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

(secretaris), F. Leys, F. Van Cauwenbergh, W. Vanberghen, L. Geerts, E. Vercammen, H. Vanooteghem, 

K. Dierckx. 

 

Verontschuldigd : M. Van Olmen (schepen), T. Mattheus. 

 - 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Het verslag van de vorige verga dering(en) werd goedgekeurd behoudens één kleine vraag : is het 

wenselijk om op 9/8/18 te vergaderen? In de voorbije jaren waren tal van leden dan nog met vakantie!  

Deze datum blijft voorlopig behouden; of de vergadering al dan niet doorgaat hangt af van de agenda.  

 

 

2. Info-avond  

 
Afgesproken wordt om vanaf 18 u de zaal klaar te zetten. Er moeten groentehapjes worden klaargemaakt 

(leverancier boer Bavo), dipsaus, dit is bij deze afgesproken (Herman, Louisa en Simonne of was het 

Lucy?).  E. Vercammen zorgt voor extra-publiciteit in de lokale pers.  

 

3. Feedback agenda bestuur  

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : Omgevingsmedewerker K. Dierckx geeft toelichting bij de evolutie 

van een aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

 

3.1. Uitbreiding natuurgebied Schupleer/Vuilvoort 

 

Deze werd positief geadviseerd. Het gaat in totaal om 8 percelen, hoofdzakelijk gelegen in natuurgebied. 

 

3.2. Werken Spaanshofpark 

 

Deze werken werden gegund, het bestek werd goedgekeurd. Deze omvatten onder andere het plaatsen van 

speeltuigen, de aanplant, het aanleggen van een grasveld en een sportveld… . Vanuit de raad komt de 

vraag om ook een bloemenweide te voorzien. De secretaris stelt een advies op in die zin. 

 

3.3. Participatieproject LaMA (Laboratoria Mobiele Alternarieven) 

 

De stad neemt kennis en geeft een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor een project in de 

Ernest Claesstraat in het kader van dit project. Het omvat de oprichting van een dokterspraktijk, de bouw 

van 25 appartementen en een ondergrondse parkeergarage.  Het betreft een participatief project dat een 

betere lokale mobiliteit nastreeft.  

 

3.4. Toelichtingsavond PRUPs 

 

De stad heeft kennis genomen van het op til zijnde Openbaar Onderzoek inzake afbakening ‘Klein 

Stedelijk Gebied Herentals’. Op 8/2 is er een info-avond rond de geplande PRUPs (Provinciale 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) om  19 u 00    u in de Lakenhalle. Die dag zal er GEEN 
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milieuadviesraad zijn, deze wordt vervangen door deze info-avond 

 

3.5. Mobiliteit Midden-Kempen 

 

Op zaterdag 26/2  wordt er in het Schaliken om 19 u 30 een mobiliteitstoelichting gegeven door de 

provinciale diensten  met de toekomstplannen voor de gemeentes in de driehoek E313 – E14- N19.  

 

3.6. Circulaire Economie voor Bedrijven 

 

De stad participeert in dit project, dat een gesloten kringloop wil nastreven voor de producten 

geproduceerd door de bedrijfswereld. 

 

3.7. Werken Park van Hilst 

 

Nu maandag starten de werkzaamheden in het Park van Hilst. Ongeveer de helft van de bomen zal worden 

gekapt, vooral aan  de kant van de Belgiëlaan. 

  

 

4. Milieuvergunningen  

 

4.1. Windturbines  Electrabel – Plassendonk 

 

Electrabel heeft een aanvraag ingediend (klasse I) voor een omgevingsvergunning voor het bouwen en 

exploiteren van 3 windturbines op Plassendonk, net ten zuiden van de E313, in agrarisch gebied. Omwille 

van de aanwezigheid van een controlepost van Belgocontrol is de hoogte beperkt tot 157 m (200 m zou 

beter zijn voor de rendabiliteit). De molens staan niet op één lijn. Omwille van het geluid en de 

slagschaduw zullen de molens regelmatig moeten worden stilgelegd (of de draaisnelheid vertraagd). Ook 

staan de turbines aan de sluis van Olen behoorlijk dicht bij deze inplantingssite. De stad heeft geen 

bezwaar ingediend tegen deze aanvraag, het openbaar onderzoek loopt nog tot 21 januari. 

 

De milieuadviesraad is akkoord met dit standpunt indien aan alle omgevingsvoorwaarden wordt voldaan 

en de controlemetingen goed worden opgevolgd. De secretaris zal een advies in die zin opstellen. 

 

4.2. BOFA (CRAS) – Atealaan Herenthout/Herentals 

 

Vraagt een vergunning voor de op- en overslag van hout en houtproducten, het impregneren en 

mechanisch behandelen (verzagen). Vermits de stockage binnen gebeurt zou het uitlogen geen probleem 

mogen vormen. 

