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

1. Goedkeuring verslag vergadering 19 mei 2011. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Voorstelling schoolproject windturbine Hellekens 
De heer Geert Torfs, leraars aan het KTA De Vesten, stelt de resultaten voor van de studie over de 
verbetering van de werking van de windturbine opgesteld op Hellekens. 
U vindt zijn voorstelling in bijlage. 
Na bespreking worden volgende beslissingen genomen : 

• De milieuadviesraad zal uit eigen middelen de voorgestelde aanpassingen financieren indien de 
kosten inderdaad in de buurt van de voorgestelde som liggen; de aanpassingen zullen worden 
gerealiseerd via een schoolproject 2011-2012. 

• De milieuambtenaar zal ervoor zorgen dat de elzenbomen die door hun hoogte de goede werking 
van de windturbine verhinderen, duchtig worden ingesnoeid. 

• De milieuambtenaar zal nagaan of er voor de realisatie van dit project een bouwvergunning nodig 
is. 

• De heer Torfs zal bekijken of de mogelijkheid bestaat de huidige batterij door de voorgestelde 
batterij te vervangen zodat tegen het evenement KomeNete  (21 augustus 2011) misschien toch 
nog enige werking kan gedemonstreerd worden. 

De voorzitter dankt de heer Torfs voor de bijdrage van de school tot dit project. 

3. 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. 
• De eerste aanvraag voor subsidie voor zwaluwkolonies is ingediend1. 
• IOK zal op het containerpark een inzamelingspunt organiseren voor kurken stoppen.  Deze worden 

gesorteerd, gereinigd en vermalen door de vzw Monnikenheide in hun kurkatelier in Zandhoven. De 
kurkkorrels worden verwerkt tot ecologische bouwmaterialen : isolatie, vloeren,.. 
De stadskrant zal dit initiatief aankondigen. 

• Het stadbestuur verleende Centerbeton nv (gelegen aan poel) een tijdelijke vergunning voor een 
breek- en zeefinstallatie.  Er zijn geen klachten ontvangen over de werking ervan. 

• Het schepencollege heeft Fluxys uitgenodigd voor een onderhoud in verband met de aanleg van de 
aardgasleiding Herentals (beginpunt Wolfstee station) en Ham.2 
Op donderdag 7 juli om 20.00 uur in de lakenhal is er een infovergadering gepland voor 
buurtbewoners en belangstellenden. 
De gemeente zal het administratief onderzoek in verband met de aanvraag tot verklaring van 
openbaar nut organiseren. 

                                                        
1 De subsidie bedraagt 20 € per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 bewoonde 
nesten.  Bestaat de kolonie uit 3 tot 10 bewoonde nesten dan bedraagt de subsidie 35 €/jaar.  Vanaf meer dan 10 
bewoonde nesten bedraagt de subsidie 50 € /jaar. 
2 Deze nieuwe leiding loopt over 30 kilometer door Herentals, Olen, Geel, Meerhout en Ham. De leiding heeft een 
diameter van 60 centimeter en zal worden geëxploiteerd op een druk van maximaal 84 bar. De aanleg van de 
leiding start in 2013 om ze eind dat jaar in gebruik te kunnen nemen. De leiding maakt de verbinding tussen de 
toekomstige aardgasleiding Wilsele-Loenhout en de pas aangelegde leiding Lommel-Ham-Tessenderlo. 
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4. Milieuvergunningen.  

4.1 Nieuwe aanvragen 

Niet behandeld. 
Er is terug meer informatie beschikbaar over de milieuvergunningsaanvragen op de webstek van de 
gemeente. 

4.2 Vorige aanvragen 

5. Opvolging vorige adviezen 

5.1 Advies 2009 maart : bescherming berm Ringlaan door parkeerverbod. 

Vraag om langs de laterale wegen (ventwegen) van de Ring rond Herentals alleen parkeren in de 
rijrichting langs een kant toe te staan en zo parkeren op de berm te voorkomen. 
De schepen acht een parkeerverbod op de ventwegen niet realiseerbaar. De ventwegen liggen buiten de 
bebouwde kom.  
De mobiliteitscel zal wel bekijken hoe de berm kan beschermd worden. 
De berm staat momenteel volop in bloei en verdiend het om in ere gehouden te worden.  
Zolang er geen beslissing is over de beschermingsmaatregelen kunnen wij ook het Agentschap voor  
Wegen en Verkeer niet aanschrijven. 

6. Opvolging openstaande knelpunten/acties 

6.1 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook Noordervaart. 

In de regeling die het gemeentebestuur met bedrijf Taxi Marcel getroffen heeft voor de in 
gebruikneming van een achterliggende parking, was voorzien dat de bufferstrook langs het Kanaal terug 
in ere zou worden hersteld. 
De parkeerplaats is in gebruik, meer als opslag van allerlei materiaal,  maar van herstel van de 
bufferzone is nog geen sprake, ze wordt nog altijd als parking gebruikt. 
Omdat de schepen het dossier niet tijdig heeft kunnen voorbereiden wordt de behandeling ervan 
uitgesteld tot de vergadering van augustus 2011. 

7. Varia 

7.1 Opslag puin Toekomstlaan. 

De tijdelijke opslag op terrein langs de Toekomstlaan op Wolfstee van puin afkomstig van de werken 
aan de E313 snelweg is vergund voor één jaar.  Het puin zal verwerkt worden op de breekinstallatie in 
Grobbendonk maar dat zal nog eventjes aanslepen omdat de capaciteit van de installatie beperkt is.   

7.2 Bouwovertreding Lenteheide. 

De uitbating van een café in landbouwgebied (toekomstig natuurgebied volgens ontwerp GRUP) op de 
grens met Grobbendonk veroorzaakt de voorspelde hinder.  Afgelopen weekend stonden tientallen 
wagens her en der geparkeerd langs de  weg wat hinderlijk en gevaarlijk is voor de vele fietsers.  De 
beperking van het verkeer op de weggetjes tussen Grobbendonk en Herentals tot “plaatselijk verkeer” 
wordt hierdoor ontkracht. 
In advies van april 2011 vroegen wij de gemeente op te  treden tegen deze bouwovertreding. 
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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 mei 2012 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 juni 2011 okt 
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 aug 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2011 juni 2011 okt 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2011 jan 2012 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


