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                 Advies aan het schepencollege 
 

Betreft :  Inpalming bufferstrook Noordervaart. 
 

In 1998 kloeg de milieuadviesraad de verloedering aan van een  bufferzone tussen de Noordervaart en de 
trakelweg (fietspad) langs het Kempisch kanaal. De firma Taxi Marcel verwijderde ondermeer 
hoogstammige begroeiing, bracht verhardingsmateriaal aan en gebruikte de bufferzone als parking voor 
vrachtwagens. 
In 2004 werd als een van de voorwaarden voor het verlenen van de bouwvergunning voor aanleg van de 
toegangsweg naar het achterliggende parkeerterrein opgenomen dat de als parking gebruikte bufferstrook 
zou worden hersteld en heraangeplant.  Inderdaad werd het door de goodwill van de gemeente mogelijk 
dit achterliggende gebied te ontsluiten als parking en zou parkeren op de bufferzone niet langer nodig 
zijn. 
In een latere samenwerkingsovereenkomst tussen Taxi Marcel en de gemeente voor uitvoering en betaling 
van de werken is deze voorwaarde echter spijtig genoeg niet meer terug te vinden.  
Een vreemde gang van zaken die ertoe leidt dat de bufferstrook nog altijd als parking wordt gebruikt en 
de gemeente eigenlijk voor schut wordt gezet. 
De milieuadviesraad, in vergadering van 18 augustus 2011, vraagt dat de voorwaarde terug wordt 
opgelegd bij de behandeling van een bouwaanvraag voor aanleg van het achterliggende parkeerterrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Advies aan het schepencollege 
 

Betreft :  Milieuvergunningsaanvraag Houthandel Luyten Molenstraat 52 klasse2 
 

De milieuadviesraad, in vergadering van 18 augustus 2011, neemt kennis van deze vergunningsaanvraag. 
Haar valt op de vraag  naar : 

• Opslag van maximaal 2000 liter corrosieve stoffen (impregneervloeistof) en maximaal 2000 liter 
schadelijke stoffen (drenkvloeistof) in verplaatsbare containers van 1000 liter. 

• Een houtdrenkingsinstallatie onder vacuüm en een drenkbak van 28.000 liter waarin het te 
behandelen hout wordt ondergedompeld. 

De milieuadviesraad verleent voorwaardelijk gunstig advies op voorwaarde dat kan gegarandeerd worden 
dat de opslag en het gebruik van de schadelijke stoffen geen hinder zal veroorzaken voor de omwonenden 
bv. door vrijkomen van dampen of door bodeminfiltratie. 
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