 

4.3. Manège Greesstraat J &JGCV – paardenfokkerij (klasse  II) 

 

Vraagt een vergunning voor het bouwen van kantoorruimte, aanleggen van een renpiste, buitenweide, 

mestopslag, grondwaterwinning (10 m3/dag, 105 m diep) voor 93 paarden. De bouwvergunning werd 

geweigerd omdat het project te grootschalig is. Waarschijnlijk zal hiertegen beroep worden aangetekend. 

De milieuadviesraad vraagt aandacht voor het behoud van de landschappelijk waardevolle houtkanten. 

 

4.4. Werken Lierseweg 

 

Er werd gemeld dat de watertafel aan de Lierseweg wordt verlaagd in verband met de rioleringswerken 

aldaar. 

 

 

5. Varia  

5.1. Financiën  

 

K. Schoonaert heeft de gemaakte onkosten doorgestuurd naar de stadsdiensten met het oog op het 

verkrijgen van subsidies. 
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5.2. Kippenboerderij Hulzen 

 

De bouwvergunning is geweigerd, de milieuvergunning werd afgeleverd. De kandidaat-bouwer zal 

waarschijnlijk in beroep gaan, maar het is niet zeker of dat veel zal opleveren. Wellicht vraagt hij dan een 

omgevingsvergunning aan.  

 

5.3. Windmolens in Herentals 

 

Zie ook 4.1. 

Daarnaast heeft Luminus een voorstel ingediend om nog eens 2 windturbines te bouwen tegenover de 3 

geplande aan de noordzijde van de E313, dichter bij de woonwijk ‘de Molekens’. Er was al een info-

avond voor de omwonenden, het openbaar onderzoek is nog niet lopende, maar in de buurt is wel heel wat 

ongerustheid: visuele hinder, geluid, slagschaduw, cumulatief effect met de windturbines in de buurt, 

waardevermindering van de huizen… In de rand hierbij : de eerste aanvrager (Electrabel) krijgt bij de 

verdere afhandeling van dit dossier het eerste recht! 

  

5.4. Kosten ophalen groenafval  

 

De kosten van het ophalen/verwerken van het groenafval door de IOK bedraagt 15 eurocent per kg : 14 

eurocent hiervan gaat naar het transport! Kan dit worden verminderd, bij voorbeeld door het inzetten van 

de (IOK-)verhakseltrein? Economisch is dit moeilijk haalbaar (die groentrein moet ook worden gehuurd), 

en geluidsoverlast was eerder al een reden om niet te verhakselen op het containerpark. Maar de dienst 

‘Omgeving’ zal hierop terugkomen. 

 

5.5. Kappingen Bloso/Bornstraat 

 

Doordat de aannemer (houtvesterij) vrij lang gewacht heeft om de bomen (Amerikaanse en inlandse eik) 

te kappen en hij net begonnen is in een zeer natte periode, zijn de wegen en het bos behoorlijk 

toegetakeld, wat tot klachten en vragen bij de omwonenden heeft geleid.  

De terreinen werden in 3 blokken opgedeeld, 2 ervan werden al gekapt. Bedoeling is om de overgebleven 

bomen meer ruimte te geven.  

 

5.6. Bescherming (waardevolle) bomen 

 

De kapvergunning werd afgeschaft en vervangen door een stedenbouwkundige vergunning. In principe 

kan een particulier binnen de 15 m van de rand van de woning bomen kappen, anders moet hij een 

omgevingsvergunning aanvragen (voor dikkere bomen).  

 

5.7. Mountainbiken Sport Vlaanderen 

 

Het parcours aan de Bloso is via mail op een website gezet. Indien we willen vermijden dat het nog wordt 

gebruikt, zit er niet anders op dan het af te spannen.  

 

5.8. Parkeren vrachtwagens Hulzen  

 

Er wordt gemeld dat geparkeerde vrachtwagens in Hulzen (helemaal achteraan) diepe sporen in de berm 

hebben getrokken.  

 

5.9. Paddenoverzet  

 

De school zal worden gecontacteerd om de schermen te plaatsen, een startdatum zal worden meegedeeld 

aan de vrijwilligers. 

 

5.10. Straten knippen? 

 

Het voorstel wordt gelanceerd om een aantal straten te knippen ; 

- Kamergoor, wel een tractorsluis voorzien; 

- Molen Noorderwijk : de bermen zijn kapotgereden; 

- Lavendelweg : eventueel een parkeerterrein aanleggen om het wildparkeren tegen te gaan; 
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5.11. Plastic Hellekens  

 

De plastic werfafsluiting op de Hellekens (afgraving) is uiteengerafeld en de stukken plastic worden 

verspreid in de omgeving. A. Van Cauwenbergh signaleerde dit probleem aan de dienst Omgeving, de 

aannemer zou het plastic nu opgeruimd moeten hebben.  

 


