn opgesteld.  Dit ligt aan veel 

factoren maar het stadsbestuur staat positief ten opzichte van initiatieven. Maar toch nu toe zijn er 

altijd obstakels geweest. 

2. Huldiging deelnemers voortuintjeswedstrijd 

Deze huldiging zal op poten gezet worden door de dienst communicatie.  Deze dienst zal zorgen voor de 

publiciteit maar ziet dit eerder in de lente van 2017 te samen met de oproep voor de wedstrijd 2017. 

Een suggestie wordt gedaan voor opmaak van een flyer te bussen bij bewoners van verzorgde tuintjes met 

uitnodiging om mee te doen met de wedstrijd.  Deze flyer kan bekostigd worden met budget van de 

milieuadviesraad. 

Om een en ander te bespreken en te beslissen wordt diensthoofd communicatie, J.Versmissen, uitgenodigd 

op vergadering van de milieuadviesraad van februari 2017. 

3. Goedkeuring verslag vergadering 13 oktober 2016. 

Er wordt opgemerkt dat : 

• Wuytsbergen: Er is geen nieuwe infovergadering voor de bewoners gebeurd noch gepland. 

• Voortuintje Moons Boerenkrijglaan: in plaats van “lage bomen” had er beter gestaan “struiken”. 

4. Feedback agenda Bestuur. 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : de stadssecretaris geeft toelichting bij de evolutie van een aantal 

dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

• Het schepencollege heeft op 17 oktober de gunning en lastvoorwaarden voor de beplanting van 

najaar 2016 goedgekeurd. 

• Het schepencollege heeft op 17 oktober de opdracht gegund voor een “boomveiligheidscontrole, 

advies en snoeien en vellen van hoogstammige bomen”.  Het gaat om bomen op de Lierseweg en 

kerkhof Morkhoven.  
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• Het schepencollege heeft op 17 oktober de opdracht gegeven de tractorsluizen op Lenteheide en 

Acacialaan te verhogen.  (Er wordt opgemerkt dat onlangs een vrachtwagen van de gemeente 

zich op de tractorsluis van de Acacialaan heeft vastgereden). 

• Het schepencollege heeft op 17 oktober de subsidies aan gezinnen voor instandhouding van 

zwaluwnesten goedgekeurd. 

• Het schepencollege heeft op 31 oktober beslist om een aanvraag van een onderzoekspremie voor 

de opmaak van een beheersplan voor Kasteel Hof Le Paige: landhuis, Nederrij 135 in te dienen 

bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.  Een dergelijk beheersplan is nu vereist door het 

Agentschap om subsidies voor werken te kunnen verkrijgen.  Het is niet duidelijk of ook de tuin 

(het arboretum) bij dit beheersplan is ingesloten.  

• De stad krijgt van het Vlaams Gewest een subsidie van 18.275 € voor de taken in 2015 uitgevoerd 

door de MiNa werkers.  De werken werden uitgevoerd door Boskat. 

• De gemeenteraad heeft op 8 november beslist de Herentals toetreedt tot de (nieuwe) bosgroep 

Kempen Noord.  Onze vertegenwoordiger: Erik Vervoort ; plaatsvervanger: Mien Van Olmen. 

• Het schepencollege heeft op 7 november de aankoop van een borstelmachine en van een brander  

voor bestrijding onkruid goedgekeurd. 

5. Milieuvergunningen.  

5.1 Nieuwe aanvragen. 

5.1.1 Eandis ontspanningsstation Augustijnenlaan klasse I 

Openbaar onderzoek van 19 oktober 2016 tot en met 17 november 2016. 

Hernieuwing van vergunning na verandering door wijziging. 

Er is ter plaatse opslag van mercaptanen.  Deze geurstoffen worden aan het lage druk gas toegevoegd om 

veiligheidredenen.  Mercaptanen, zwaarder dan lucht, zijn niet heel toxisch maar kunnen wel allergische 

reacties opwekken.  In het water opgelost zijn ze zeer toxisch. 

Geen bezwaar gezien ook geen klachten in het verleden. 

5.1.2 Centerbeton Lierseweg 264 klasse 1.  (Vroegere Holcim beton) 

De stad heeft een vergunning toegekend tot 2036. 

De huidige vergunning liep tot 2030 (?).  Waarom wordt er nu een nieuwe vergunning 

aangevraagd/verleend.  Er zijn op het eerste gezicht geen significante uitbreidingen. 

De stadssecretaris zal nakijken maar vermoedt dat de nakende invoering van de omgevingsvergunning (zie 

varia) bedrijven er kan toe aanzetten om nu reeds een vergunning veilig te stellen.  

