
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 

 VAN 17 FEBRUARI 2011 
 
 
Herentalse Milieuadviesraad  
p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

                                           014/285050 

 

Aanwezig :, F.Boels, H.Puls (voorzitter), S.Bellens, Embrechts Lea, Van Sande L, Van Bergen W,  

F. Leys, Adriaensen D, J. Janssens, G.Tegenbos, M.Van Olmen(schepen leefmilieu), 

K.Dierckx (milieuambtenaar). 

Verontschuldigd : A.VanLoy, H.Vanooteghem (secretaris),  E.Vercammen, L.Leenders, Janssens Jos 

 
Verslag….in telegramstijl…is eens iets anders (wegens andere verslaggever, ph) 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering 20 januari 2011. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen 

 

2.Milieujaarprogramma 2011 
Koen D presenteert en  zal/kan presentatie doorsturen (?)…digitaal meesturen met verslag 

Toch enkele notitiekriebels 

Jaarlijks verplicht item & verplicht advies 

Samenwerkingsovereenkomsten, 10 thema’s… 

Milieubarometer…moet nog aangepast worden, nog niet echt werkbaar 

Zwerfkatten gaan en komen (steriel) weer terug of komen te gaan 

Mobiliteitsplan komt 

Natuur (lijk) : addernesten en roest starten dit jaar 

Grootteorde (klein) €100.000 

Vragen?? 

(oude stookolie)Tankslag; nog tot 4 april….zijn er al een 80 tal  (op 12.000 gezinnen) 

Zwaluwen; er heeft zich een vrijwilliger teller controleur gemeld (gust heylen) 

 

En wij zijn tevreden…gunstig advies  

 

3. Goedkeuring milieujaarverslag 2010 
Globale zelf evaluatie 

7.1 positieve punten? 

We zijn er nog , hubert maakt geweldige verslagen & adviezen, jaarlijkse thema-avond 

7.2 negatief?.. en hoe verbeteren? 

...er komen vooral vragen en verwijten.. 

Wie zijn we ?..enkel adviesorgaan, bedweters, deskundigen of milieupolitie…of toch ook een beetje een 

actiegroep 

Wat doen we (verkeerd)… 

Waarom zit het hier niet vol (jonge) mensen 

Waarom hebben we dikwijls ambras met… (ons zelf, milieudienst,….) 

 

Zin van advies? 

En als we ons niet kunnen vinden in het antwoord van de gemeente….dan is dat zo 

 

Vb:parking taxi marcel:  

Zin van advies en wat is er waar? 

wat heeft de gemeente op papier (zijn er wel echte afspraken)? 

We gaan niet meer lullen zonder dat we de feiten zwart op wit hebben/denken te kennen  (*actiepunt MR) 

Mien lijst alles op tegen juni (*actiepunt  mien1)  afspraken gemeente, scheepvaart… 

 

Parking berm  ring (cardijnlaan) 

Mien zegt dat zij al een tijdje geleden gezegd heeft dat de gemeente hier niet op in gaat..en kous af (help hubert?) 

 



In vorig verslag…” Wij begrijpen niet dat het zolang duurt voor het Bestuur in deze nochtans voor de hand 

liggende maatregel (parkeren enkel langs 1 kant in rijrichting zijwegen) een beslissing kan nemen” … 

Deze beslissing  zal er dus niet komen door dit bestuur 

En punt afgesloten….toch voor een adviserende MR  

 

Wat wel kan volgen … (zeker na advies dat zonder argumenten…niet gevolgd wordt) 

Is een vraag naar de afwegingscriteria van schepencollege / bestuur i.v.m….. 

 

Antwoorden (gemotiveerd, schriftelijk?) op onze adviezen wanneer die niet gevolgd worden? 

A: als het op de milieuraad wordt gezegd ..en komt in verslag is dat ook schriftelijk  

 

Koen: agendapunten degelijk agenderen, degelijk adviseren… 

 

Discussies  (te lang, of nog geen volledige info)…op agenda van volgende keer zetten 

Agendapunten moeten degelijk voorbereid  zijn (*actiepunt milieuraad &milieudienst) 

Betere terugkoppeling met milieudienst 

 

We zeggen te weineg “merci” 

 
4.Aankoop grond natuurpunt   
Gemeente geeft toelage op de aankoop van natuurpunt 

Een perceel op de vuilvoort en eentje op heiberg 

Bedrag  €5071,95 

 

Volgende aankopen? 

Aanvraag best binnen tegen juni…(begrotingswijziging of begroting) 

Maximaal 40% van de aankoopprijs 

Gegeven subsidie hangt van de financiële toestand af ( kan moeilijk op voorhand ingeschat worden) . 

 
 5.Feedback agenda Bestuur  
Heet van de naald vanuit het Bestuur : de schepen geeft toelichting bij de evolutie van een aantal 

dossiers en bij een aantal nieuwe zaken. 

* openbaar onderzoek mobiliteitsplan  (toelichting ergens half maart…zie stadskrant) 

*Grup (nete & aa)lopend 

Herentals wil gaan voor o.a.  vergroening van netevallei, deel peertsbos (bloso) 

*stichting kempens landschap gaat een stuk kopen aan de wijngaard  

*beplanting woonwagenpark,; 1.6 ha bos met autochtoon plantmateriaal ; kadert ook in actie 1miloen bomen… 

*bosbeheersplan ocmw  

Openbaar onderzoek geweest 

Bestuur vraagt aanpassingen ivm opmerkingen vleermuizenwerkgroep; mogen die soorten niet in gevaar brengen  

, maar moeten ze in stand houden…controleren en rapporten…verantwoordelijkheid ligt bij beheerder…holle 

bomen behouden 

*routedokters ism provincie  ; onderhoud van wandelwegen 

*zwaluwnesten; de stad doet mee met project regionaal landschap 

*stad doet mee met doven van monumentenverlichting 25-28 maart 

*paddenoverzet; ondersteuning geboden 

*milieujaarprogramma 

*evaluatie diftar op GR van 1-3 

Knelpunt: mensen die geen vuilbak hebben? 

Toelage aanpassingen voor  incontinentie, kinderen -3, behoeftige medische zorgen  

*zwerfkatten : op GR geweest, principiële beslissing voor aanpassing ivm zwerfkattenbeleid  

Na het vangen , beslist dierenarts over verder traject. 

Levensvatbare (?) katten worden gesteriliseerd en teruggeplaatst of naar kattenopvangcentrum in gierle gedaan . 

Opm: opletten dat mensen hun eigen katten niet laten steriliseren op kosten van de gemeente. 

 

6. Milieuvergunningen. 
We hebben er geen weet van  dat er iets is waar we ons zorgen moeten over maken 

 
7. Opvolging openstaande adviezen. 
Niks  



 
8. Opvolging openstaande knelpunten/acties. 
*Voetpaden Oud-Strijderslaan  en Cardijnlaan: is ergens stilgevallen? (of hard blijven steken) 

*Windmolen Hellekes: school ging vandaag oplossing presenteren ,… hebben hun kat zelfs niet gezien? 

Vragen school om uitleg….en nieuwe datum 

 

 

9. Varia  
Er zijn geen varia !! 

 

Wel is daarstraks nog ergens gezegd dat de vergaderdata van de milieuraad niet meer in de agenda van de 

stadskrant is opgenomen…milieudienst kijkt na  

En …in de van februari ook niet 

 

Merci 

Om te lezen tot het einde 

 

Ps: breng eens iemand mee naar de milieuraad. 

 


