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Aanwezig :  H.Vanooteghem (secretaris), F.Boels, L.VanSande, H.Puls (voorzitter), W.Vanberghen, 
D.Adriaensen, J. Janssens, G.Tegenbos, M.Van Olmen(schepen leefmilieu), K.Dierckx 
(milieuambtenaar). 
Verontschuldigd : L.Embrechts, A.VanLoy, S.Bellens, L.Leenders 

1. Goedkeuring verslag vergadering 17 februari 2011. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. 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. 
• Schepencollege van 1 maart 2011 heeft een premie van 5071 € aan Natuurpunt afdeling Nete & Aa 

goedgekeurd voor aankoop van twee percelen natuurgebied, gelegen in de erkende natuurreservaen 
Vuilvoort en Heiberg.  De totale kost van de twee gronden is 22.746 €, waarvoor een premie van 
17.674 € verwacht wordt van het Vlaamse Gewest.  De milieuraad is tevreden met deze beslissing. 

• In de Bolwerkstraat werden een aantal hazelaars gekapt en wel deze die vroeger op slechts op 1,5 
meter van de huizen geplant werden.  De bomen werden te groot dreigden de huizen te beschadigen.  
Omdat er langs de straat parkeervakken zijn aangelegd zal er geen ander groen in de plaats komen en 
zullen de plantvakken verhard worden.  De bomen aan woningen met voortuinen blijven behouden. 

• De gemeenteraad van maart 2011 keurde het milieujaarprogramma 2011 goed. 
• De gemeenteraad van maart 2011 keurde het nieuwe beleid in verband met zwerfkatten goed.  Een 

project met vrijwilligers voor sterilisatie/castratie van zwerfkatten wordt opgezet (zwaar zieke katten 
worden afgemaakt).  Dit gebeurt door de lokale dierenartsen. 
Hoewel dit in de teksten voorgelegd op de gemeenteraad, en in de communicatie naar de pers, niet is 
vermeld, verzekeren de schepen en de milieudienst dat een behandelde kat alleen terug wordt 
uitgezet als iemand zich bereid verklaart de kat als huisdier op te nemen.  Anders gaan ze naar het 
asiel.  Dat de kat gesteriliseerd/gecastreerd is verhoogt de kans dat een thuis wordt gevonden. 
Er zijn jaarlijks ongeveer 30 meldingen van overlast door zwerfkatten. 

• Schepencollege geeft toestemming aan de compostmeesters om op de zondagmarkten van 17 april, 15 
en 19 mei en 19 juni 2011 het thuiscomposteren te promoten en kent hen een standplaats toe. 

• Na stopzetting vorig jaar wordt dit jaar opnieuw overgegaan tot inzameling van taxussnoeisel (actie 
"Vergroot de Hoop") op het recyclagepark van 15 juni tot en met 1 augustus.   De inzameling gebeurt 
door boomkwekerij Van Hulle uit Maldegem.  Per ingezamelde kubieke meter schenkt deze firma 50€ 
ten voordele van de kankerbestrijding. 

• Schepencollege heeft beslist tot opnieuw gezamenlijke aankoop van 100% groene elektriciteit voor de 
gebouwen van de stad, het OCMW en de openbare verlichting.  Het huidige contract loopt af eind 
2011, het nieuwe contract zal een looptijd hebben van 3 jaar.  Eandis zal de zaak organiseren.  
Hoewel groene elektriciteit ongeveer 1 € per MWh duurder is dan "grijze" elektriciteit  komt dit voor 
de stad toch goedkoper uit omdat zij dan vrijgesteld wordt van een te leveren federale bijdrage van 3,6 
€/MWh voor het Kyotofonds en het Nucleair Passief.  

• Schepencollege heeft de aankoop goedgekeurd door de groendienst van beplanting voor de 
woonwagenterreinen Heirenbroek en Viaduct, de fietsoversteek aan de Olympiadelaan, het dorpshuis 
en het kerkhof in Morkhoven en de bloembakken in verschillende straten.  Kostprijs bijna 4000 €. 
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3. Milieuvergunningen.  

3.1 Nieuwe aanvragen 

3.1.1 Air Energy Waver klasse 1 

Aanvraag voor oprichting van 3 windturbines van elk 3 MW met bijhorende transformatoren op 
percelen aan de Atealaan. 
Het gaat hier over de aanpassing van een aanvraag uit 2008 waarbij 5 windturbines werden gepland.  2 
ervan werden echter niet goedgekeurd. 
Openbaar onderzoek is lopende.  Positief advies.  

4. Opvolging vorige adviezen. 

4.1 Advies 2010 mei : relocatie van de Cellekenskermis.  

Vraag om de Cellekenskermis, die doorgaat tijdens de schoontijd, te verplaatsen weg van het 
Habitatgebied aan de Kamergoor. 
Schepencollege beslist de locatie te behouden. Voor 2011 is nog geen aanvraag voor organisatie van de 
kermis ontvangen maar de datum ervan zou nu naar september zijn verschoven. 

4.2 Advies 2009 maart : bescherming berm Ringlaan door parkeerverbod. 

Vraag om langs de laterale wegen van de Ring rond Herentals alleen parkeren in de rijrichting langs een 
kant toe te staan en zo parkeren op de berm te voorkomen. 
Op dit advies is nog geen duidelijk antwoord van het schepencollege gekomen.  Omdat in verband met 
motivatie en behandeling van dit punt er onduidelijkheid is zal het college het nog eens behandelen. 

5. Varia 

5.1 Metingen veldsterkte Sint-Janneke 

Er zouden door Elia twee metingen bij particulieren zijn uitgevoerd naar de sterkte van de velden van de 
hoogspanningsleidingen op de wijk Sint-Janneke. 
We proberen de resultaten te bekomen. 

5.2 Vacature secretaris milieuadviesraad. 

De huidige secretaris, in functie sinds 1983, heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  Hij zou graag 
de pen aan iemand anders doorgeven maar kan occasioneel nog inspringen.  Wie neemt deze taak op 
zich ?  Zich melden bij de voorzitter. 

5.3 Stort Van Ouytsel Rietbroek 

Melding van storting van steenpuin door een bouwfirma uit Geel. 
Er is klacht neergelegd bij de politie. 
Milieudienst verwijst naar politie en parket voor verdere acties. 

5.4 Geluidsnormen : ontwerp van nieuw decreet. 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft op 15 maart 2011 
geantwoord op onze brief met steun voor haar voorstel.  Essentie van het antwoord : 

• Er zijn zeer veel adviezen uitgebracht samen met honderden mails en brieven. 
• De adviezen zijn zeer uiteenlopend. 
• Alle opmerkingen worden gebundeld en de minister onderzoekt nu hoe, buiten het oog van de 

media, e standpunten dichter bij elkaar kunnen gebracht worden en op welke termijn dat kan. 

5.5 Divers 

• De grondopslag op de terreinen van Henco aan de Toekomstlaan is slechts tijdelijk voor de duur 
van de werken aan de E313. 

• Op de Lavendelweg zijn de putten opgevuld met boskiezel  (steen-zand-leem) , was blijkbaar 
nodig.  
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Overzichtstabel hangende punten. 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2010 dec 2011 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

Voetpaden Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan  Technische dienst 2011 feb 2011 mei 

Advies 2008 jan Heraanleg helikopterpleintje schepencollege 2009 sept 2011 sept 
Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2010 feb 2012 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 jan 2011 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2011 mar 2011 jun 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2011 jan 2011 jun 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 jan 2011 jun 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2011 jan 2012 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2010 juni 2011 apr 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


