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Aanwezig: H. Puls (voorzitter), Y. Helsen, S. Bellens, L. Van Sand, S. Pelsmaekers, J. 

Janssens (secretaris), M. Van Olmen, T. Mattheus 

Verontschuldigd : L. Geerts, J. Bonroy, H. Van Ooteghem, F. Van Cauwenbergh.  

 

 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  
  
Aan de lijst verontschuldigde leden moeten J. Bonroy en J. Janssens worden toegevoegd. Ook 

wordt gevraagd aan de secretaris om de uitgebrachte adviezen in een apart schrijven/mailen te 

melden in de plaats van deze enkel in het verslag te noteren,  waar ze verloren dreigen te gaan.  

 

2. Toelichting project ‘Kempense Heuvelrug’ 

 

Els Oostvogels komt uitgebreid het in de starblokken zittende project ‘Kempense Heuvelrug tussen 

Kleine Nete en Aa’ toelichten. 

 

Els is bijzonder enthousiast over dit strategisch belangrijke project tussen Retie en Bouwel. De opzet 

van dit landschapsbiografisch project is drieledig :  

 

1. Het benoemen en verbeelden van de identiteit van het gebied via de opmaak van een 

landschapsbiografie; 

2. Een visie ontwikkelen voor het gebied; 

3. Het uitbouwen van een samenwerkingsverband met de betrokken ‘spelers’. 

 

Een eerste proefzone werd reeds in detail uitgewerkt, namelijk het gebied Kasterlee-Lichtaart. 

 

De daarin vermelde ambities kunnen worden doorgetrokken voor het gehele gebied : 

 

- De ondergrond meer laten spreken : door de ondergrond beter aan het licht te laten komen, kunnen 

we deze beter beleefbaar en verklaarbaar maken. 

- Eenheid in recreatieve inrichting : relicttracés herwaarderen, onthaalinfrastructuur verbeteren, 

aansluitingen verbeteren. 

- Relicten beleefbaar maken : paraboolduinen, eikenhakhout, oude akkercomplexen… 

- Verhalen uit het landschap vertellen.  

- Ecologische waarden vergroten : (dennen)bossen omvormen tot gemengde loofbossen, heide, 

struweel, schrale graslanden, open zandvlaktes… 

- Landschapsbeleving vergroten: uitzichtspunten boven de bomen creëren, holle wegen toegankelijk 

maken, wandelpaden voorzien langs beekdal en steilrand. 

 

 

Toeristisch ontwikkelingsplan 

 

Op toeristisch vlak zijn er zeer veel mogelijkheden : wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, in 

het zand spelen… 

Individueel of in groep, de infrastructuur is er, eten en drinken zijn vlakbij. 

 

Vraag vanuit de vergadering : waarom zijn de Zegge en het Olens Broek niet mee betrokken in dit 

project? 

Momenteel zijn 4 gemeentes trekker in dit dossier : Retie, Kasterlee, Herentals en Grobbendonk. Nog 

eens 2 extra partners (Olen en Geel) er bij zouden het dossier verzwaren. 
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 Deze regio heeft heel wat troeven :  

Op archeologisch vlak zijn er relicten vanaf de ijzertijd (grafheuvels) tot in de Middeleeuwen (steden 

als Herentals). 

 

Het project werd ingediend  in het kader van het ’Strategisch Project : Ruimte Vlaanderen’. 

Voorwaarden hiervoor zijn : bovenlokale invulling, voorbeeldfunctie, integrale aanpak, 

vernieuwingsproces stimulerend.  

 

Naast de 4 steden/gemeentes zouden ook de Hoge Rielen, Erfgoed Noorderkempen, Toerisme 

Antwerpen, Bosgroep Kempische Heuvelrug en Natuurpunt bij de verdere invulling kunnen worden 

betrokken. 

 

Financieel wordt 3 jaar lang een voltijdse medewerker vergoed alsook de werkingskosten. Er is een 

budget voorzien voor aankopen. De ambitie is om als eerste geopark in België gelanceerd te geraken.  

 

In oktober dit jaar valt er een Vlaamse beslissing over dit project, in januari 2017 zou de opstart zijn, 

de looptijd is 3 jaar. De spreker schat de kans op subsidies in op 60 %. 

 

Na dit enthousiast betoog krijgen de aanwezigen een exemplaar van het reeds bestaande  (en rijkelijk 

geïllustreerde) boek : Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart, landschapsvisie & 

toeristisch ontwikkelingsplan. 

 

 

3. Toelichting Trage Wegen (T. Mattheus) 

 
In 2016 is er een bedrag in de begroting voorzien om hierrond actie te ondernemen. Zo zal ‘Regionaal 

Landschap’ via vrijwilligers (na een korte opleiding) de trage wegen in kaart brengen en ingeven in 

het GIS-systeem, zodat de toestand continu kan worden opgevolgd. Trage wegen zijn zonder meer 

belangrijk voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor het toerisme. De vraag stelt zich of er overleg 

moet zijn met eventuele grondeigenaars? En wat met het zwerfvuilprobleem? 

 

In september is er een info-moment gepland. Het eerste jaar zal er vooral werk zijn met de 

inventarisatie en ook moet er bekeken worden of de infrastructuur een toeristische meerwaarde kan 

bieden. Als basis voor de identificatie wordt uitgegaan van de ‘Atlas van de Buurtwegen’, te 

raadplegen op de website van de provincie. 

