
 

GEMEENTE HERENTALS 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG 

TOT OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

OMV-SHE-2020-98   -   OMV_2020072502 

 

 

AQUAFIN NV heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse overheid voor het 

aanleggen van riolering en persleiding met ondergrondse bezinkingsbekkens, overstort en pompstation 

vanaf het te slopen pompstation aan Dijkbaan te Vorselaar tot aan de RWZI aan Lentehei te Herentals,  

 

De aanvraag omvat: 

- stedenbouwkundige handelingen 

- exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 

- wijziging van vegetatie of KLE 

 

en is gelegen Dijkbaan en Heiken te 2290 Vorselaar; Lentehei te 2200 Herentals en Troon te 2280 

Grobbendonk, kadastraal gekend in Herentals, sectie E nrs. 7B, 11A, 12B, en in Vorselaar, 1e afdeling, sectie G 

nrs. 516G, 516L, 517K, 591A, 592, 596, 682A, 683L, 683H, 683E, 683K, 683M, 683G, 726A, 730A, 732A, 733A, 

734A, 752H, 753A, 754C, 756A, 761F, 765G, 766C, 768A, 769C, 770C, 773/3 , 774G en 777B. 

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen is het Vlaamse Gewest. Voor meer info kan u terecht bij het 

Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), via e-mail 

GOP.omgeving@vlaanderen.be of via 02/553 79 97. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek geopend over de bovenvermelde 

aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020.  

 

De dossierstukken met betrekking tot het openbaar onderzoek zijn raadpleegbaar in het omgevingsloket 

(www.omgevingsloket.be). Het volledige dossier ligt tijdens de openingsuren voor u ter inzage op: 

• de dienst ruimte & omgeving in het gemeentehuis van Vorselaar. Maak hiervoor een afspraak op 

014/50 71 09. 

• de dienst omgeving in het stadhuis van Herentals. Maak hiervoor een afspraak op de gemeentelijke 

website www.herentals.be/openbaar-onderzoek. 

• de dienst omgeving van de gemeente Grobbendonk. Maak hiervoor een afspraak op 014/51 10 20.  

 

Bezwaren of opmerkingen over het ontwerp kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket 

(www.omgevingsloket.be), of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 14, 2290 

Vorselaar; bij het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals of bij het 

college van burgemeester en schepenen, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk tot en met 3 oktober 2020. 

 

 

Te Herentals, 4 september 2020 

 

 

 

 

Startdatum van aanplakking: ………………………………………… 


