Bekendmaking openbaar onderzoek
omgevingsvergunningsaanvraag
Referentie omgevingsloket:
Projectomschrijving:

OMV_2020163437
de aanleg van een fietspad, als onderdeel van de
fietsostrade Lijn 15

Het stadsbestuur van Herentals deelt mee dat door het Provinciebestuur van Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Chris Brouwers, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is
ingediend bij de deputatie.
De aangevraagde aanleg is voorzien langsheen Kruisboogstraat 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, Kruisboogstraat 3, 5, 7, 9 te 2200
Herentals, en met als kadastrale ligging Afdeling 13302, sectie C, perceel 250A3, 250B2, 250D3,
250G3, 250H2, 250Z2, 253F, 253L, 388E, 398D, 400K, 738A, 738B, 738C en 738D.
Het project omvat de aanleg van een fietspad, als onderdeel van de fietsostrade Lijn 15. Het
nieuwe fietspad sluit aan bij de recent aangelegde fietsbrug over het kanaal Bocholt Herentals, op
het grondgebied van Herentals. Om de nieuwe fietsinfrastructuur in het bebouwde weefsel te
kunnen inpassen, zijn reliëfwijzigingen nodig. Het hoogteverschil wordt plaatselijk opgevangen
door de bouw van een keermuur. Verder worden er twee noodtrappen aangelegd, een op elke
zijde van het kanaal. Tot slot hebben de werken tot gevolg dat er een beperkte bosoppervlakte
gerooid wordt.
Omwille van een gewijzigd rooilijnplan, wordt er voor bovenvermelde aanvraag een NIEUW
openbaar onderzoek georganiseerd van 1 februari 2021 tot en met 2 maart 2021.
Via www.omgevingsloket.be kan u beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.
U kan het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek digitaal komen inkijken bij de dienst
omgeving. Om hiervoor een afspraak te maken, kan u terecht op onze gemeentelijke website
www.herentals.be/openbaar-onderzoek.

Bezwaren moeten uiterlijk op 2 maart 2021 ingediend worden met vermelding van het
dossiernummer OMV_2020163437. Dit kan via het omgevingsloket
(www.omgevingsloket.be/publiek) of door ze te bezorgen aan het college van burgemeester en
schepenen (via mail: info@herentals.be, post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).

Herentals, 1 februari 2021