 

 

4. Voorstel budget 2017 

 
Gelet op het (verplicht) ingediende meerjarenplan is er slechts een zeer beperkte bijsturing mogelijk.  

 

Drie projecten liggen voor :  

 

1. Begijnhofpark – de laatste maandag van juni wordt hierrond een infomoment georganiseerd. 

Omdat de gevraagde subsidie niet werd bekomen, zal de realisatie van dit project gespreid 

worden in de tijd; 

2. Kempense Heuvelrug – zie eerder; subsidiëring is inmiddels aangevraagd; 

3. Trage Wegen – is toegekend : de stad financiert. 

 

Andere projecten? 

Het begijnhofmuseum : dit project zit nog in de startblokken. Het aan te spreken studiebureau (met 

archeologische know-how) jaagt de kosten (voor de stad) de hoogte in, maar is wel noodzakelijk om 

ook maar één euro subsidie te kunnen krijgen. Een uitgewerkt beheersplan is onontbeerlijk. 

 

Natuurpunt heeft nog aankoopplannen op Vuilvoort (een weide van 3 ha) en op de Heiberg (vlak bij 

het Lavendelven). 

 

Heraanleg/herprofilering Heistraat (richting Toeristentoren) 

Is voorzien voor 2016 via budgetwijziging. Toestemming van ANB is eindelijk verleend. Deze 

werken moeten de toegankelijkheid voor  het wandelnetwerk en het fietsnetwerk verbeteren. 
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Ook nog te vermelden : de provincie steunt de aanleg van een fietsweg Herentals-Turnhout (geen 

fiets-O-strade want natuurgebied). 

 

5.  Feedback Agenda Bestuur   

 
5.1. Haagplantactie  

Intussen wel bekend.  

 

5.2. Taxussnoeiselinzameling 

Idem dito. 

 

5.3. IBA’s – plan van aanpak 

Prioriteit is de afkoppeling van het hemelwater. Saneringen zullen worden uitgevoerd. Ook een 

prioriteit zijn de woningen met lozingspunten op waterlopen, en dit niet enkel voor woningen 

waar nooit een riolering zal aangelegd worden. Een inventaris wordt opgemaakt (Heiken, 

Vuilvoort, Meivuurstraat…).  

 

Randbemerking : vernieuwing van bestaande riolering (in het centrum bij voorbeeld) wordt nog 

nauwelijks gesubsidieerd! 

 

  6.Vergunningen 
 

   Er werden ons geen nieuwe vergunningsaanvragen gemeld.  

 

 

        5. Varia 
 

5.1. Archief  

In de pers verschenen artikels in verband met het opdoeken van stukken uit het stedelijk archief. Dit 

moet worden genuanceerd : om bepaalde stukken beter te kunnen raadplegen werden deze, na 

inventarisatie, overgemaakt aan andere instanties voor bewaring/raadpleging. Stukken die voor 

Herentals niet zo relevant waren werden overgemaakt aan andere gemeentes of 

geschonken/verkocht aan geïnteresseerden.  

 

5.2. Vacature penningmeester 

De milieuadviesraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester(es). Y. Helsen wil 

graag de fakkel doorgeven.  

 

  5.3.  Hakhout Krakelaarsveld  

De bermkanten langs het oude spoor Herentals-Aarschot zijn al enkele jaren niet meer onderhouden, 

wie is daarvoor verantwoordelijk? In principe is dit Infrabel, eventueel moeten ANB of Eddy 

Vercammen eens worden benaderd. 

 

5.4 Wateroverlast Krakelaarsveld 

Begin juni kon de riolering op Krakelaarsveld/Lange Eerselstraat het overvloedige hemelwater niet 

slikken : riooldeksels kwamen omhoog, straten en grasvelden stonden blank. Melden aan de 

technische dienst van de stad is aangewezen. 

Zowel de waterafvoerende St.-Jansloop als ’t Loopke zijn provinciale waterwegen en hun 

onderhoud is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

 

5.5. Fietspad Augustijnenlaan  

Het fietspad thv de LIDL ligt er bijzonder slecht bij : losse tegels, putten… . Bij de volgende                  

reparatiewerkzaamheden aan voet- en fietspaden zal dit worden aangepakt, zo belooft de schepen. 

 

5.6. Hoe zou het nog zijn met de bebloemingsactie? Een artikel in de stadskrant is voorzien, tekst 

wordt geleverd door Herman/Sonja? 

 

5.7. Op 21/9 ek is er een volgende infovergadering over de Roest om 19 u (zie ook stadskrant). 

 
5.8. Toestand pomp Hellekens? Er staat hoog water tot aan het Berenstraatje. De gracht zelf werd 

proper gekapt door Boskat. 
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5.9. De bermen van de openbare wegen werden weer gemaaid al vanaf half mei (net als vorig jaar 

trouwens). Normaliter start de maaiperiode een maand later… 

 
5.10. Een bemerking over de plaatsing van de vernieuwde openbare vuilnisbakjes : op sommige 

plaatsen staan deze wel erg dicht bij de straatrand. Antwoord van de schepen : dit is wel zo, 

maar er moet voldoende doorgang worden voorzien voor rolstoelgebruikers. 

 
Als er klachten zijn (Kerkstraat/dekenij – Zandpoort) zal worden bekeken of de plaatsing kan 

worden bijgestuurd.  

   

 

 

 

 

 

 

 


