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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), L.VanSande, H.Puls (voorzitter), D.Adriaensen, 
F.Leys, J. Janssens, G.Tegenbos, L.Leenders, K.Laureys, K.Dierckx (milieuambtenaar). 
Verontschuldigd : M.Van Olmen(schepen leefmilieu)  

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

2. GRUP "Kleine Nete en Aa" 
Het ontwerp voor het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan "Kleine Nete en Aa" is in openbaar 
onderzoek. 
De milieuambtenaar geeft een overzicht van wat dit GRUP voorziet voor Herentals. 
Via een GRUP wil het Vlaamse Gewest de ruimtelijke bestemmingen als vastgelegd in de 
gewestplannen wijzigen en/of  moderniseren. 
Algemeen kan voor het GRUP Kleine Nete en Aa gesteld worden dat : 

• een aantal natuurgebieden worden voorbestemd voor opname in een GEN (Grote Eenheid Natuur) 
• een aantal landbouwgebieden worden aangeduid als natuurverwevingsgebieden.  (Het decreet 

Natuurbehoud definieert natuurverwevingsgebieden als aaneengesloten gebieden waarin verschillende 
functies voorkomen.  De natuurwaarden zij verweven en verbonden met andere functies en activiteiten.  Het 
is de bedoeling de natuurwaarden te versterken zonder het functioneren van de andere activiteiten te 
hypothekeren. )  Belangrijk is dat er in een verwevingsgebied strenge bepalingen zijn i.v.m. 
bouwen. 

• voor een aantal gewijzigde gebieden is voorzien in een vergoeding door het Vlaams Gewest voor 
planschade.  

Voor Herentals zijn volgende wijzigingen belangrijk : 
• gebied gereserveerd voor het waterzuiveringsstation wordt verkleind. 
• De Roest wordt natuurgebied. 
• Een gedeelte van het Peertsbos nu ingekleurd als recreatiegebied wordt natuurgebied. 
• De zandwinning in de Watervoort wordt landbouwgebied. 
• Woonuitbreidingsgebied achter Kapellenblok wordt natuurgebied.  Aan de Kapellenblok worden 

ook gronden voorzien voor volkstuinen. 
• Waterziek woongebied aan Koulaak wordt natuurgebied. 
• In de oostelijke Netevallei en in Langendonk worden een aantal marginale landbouwgronden in 

natuurgebied omgezet. Deze omzettingen worden aanvaard door de landbouwsector.  
In bijlage 1 is een overzichtsplan opgenomen van de gebieden in Herentals waarvan de bestemming 
wijzigt.  
De milieuadviesraad geeft positief advies gezien het GRUP in Herentals de natuurwaarden in belangrijke 
mate versterkt. 
In de marge van dit GRUP wordt gewezen op een bouwovertreding die momenteel gebeurt in 
landbouwgebied aan Lenteheide aan de grens met Vorselaar/Grobbendonk.  Dit gebied wordt 
natuurgebied ; deze bouwovertreding hypothekeert de nieuwe bestemming.  Wij vragen het 
gemeentebestuur tegen de bouwovertreding op te treden. 

3. Voorstelling schoolproject windturbine Hellekens. 
Opnieuw is niemand van het Atheneum opgedaagd, waarschijnlijk omwille van de Paasvakantie. 
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4. 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. 
Wegens afwezigheid van de schepen, niet behandeld. 
De milieuadviesraad feliciteert de schepen met de geboorte van haar dochtertje Nina. 

5. Milieuvergunningen.  

5.1 Nieuwe aanvragen 

5.1.1 Centerbeton poel 11 klasse 1 

Vraagt een wijziging van verplichting tot aanleg van een groenscherm. 
Afwijking wordt gevraagd voor de breedte van het groenscherm ter hoogte van een vaste meetbrug waar 
geen plaats is voor een groenscherm van 5 meter breed. 
Geen bezwaar.  

5.2 Vorige aanvragen 

5.2.1 Victor Peeters Openbare en Industriële Werken Zavelbosstraat klasse 1. 

De Provincie heeft de gevraagde, hogere, lozingsnormen voor antimoon, arseen, koper, lood , nikkel en 
zink,  toegestaan, na ook positief advies van de gemeente. 
Het bedrijf moet wel binnen het jaar een meetcampagne opzetten inzake lozingsdebieten en 
concentraties en de resultaten overmaken aan bevoegde instanties (o.a. VMM) 

5.2.2 K.V.L. B.V.B.A. Hannekenshoek 25 klasse 2 

Groothandel in foto- en filmapparatuur. 
Opslag van 9000 kg fotocartridges en 500 ton fotografisch papier. 
Verleend. 

