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

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 december  2010. 
Opmerking op punt "Feedback agenda Bestuur" : initiatief gemeente Olen in verband met hakselaar.  
Het gaat hier niet om aankoop van een hakselaar door de gemeente maar wel over een gemeentelijke 
coördinatie van een gezamenlijke aankoop van hakselaars door particulieren.  Zoals gezegd gaat 
Herentals hier niet op in. 

2. Jacht op Heirenbroek 
De heer Rudi Liekens, voorzitter van de WildBeheer Eenheid Nete en Wimp, en de heer Geert Laenen, 
pachter van het jachtgebied waartoe Heirenbroek behoort, waren zo vriendelijk op de vergadering te 
willen aanwezig zijn voor geven van meer informatie. 

De WBE Nete en Wimp beslaat 10.200 ha jachtgebied. 
Het jachtgebied in kwestie heeft een oppervlakte van 160 ha.  De configuratie van het jachtgebied, 2 
gebieden verbonden door een nauwe strook langs het Albertkanaal, lijkt vreemd maar is wettelijk in 
orde ; het verbindingsgebied moet minstens 50 m breed zijn.  Zie kaart van het jachtgebied op laatste 
bladzijde van dit verslag.  
Voor alle eigendommen binnen het jachtgebied heeft de heer Laenen mondelinge of schriftelijke 
toestemming.  Ook voor de eigendommen van de N.V. De Scheepvaart op Heirenbroek waarvoor hij 
een pachtsom betaalt. 
Het jachtgebied ligt inderdaad dicht bij bewoning (waar niet in Vlaanderen ?) maar de jagers nemen 
de nodige voorzorgen om te vermijden dat omwonenden of hun eigendommen gevaar lopen.  Er 
wordt niet meer met loodhagel gejaagd. 
Er wordt gewezen op feitelijke onnauwkeurigheden in het verslag van de milieuadviesraad van 21 
oktober 2010 : de jachtpartij had plaats op zondag 17 en niet op zaterdag 16 oktober ; de politie werd 
niet verwittigd en is dus niet ter plaatse geweest. 
Volgens de heren Liekens en Laenen is alles wettelijk in orde en mag er dus op Heirenbroek, binnen 
de zones afgebakend door het jachtgebied, gejaagd worden. 

De discussie herleid zich tot 2 punten : 
• In principe moet het jachtrecht op openbare domeinen, zoals die van N.V. De Scheepvaart, volgens 

het jachtdecreet openbaar aanbesteed worden.  Blijkbaar is dit hier niet gebeurd en is er enige 
verwarring of er op die gronden jachtrecht bestaat.  De heer Laenen heeft nochtans brief van N.V. 
De Scheepvaart met toelating tot jagen.  We vragen de N.V. de Scheepvaart hierover meer uitleg. 

• Is het verantwoord dat jachtgebieden worden ingekleurd zo dicht bij bewoning : overlast, gevaar voor 
omwonenden en spelende kinderen,...?  Is Vlaanderen sowieso nog geschikt voor de jacht ?  Dit is 
een zaak die op gewestelijk niveau moet geregeld worden.  

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. 
Afgelast wegens afwezigheid van de schepen. 
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4. Milieuvergunningen.  

4.1 Nieuwe aanvragen 

4.1.1 Victor Peeters Openbare en Industriële Werken  Zavelbosstraat 1-3 klasse 1 

Aanvullend op de algemene lozingsvoorwaarden worden substantiële verhogingen (x 10) gevraagd voor 
lozen van antimoon, arseen, koper, lood, nikkel en zink. 
Volgens de milieuambtenaar zijn de gevraagde normen courant voor dergelijke reinigingsfirma's.  Dat 
het bedrijf nu aanpassingen vraagt is te wijten aan het feit dat bij de vorige vergunning vergeten werd 
aangepaste lozingsvoorwaarden te vragen. Daardoor waren de "gewone" lozingsvoorwaarden geldig 
waaraan een dergelijk bedrijf moeilijk kan aan voldoen.  

4.1.2 Demeyere Comm.V. Atealaan 63 klasse 1 

Uitbreiding opslag stikstof van 3360 liter naar 6000 liter. 

4.1.3 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. 

