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

Van Olmen (schepen), H. Hens,  K. Schoonaert, F. Van Cauwenbergh, H. Van Ooteghem, S. Bellens, W. 

Vanberghen 

 

Verontschuldigd : -  

 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

De per post verstuurde verslagen bereikten tijdig de geadresseerden niet tijdig. 

 

Verder waren er geen opmerkingen.  

 

2. Vergunningen  

 

 

2.1. Boer Bavo Verwimp, Keifelaar, Noorderwijk 

 

Deze doet een gemotiveerde aanvraag, om grondwater te mogen oppompen (vanop 70 m diep) om te 

gebruiken in de plaats van kraantjeswater nu. Hij stelt zich wel vragen bij de impact op het 

watertafelniveau. 

 

F. Van Cauwenbergh heeft één en ander uitgezocht en stelt dat de privé-oppompers peanuts boven halen 

in vergelijking met wat de Pidpa oppomt : ca 5 500 000 m3 tegenover zo’n 60 000 m3 per jaar 

Pidpa pompt bovendien op uit zo’n 30 tot 50 m diepe laag, terwijl de privé-gebruikers 70 tot 100 m diep 

geboord hebben.  

Er is een studie lopende/uitgevoerd in verband met het opgepompte grondwater in de Midden-Kempen, 

het zogenaamde Centraal Kempisch Systeem. 

 

2.2. Omgevingsvergunningen 

 

Er werden nog een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd, maar niets uitzonderlijk of speciaal te 

behandelen. 

 

2.3. Windmolens Plassendonk 

 

De provincie heeft eveneens een negatief advies gegeven voor de windturbines op Plassendonk. De 

voornaamste argumenten tegen waren de ruimtelijke invulling van het gebied en het ontbreken van een 

aantal elementen in het dossier. 

 

3.1. Feedback agenda bestuur  

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : schepen M. Van Olmen geeft toelichting bij de evolutie van een 

aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 

 

3.1. Alternatieve energie in Herentals 

 

Windenergie heeft in Herentals weinig potentie als je deze vergelijkt met de geothermie. Door de dense 
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bebouwing zijn er vele potentiële afnemers. Er werd daarom een haalbaarheidsstudie besteld bij de Vito in 

samenwerking met een studiebureau.  

 

3.2. Strategisch project Kleine Nete 

 

VLM heeft een subsidie toegekend om de uit te voeren werken rond het hefboomproject Kleine Nete-/Aa-

vallei te ondersteunen. Dit project, dat samen met de buurgemeentes Lille en Vorselaar werd ingediend, 

wil de relatie tussen water(-berging), landbouw, natuur en recreatie versterken.  

 

3.3. Gesneuvelde bomen Begijnenvest 

 

De bij de voorjaarsstorm gesneuvelde bomen op de Begijnenvest werden inmiddels omgevormd tot een 

takkenwal. De stammen zullen worden verzaagd en omgevormd tot zitbanken, een mooi initiatief. 

 

3.4. Olm Nieuwstraat 

 

De bomenwachter zal de olm in de Nieuwstraat ‘ploffen’ (lucht injecteren in de wortelzone), zodat hij een 

grotere overlevingskans heeft. De mindervalidenverkeersplaats werd enkele meters verplaatst.  

 

4. Varia  

 

4.1. Opvolging illegale kapping en grondverzet in Noorderwijk 

 

Er werd een PV opgemaakt, maar verdere acties zijn er niet te melden. Wordt vervolgd. 

 

4.2. Boomkapping parking ’t Hof 

 

2 te behouden bomen werden door de aannemer neergelegd, van een derde werd het wortelstelsel zwaar 

beschadigd. De milieuraad betreurt deze handelswijze ten zeerste en stelt voor dat de stad aandringt op 

een compensatie : gelijkwaardige bomen opnieuw aanplanten en indien dat niet kan een schadevergoeding 

betalen door de aannemer. Een advies in die zin wordt opgesteld. 

 

4.3. Evolutie plannen Poederkot 

 

Worden de inzichten van de Vlaamse bouwmeester (cfr ook film op 15/5 ll) ook toegepast bij  het nieuwe 

project ‘Poederkot’?  

Het behoud van groen en bos is in ieder geval voorzien, dit is gestipuleerd in de randvoorwaarden. De 

bunkers en een oude beuk blijven zeker behouden. Het betreft hier een zonevreemd en kwetsbaar bos in 

woon(uitbreidings)gebied.  

 

4.4. Olmenlaan 

 

Het wegdek op de Olmenlaan (ter hoogte van huisnummer 12) ligt er slecht bij, vooral voor fietsers. Een 

nieuw asfaltlaagje zou wonderen doen. Melden aan de technische dienst voortaan. 

 

4.5. Kapping bufferzone Cardijnlaan 

2.5 ha werd kaalgekapt in een bufferzone langs de Cardijnlaan binnen de ring. De kapvergunning werd 

verleend door ANB, maar de stad was hiervan niet op de hoogte. Zowel Amerikaanse als inlandse eik is 

verdwenen. Het gebied is privé-eigendom, maar wel ingekleurd als bosgebied en dit dient zo te blijven. 

Luidens een advies van de bosgroep Zuiderkempen waren de bomen niet vitaal… . 

De milieuraad kan geenszins akkoord gaan met deze kaalslag, en zal dan ook een brief/mail versturen naar 

ANB om haar verontwaardiging uit te drukken en om uitleg te vragen over deze kaalkap, die wat ons 

betreft onbegrijpelijk is.  

4.6. Fluxysleiding de Roest 

 

Deze wordt eerlang afgekoppeld van het net. De exacte timing is nog wel niet gekend, maar heel lang zou 

dit niet meer duren.  
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4.7. Bebloemingsactie 

 

Aan de leden wordt gevraagd om zo veel mogelijk reclame te maken voor de komende bebloemingsactie ; 

mooie voortuintjes in een mooie stad.  

 

 

4.8. Maaiproblemen 

 

De openbare bermen zijn nu al (half mei!) gemaaid, daar waar afgesproken was dit pas na 15/6 te doen. 

Daarom is het wellicht nuttig om de werkleiders (stads- en Vlaams) een bijscholing te geven om aan  

ecologisch verantwoord bermbeheer te doen. De optimale timing om een eerste maaibeurt te verrichten 

verschilt immers van jaar tot jaar, en ecologisch verantwood maaien is een job die kan uitgelegd worden.  

 

4.9. Opening Begijnhofpark 

 

Het Begijnhofpark wordt officieel geopend op zondag 3/6/18, met om 12u een receptie en sprekers. Om 

13 u schiet dan de St.-Sebastiaansgilde met zijn koningsschietwedstrijd de boel op gang. Iedereen 

welkom. 

Vraag vanuit de milieuraad : kunnen er bio-bloembollen worden geplant (ipv de klassieke zwaar bespoten) 

en is er dan ook nog plaats voor een bloemenweide. En waarom zijn de ‘vogelbosjes’ (vlier, lijsterbes…) 

verdwenen?  