Er wordt opgemerkt dat het wegdek ter hoogte van de uitgang van Centerbeton langs de ring zeer dikwijls 

erg verontreinigd is.  Vooral voor de fietsers is dit zeer vervelend.  De secretaris van de milieuraad zal dit 

nagaan en gebeurlijk klacht indienen. 

5.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief aangegeven. 

5.2.1 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. 

Men meldt dat er geen probleem is rond verzuring en vermesting. 

6. Varia 

6.1 Sluikstort Nonnenvest 

Er wordt gevraagd waarom via camera’s het sluikstorten niet kan worden beteugeld.  De toestand aan de 

Nonnenvest is schrijnend. 

De stadssecretaris meldt dat op de gemeenteraad op 8 november 2016, naar aanleiding van een 

toegevoegd punt over het sluikstort aan de Nonnenvest, het bestuur een subsidie heeft aangevraagd bij 

OVAM voor aankoop door de politiezone Neteland van een aantal mobiele camera’s.  Er wordt herinnerd 

aan de strenge regelgeving in verband met de privacy bij plaatsen van dergelijke camera. 
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6.2 Fietspad Lierseweg verlichting 

Bij de heraanleg van de Lierseweg door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt door het Agentschap 

geen verlichting van het fietspad voorzien.  De stad zal dit op eigen kosten aanleggen mochten de 

onderhandelingen hierover met AWV tot niets leiden. 

Men stelt zich de vraag of alle fietspaden wel moeten verlicht worden. 

6.3 Werkgroep Openbaar Groen Stad Herentals 

Enkele initiatiefnemers hebben een werkgroep opgericht die reeds eenmaal is bijeengekomen. 

Bedoeling is het openbaar groen van het stadscentrum Herentals onder de loep te nemen, met als eerste 

stap het opmaken van een inventaris. Men wil aanbevelingen naar de groendienst doen voor het verbeteren 

van de aanplantingen. 

6.4 Translab Kempen 

Via dit initiatief van Vorming Plus Kempen wil men experimenteren met kleinschalige projecten waarin 

burgers zelf ecologische initiatieven nemen en zo de transitiebeweging in de Kempen stimuleren en 

versterken.  Zie www.translabk.be. 

Voor Herentals zou een evenement gepland worden rond mobiliteit. 

6.5 Info-avond milieuadviesraad. 

Zou plaats vinden op vrijdagavond 27 januari in de Lakenhal. 

De stadssecretaris kijkt na of de zaal is gereserveerd.  De voorzitter vraagt het schepencollege de receptie 

te sponsoren. 

Spreker is Willy Miermans die het zal hebben over mobiliteit. 

6.6 Schietstand Peeters 

Men meldt dat een aantal burgers klacht hebben ingediend bij de Bestendige Deputatie tegen de 

vergunning die is verleend door de stad. 

Men heeft (alleen) kunnen bekomen dat een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd: de schietstand(en) 

moeten langs drie zijden worden afgesloten door houten afsluitingen.  

6.7 Energiemeter Elektriciteit 

Een energiemeter wordt in het stopcontact gestoken en meet hoeveel Kwh een toestel verbruikt . 

Een aantal van die meters zouden bij de milieudienst in de kast liggen. 

Men vraagt of het mogelijk is een reglement op te stellen waardoor die door burgers kunnen ontleend 

worden.   

De stadssecretaris zal de toestand bekijken. 

6.8 Jaarverslag 2015 

De secretaris van de milieuraad wordt door de financiële dienst van de stad gevraag een jaarverslag op te 

maken zodat de subsidie kan worden gestort. 

6.9 Werkers gevraagd 

De voorzitter meldt dat vrijwilligers aan de slag kunnen : 

Van dinsdag 15 tot donderdag 17 november wordt aan de Roest gewerkt met de hulp van leerlingen van 

het Scheppersinstituut. 

Op donderdag 17 en vrijdag 18 worden in Olen op Teunenberg de pakketten klaargemaakt voor Behaag 

de Kempen. 

6.10 Omgevingsvergunning. 

In februari 2017 voert het Vlaams Gewest de omgevingsvergunning in. Vanaf dan worden 

milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Met 

de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige 

vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.   

Alle dossiers moeten digitaal ingediend en opgevolgd worden. 

Zowel bij de ambtenaren van het Gewest als bij deze van de stad is er grote ongerustheid over deze 

invoering omdat de nodige software nog helemaal niet ter beschikking is. 

Maar de minister houdt voet bij stuk. 

 