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

Groothandel in voedingsproducten.  
Opslag van 14000 liter wodka.  

4.1.5 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. 

4.1.6 Verbruggen Alfons Geelseweg 80 klasse 2 

Stallen van 68 runderen. 

4.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

4.2.1 Portion Pack Belgium N.V. Toekomstlaan 49 klasse 2 

Inrichting voor vervaardigen van chocoladeproducten. 
Uitbreiding van opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve, irriterende , (zeer)licht ontvlambare 
stoffen. Verleend.  

4.2.2 Schilderwerken Welbi/Wilco  Dompel 19 klasse 2 

Inrichting voor de opslag van verven, het bewerken van hout en metalen. 
Opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve, irriterende stoffen. 
Verleend. 

4.2.3 Aquafin Wiekevorstseweg 44 klasse 1 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Verleend 

5. Feedback Gecoro 
Op komende vergadering van 26 januari 2011 staan volgende punten op de agenda : 

• Aanleg van een personeelsparking met  ongeveer 145 plaatsen door ziekenhuis Sint-Elisabeth ; 
deze parking komt aan de Nederrij op de huidige, openbare, parking langs de kerk.  De parking 
wordt afgesloten met slagboom en is dus niet meer voor iedereen toegankelijk.   
Gemaakte opmerkingen : 

o waar moeten de andere mensen dan parkeren. 
o het ziekenhuis telt 500 personeelsleden ; de parking is dus nu al te klein ; kan er niet 

met een verdieping gewerkt worden ? 
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• Aanduiding als ankerplaats 1van het gebied rond kasteel en Netebeemden van Grobbendonk, 
watermolen Grobbendonk, Vuilvoort, militair domein,.. 

 

6. Opvolging vorige adviezen. 

6.1 Advies 2008 september : bufferzone Bornstraat.  

De bufferzone tussen de Bornstraat en de OCMW verkaveling zou overgedragen worden aan de 
gemeente zodat ze voldoende beschermd is. 
De bufferzone is fatsoenlijk aangeplant.  De stad zal de bufferzone overnemen als blijkt dat deze volledig 
in orde is. 
Hetzelfde antwoord als 6 maanden terug : De officiële overdracht van de zone is nog niet gebeurd want 
de werken zijn nog altijd niet opgeleverd. 
Er wordt opgemerkt dat de beukenbomen langs de Bornstraat in slechte staat zijn.  

7. Opvolging openstaande knelpunten/acties. 

7.1 Knelpunt 1998 : Inpalming groene bufferstrook Noordervaart. 

In de regeling die het gemeentebestuur met bedrijf Taxi Marcel getroffen heeft voor de in gebruikname 
van een achterliggende parking, was voorzien dat de bufferstrook langs het Kanaal terug in ere zou 
worden hersteld. 
De parkeerplaats is in gebruik maar van herstel is nog geen sprake.  We informeren bij 
gemeentebestuur. 

7.2  Knelpunt 2007 nov : Inpalming groene berm Ring aan Cardijnlaan. 

De Administratie van Wegen en Verkeer is niet meer gecontacteerd om aan te dringen om de berm te 
(laten) herstellen omdat wij wachten op antwoord van de gemeente op ons advies van maart 2009 om 
langs de Ringlaan een parkeerregeling te treffen.  De AWW meent (terecht) dat herstel op één plaats 
boter aan de galg is als overal op de berm kan geparkeerd worden.  Maar met het aan de gemeente 
gevraagde parkeerverbod zouden wij een sterk argument hebben om de waardevolle berm te laten 
herstellen. 
Wij begrijpen niet dat het zolang duurt voor het Bestuur in deze nochtans voor de hand liggende 
maatregel (parkeren enkel langs 1 kant in rijrichting zijwegen) een beslissing kan nemen. 
In marge wordt gemeld dat deze maand de kapotte bomen langs de Ring zijn vervangen door nieuwe 
aanplant. 

