
 Blz 1 van 2 

 

 

  

 

 

 

 

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

K. Schoonaert,  H. Van Ooteghem, F.Van Cauwenbergh, J. Gysels, K. Dierckx 

  

Verontschuldigd : M. Van Olmen (schepen), S. Pelsmaeckers 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Bij punt 4.6. SDG : de Fair Trade werkt al in Herentals. Binnenkort komt er een infoavond rond dit thema, 

de datum is nog niet geweten.  

 

2. Feedback agenda bestuur  

 

De schepen is verontschuldigd, dit punt werd niet verder behandeld. 

3. Vergunningen  

 

3.1. Particuliere aanvraag warmte/koudepomp 

Hierover werden geen opmerkingen gemaakt. 

 

3.2. Aanvraag bouwbedrijf Atealaan 

 Een bouwbedrijf vraagt een klasse 3 vergunning aan voor de opslag van bouwmaterialen en bouwafval.  

Vraag vanuit de vergadering : wat met eventueel aanwezig asbest? In principe mag deze -zelfs niet 

accidenteel-   aanwezig zijn in bouwpuin maar moet apart worden verwijderd en opgehaald door een 

gespecialiseerde firma. 

 

Omgevingsvergunning 

 

3.3. School Burchtstraat 

De gebouwen zullen worden afgebroken, alleen de gevels blijven behouden. 

 

MER-onderzoeken  

 

3.4. Watergevoelige gebieden 

 

3.5. Stikstofdepositie 

Er loopt nog gedurende 60 dagen een Openbaar Onderzoek. 

 

4. Varia 

 

4.1. Overlast bij Herentals Fietst en Feest 

Er is klaarblijkelijk niets veranderd qua geluidsbeheersing en afvalreductie. De raad vraagt de 

geluidsmetingen op; vrijdagavond is er tot 3 u ’s nachts behoorlijk wat (meer dan 100 DbA?) geluid 

geproduceerd. Het afval wordt als restafval afgevoerd. Kunnen herbruikbare bekers met logo (met 

pandgeld, zoals op de Gentse Feesten bvb) niet worden gebruikt? 
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Op de volgende milieuadviesraad zal op dit punt worden teruggekomen en zal aan het schepencollege een 

advies worden geformuleerd om voorwaarden op te leggen om deze aanhoudende mistoestanden te 

vermijden. 

  

4.2. Antwoord ANB op kapping hoek Cardijnlaan-Velodroomstraat 

Dit antwoord zal meegestuurd worden met het verslag voor verdere discussie. 

 

4.3. Comissie Ruimtelijke Ordening  

Vergadert op 22/08 om 20 u in de raadszaal met als agendapunt : Toelichting ontwerp Beheersplan Le 

Paige. Alle leden van de milieuadviesraad zijn hierop uitgenodigd.  

 

 

4.4. Bloemenactie 

Een 10-tal tuineigenaars hebben zich ingeschreven voor de bebloemingsactie. In oktober volgt de 

proclamatie.  

 

4.5. Bebomingsactie  

Op de Vesten is alweer een boom omgewaaid. Er moet dringend een herstelbeplanting komen. Het 

voorstel is, om alle bomen te kappen en vervolgens een historisch verantwoorde aanplant te voorzien van 

4 rijen eiken. Na de schade door de voorjaarsstormen lijkt dit de beste oplossing. 

Wordt verder behandeld op de volgende milieuraad. 

 

4.6. Gezellig samenzijn met de milieuraadsleden 

S. Pelsmaeckers stelt voor om eens een gezellige activiteit te organiseren voor de voltallige milieuraad. 

 

4.7. Verantwoord bermbeheer 

Er wordt gesignaleerd dat de wegbermen weer op een onoordeelkundige manier werden gemaaid. 

 

5. Reflexie op de eigen werking 

Bij deze een aantal overwegingen waarover wij allen best eens goed nadenken. 

 

Er wordt al langer getracht een grotere groep -vooral jonge- mensen aan te spreken om de raad te komen 

versterken, zonder heel veel succes helaas.  

 

Ook vraagt men zich af wat nog het nut is van de adviesraden in het algemeen. Is het wenselijk om nauwer 

samen te werken met andere adviesraden (Gecoro, Cultuurraad…)? 

Anderzijds is het zo, dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met de adviezen van de milieuraad: 

- De olm wordt beschermd; 

- De fietspadverlichting brandt niet permanent maar wordt een LED-volgverlichting; 

- Er zal voortaan een beschermingsclausule worden opgelegd om bomen te beschermen bij 

grondwerken; 

- … 

Het nut van de adviesraden moet ook worden kritisch bekeken : volksraadplegingen zijn tegenwoordig 

‘in’ en maken de taak van een adviesraad vaak overbodig, of niet soms? 

 

J. Gysels stelt het volgende voor : schuif één project naar voren, waarin diverse betrokkenen (Gecoro, 

Milieuraad, Toerisme…) zich kunnen vinden en enthousiast mee aan de kar zullen trekken. Zo kan bij 

voorbeeld rond de ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ worden gewerkt : betrokken overheden 

zijn de provincie, ANB, de stad Herentals… . Het projectgebied omvat ook de Olympiadelaan (plan-

MER), het Peertsbos, de Kempense Heuvelrug. 

 

Op 7/10 is er een presentatie van het beheersplan Le Paige, waarbij ook de Hellekensafgraving en de 

plannen voor de Olympiadelaan aan bod komen. Er komt ook een nieuw reglement voor de kano-

afvaarten van de Kleine Nete. 

 

 


