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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens, L. Van Sand, L. Geerts, J. Janssens (secretaris),  K. 

Schoonaert,   S. Pelsmaeckers, H. Mens, E. Vercammen,  W. Vanberghen, M. Van Olmen   

  

Verontschuldigd : F. Van Cauwenbergh 

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Er waren geen opmerkingen. 

 

2. Feedback agenda bestuur 

 

Er zijn geen relevante punten aan bod gekomen. 

 

3. Vergunningen 

 

Er werd opgemerkt door K. Schoonaert dat bij een aankondiging/melding van een openbaar onderzoek via 

het publiek loket er slechts beperkte info beschikbaar is : milieutechnische aspecten, relevante rubrieken 

… worden niet vermeld. Dit is onder andere het geval bij de aanvraag van de VDAB en verfdistributie 

Verpoorten, zodat de vergunningsaanvraag moeilijk te beoordelen valt..  

 

4. Ontwerp GRUP Witbos 

 

Op de Gecoro kon dit ontwerp GRUP niet worden geadviseerd wegens de strikte timing. Wel werd het 

volledige GRUP in vraag gesteld. 

De Milieuadviesraad kan nog wel een advies formuleren, maar dit moet uiterlijk nu maandag bezorgd 

worden. De secretaris zal aan de hand van de discussie die volgt een ontwerpadvies opstellen en 

doorsturen naar de voorzitter, waarna deze een aantal raadsleden zal vragen om bijkomende input te geven 

en het advies zal aanvullen en opsturen naar de dienst Omgeving.  

 

 Het MER is goedgekeurd en is bijgevolg niet meer aan te vechten. 

 

Wel wenst de raad volgende punten in een advies op te nemen  (een greep uit de opmerkingen) :  

- De natuurwaarden van het betrokken gebied dienen meer aandacht te krijgen. Zo zijn onder meer 

de blusputten veel te waardevol (beschermde amfibiesoorten) om leeggepompt te worden voor 

beregening van de grasvelden. 

- De boscompensatie op het terrein zelf is zeer pover. 

- De organisatie van 12 ‘grotere’ activiteiten per jaar vraagt een veel ruimer parkeeraanbod dan nu 

voorzien. Het kan ook niet de bedoeling zijn om hier een evenemententerrein van te maken? 

- De nieuw te bouwen sporthal wordt bij voorkeur in het centrum van Noorderwijk voorzien. 

- Op 40 ha 18 holes voorzien plus parking, een clubhuis, een sporthal (?) lijkt ons niet realistisch.  

- Dit zou een participatief project worden, maar een golfterrein met een draadafsluiting errond 

nodigt fietsers en wandelaars niet onmiddellijk uit om het terrein te verkennen.  

- De golfclub wil het ECO-label dragen, maar ECO is meer dan alleen maar afzien van het gebruik 

van biociden.  
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5. Ontwerp PRUP Olympiadelaan 

 

Ook  in verband met het ontwerp PRUP Olympiadelaan dient dringend een advies te worden  

geformuleerd, gelet op de dringendheid van dit dossier.  

De secretaris zal aan de hand van de discussie die volgt een ontwerpadvies opstellen en doorsturen naar de 

voorzitter, waarna deze een aantal raadsleden zal vragen om bijkomende input te geven, het advies zal 

aanvullen en opsturen naar de dienst Omgeving (zoals bij punt 4).  

 

Bij deze een greep uit de in de raad opgenoemde opmerkingen : 

 

Er zijn een aantal belangrijke argumenten om in het betrokken gebied geen bebouwing toe te staan : 

- het betreft een overstromingsgebied; 

- het betreft hier een waardevol beschermd landschap (erfgoed); 

- het betreft een veengebied, met een reëel risico op verzakkingen bij de optrek van gebouwen; 

- bebouwing aan het Vlietje is niet wenselijk; 

- het gebied ligt vlak bij Le Paige, de poort naar de Kempense Heuvelrug en bij het begin van de 

Fiets-O-strade Herentals – Balen; 

- de bouw- en uitbreidingsplannen van het stedelijk ziekenhuis dienen kritisch te worden opgevolgd. 

Andere sites komen eventueel in aanmerking om uit te breiden (Total-station, parking, VLM-

gebouw…). 

6.  Gevelbanken/financiën  

 

De Gecoro en de Milieuadviesraad hebben elk 10 gevelbanken besteld, en hiervan zijn er al 14 besteed. 

De kostprijs voor deze ‘babbelbanken’ bedraagt 1300 euro voor 10 stuks. 

 

Hieronder een overzicht van de financiële toestand (uitgaven en inkomsten) voor 2018.  

 

  

Milieuraad: inkomsten en uitgaven 2018 

inkomsten uitgaven datum opmerking 

3883,8 
 

1/jan overschot 2017 en voorgaande jaren 

1240 
 

28/feb jaarlijkse subsidie van stad H'tals 

 
350 26/sep 

12 cadeaucheques Helemaal H'tals vr 
bebloemingsactie (10 x 25 en 2 x 50) 

 
25 8/okt 

1 cadeaucheque Helemaal H'tals vr bebloemingsactie 
(1 x 25) 

 
163,77 19/mrt infoavond januari: hapjes + sprekers 

  1300 17/dec gevelbanken 10 stuks 

totaal begin 2018: 5123,8 

totaal eind 2018: 3285,03     

uitgaven 2018: 1838,77 

 
  

  

  

7. Varia 

 

7.1. Datum onkruidavond 

De info-avond over (on)kruiden met Annick van Velt is verzet naar 5/3/19 in de  bibliotheek. Bijkomende 

info verschijnt in de stadskrant van februari. 

 

7.2. Paddenoverzet 

De gemeente plaatst alvast emmers en schermen.  

 

7.3. Brief (mail) gouverneur in verband met de Fiets-O-Strade 
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Er kwam nog geen reactie van de provinciegouverneur. 

 

7.4. Bomenaanplant Lierseweg 

Langs de Lierseweg werden lindebomen aangeplant, bedankt minister Weyts. 

 

 