7.3 Actie 2006 augustus : Bevloeiing vijver kasteel Le Paige. 

Plan om via een toevoerpijp, vertrekkend bovenaan de stuw op de Nete, stromend water in de vijver te 
brengen om een beter biotoop te creëren, kan niet doorgaan omdat het peil van de vijver hoger ligt (35 
cm) dan het waterpeil van de Nete bovenaan de stuw.   
Een andere oplossing is nog niet gevonden.   
De juiste methode om dit aan te pakken is via indienen van een project met vraag voor subsidies, bv. bij 
plattelandsontwikkeling. 

8. Varia 

8.1 KomeNete : Natuur- en cultuurdag rond Kleine Nete 

KomeNete is een streekevenement waarbij Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en haar partners 
(gemeente, verenigingen uit natuur, landbouw, jacht en toerisme) elk jaar een waterloop van het 
werkingsgebied in de kijker zetten. Verenigingen en nieuwe projectinitiatieven worden er voorgesteld, 
bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, kunnen kleine tentoonstellingen bezichtigen 
of gewoon lekker genieten met een drankje en een hapje. 
In 2011 is ervoor gekozen om KomeNete te organiseren langs de Kleine Nete in Herentals in park 
Spaans Hof.  

                                                        
1 Ankerplaatsen zijn ensembles van samenhangende relicten. Het beleid voor de verschillende relictelementen blijft 
geldig. Het beleid voor de ankerplaats is gericht op het behoud van de verschillende elementen en het herstel van 
hun onderlinge samenhang. De aanduiding als ankerplaats is de eerste stap in de erkenning van het gebied als 
erfgoedlandschap. De aanduiding als ankerplaats heeft geen gevolgen voor particulieren. Na de definitieve 
aanduiding geldt voor openbare besturen wel een zorgplicht, wat inhoudt dat zo zorgvuldig mogelijk moet worden 
omgegaan met de aanwezige erfgoedwaarden in de ankerplaats. 
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Voorbereidende vergadering met betrokkenen heeft plaatsgehad op 20 januari 2011. 

8.2 Geluidsnormen : ontwerp van nieuw decreet. 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft een voorstel over 
geluidsnormen klaar waarmee ze de grijze zones in de bestaande geluidswetgeving wil oplossen. Voor 
organisatoren die elektronisch versterkte muziek ‘aanbieden', gelden vandaag geen duidelijke regels. 
Het voorstel, waarop tot 11 februari reactie mogelijk is voor het naar de Vlaamse regering gaat, is 
‘getrapt'. De organisatoren kunnen kiezen tussen drie categorieën: tot 90, 95 of 100 decibel, te meten 
over 15 minuten. De metingen daarvan dienen op de luidruchtigste plaats te gebeuren en hoe hoger het 
geproduceerde volume, hoe meer ‘flankerende maatregelen' er genomen moeten worden. Zo moet de 
hoogste categorie gratis oordopjes aanbieden en het volume constant aangeven voor het publiek. 
Alle activiteiten voor een publiek onder zestien jaar blijven evenwel verplicht onder de geluidsdrempel 
van 90 decibel. 
De handhaving moet door de lokale overheid gebeuren. 
De milieuraad beslist een brief te sturen naar de minister om haar te feliciteren met het initiatief en haar 
te vragen het voorstel niet af te zwakken.  Vanuit de "sektor" kan men namelijk hevige tegenstand 
verwachten. 

8.3 Kaalkap Kolveniersplein 

Op het Kolveniersplein zijn een aantal grote, vrijstaande en oude  berken gekapt.  Ook een 80-jarige 
beuk is gesneuveld.  
Waarom is dit gebeurd ?  Is hiervoor een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd ?  Zijn de 
buurtbewoners vooraf op de hoogte gebracht ? 
De milieudienst informeert. 

8.4 Leidingen Fluxys. 

De burgemeester van Rotselaar  schrijft een brief naar de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten 
om de problematiek van de veiligheid van de aardgasleidingen van Fluxys aan te kaarten.  Dit naar 
aanleiding van het ernstige gaslek dat in november 2010 is ontstaan..  
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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 2010 feb 2011 feb 

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 2010 okt 2011mar 
Advies 2010 maart Gezondheid en hoogspanningsleidingen Buurtcomité 2010 okt 2011 mar 
Advies 2010 mei Relocatie van de Cellekenskermis  Schepencollege 2010 nov 2011 mar 
     
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 feb 
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kaart Jachtgebied 