5.2.3 Multimarket B.V.B.A Hannekenshoek 39 klasse 2 

Groothandel in voedingsproducten.  
Opslag van 14000 liter wodka.  
Verleend 

5.2.4 Minnen-Luyten B.V.B.A. Herenthoutseweg 147 klasse 2 

Installatie van een warmtepomp van 23 kW en grondwaterwinning voor de warmtepomp met debiet van 
8000 m³ per jaar. 
Verleend 

5.2.5 Verbruggen Alfons Geelseweg 80 klasse 2 

Stallen van 68 runderen. 
Verleend 

6. Varia 

6.1 Vacature secretaris milieuadviesraad. 

Bij de voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld voor de taak van secretaris. 

6.2 Geluidshinder Ring op speelplein Kleerroos. 

Aan de Kleerroos ligt een goed uitgerust speelpleintje vlak naast de Ring.  Het verkeer op de Ring zorgt 
voor een hoog en storend geluidsniveau op het pleintje.  Langs de Ring is over geruime afstand 
voldoende plaats voor een geluidsscherm. 
Wij adviseren de gemeente bij het Vlaams Gewest aan te dringen op aanleg geluidsscherm. 

6.3 Fietsparking aan Bovenkerk. 

De fietsparking aan de Bovenkerk langs de gevel van de kerk is dikwijls onbruikbaar omdat wagens zich 
stationeren tot tegen de fietsrekken.  Men heeft soms zelfs moeite om de fiets te kunnen stallen tegen de 
kerkmuur.  Wij vragen afpaling van de plaats voorzien voor fietsen. 
De parking in eigendom van de kerkfabriek maar het beheer ervan gebeurt door de gemeente. 
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6.4 Opruimactie zwerfvuil Lichtaartseweg. 

De milieuadviesraad apprecieert ten zeerste dat de technische dienst van de stad Herentals het op zich 
heeft genomen om begin april het zwerfvuil langs de Lichtaartseweg, tussen Ter Heyde en grens met 
Lichtaart, grondig op te ruimen.  Dit hoewel dit eigenlijk een verantwoordelijkheid is van het Vlaams 
Gewest.  

6.5 Heraanleg parking Carrefour (voormalig Alma). 

De weinig esthetische en milieuonvriendelijke asfaltparking aan de Carrefour is in heraanleg.  
De parking wordt ingericht met waterinfiltratie zodat overtollige afvoer naar de riolering vermeden 
wordt. 
Wij hopen dat er ook plaats voorzien is voor wat groen.  Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij Carrefour 
hierover aanschrijven. 

6.6 Fluxys leiding Klein Gent 

Bewoners van Veldhoven/Krakelaarsveld worden benaderd door Fluxys met mededeling dat de aanleg 
van de leiding zeer waarschijnlijk is. 
We wachten de resultaten van het MER af alvorens te reageren. 

6.7 Beplanting Krakelaarsveld. 

Omdat de moeraseiken sterk zijn uitgegroeid en op sommige plaatsen de voetpaden erg beschadigd 
worden, wordt een vervanging bekeken. 

6.8 Kappen van groen. 

We blijven overtredingen constateren bij kappigen in de buitengebieden en er wordt nauwelijks tegen 
opgetreden.  De politie stelt zelfs niet eens meer PV op.  Als er al een PV wordt opgemaakt volgt het 
parket niet.   
We beschikken nu over een inventaris van KLE. We zouden systematisch de overtredingen kunnen 
oplijsten om zo de ernst van het probleem duidelijk te maken. 
De milieudienst meldt dat een nieuw kapreglement nodig zal zijn omdat de bouwvoorschriften zijn 
gewijzigd 
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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 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 apr 2011 sept 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 apr 2011 sept 
Advies 2011 apr Mogelijke bouwovertreding in landbouwgebied aan Lenteheide Schepencollege 2011 apr 2011 aug 
     
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 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


