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Aanwezig : H. Puls (voorzitter), S. Bellens,  L. Geerts, E. Vercammen,  S. Pelsmaeckers,  J. Janssens 

(secretaris),  F.Van Cauwenbergh, J. Gysels, H. Mens,   K. Dierckx. 

 

Verontschuldigd : L. Van Sand, K. Schoonaert, P. Van Nueten 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Het verslag werd nog niet rondgestuurd en kan dus  niet worden goedgekeurd.   

 

2. GRUP Kleine Nete en Aa 

 

Dit werd nogmaals besproken. Een greep uit de opmerkingen :  

-aandacht voor de bosrand ten noorden van Herentals; 

-de Aa-vallei moet ook beschouwd worden als een waterbergingsgebied, niet enkel als  akkerland, waar 

water wordt opgepompt voor de landbouw; 

-ook de Netevallei is een natuurlijk overstromingsgebied (winterbedding voorzien); 

-wat met de zijrivieren? De gronden aan de vroegere Union Minière zijn radioactief. 

 

Een advies wordt ingewacht tegen 14/6.  J. Gysels stelt een ontwerpadvies op tegen 13/6, waarna de leden 

nog hun commentaar en aanvullingen kunnen geven;  

 

3.  Vergunningsaanvraag waterwinning Budis 

 

Er wordt een vergunning aangevraagd voor het oppompen van grondwater (freatisch water) in de 

omgeving van de Aa. Het gevraagde volume bedraagt 25000 m3. De raadsleden zijn van oordeel dat een 

dergelijk groot volume niet kan en vraagt de secretaris een negatief advies op te stellen.  

 

4. Windmolens op Klein Gent 

 

Er zijn 2 projecten lopende voor de bouw van 3 respectievelijk 2 windmolens op Klein Gent.  

Principieel is de milieuadviesraad voorstander van hernieuwbare energie.  

Toch deze bedenkingen. In de evaluatie van het project wordt het economisch rendement niet 

meegenomen. Ook moet de ruimtelijke ordening (ruimtelijke wanorde)  bekeken worden : 

stedenbouwkundig liggen de inplantingsplaatsen niet echt gunstig. Bovendien hebben 2 projectindieners, 

die turbines willen inplanten op Hoevereveld en Plassendonk (even verderop) na een eerste negatief 

advies beroep aangetekend bij de raad van vergunningsbetwistingen, een beroep dat nog steeds lopende is.  

  

5. Varia   

5.1. GRUP Golfterrein Witbos  

 

Het openbaar onderzoek rond dit GRUP loopt van 16/7 tot en met 13/9/2019.  

De raad vraagt zich af of er reeds een MER-rapport werd goedgekeurd.  

Op de vergadering van 13/12/18 werd het ontwerp-GRUP besproken en werden een aantal opmerkingen 

en adviezen geformuleerd. 

  VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 

VAN 6 juni 2019 

Herentalse Milieuadviesraad  
p/a Milieudienst, A.C. 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

014/28 50 50 



 Blz 2 van 2 

 

 

5.2. Bloso  

Er is een RUP lopende in verband met de uitbreiding van de ijspiste aan het Peertsbos (recreatiegebied).  

 

 

5.3. Landbouwraad 

S. Bellens brengt verslag uit: 

- de OCMW-gronden zullen worden verkocht; de landbouwgebruikers ervan zijn niet altijd gekend; VLM 

heeft een voorkoop-recht; 

- de Zeggeboerderijen genieten klaarblijkelijk een voorkeursbehandeling. 

 

5.4. Bebloemingswedstrijd 

Zoals op de vorige vergadering werd afgesproken zal de bebloemingswedstrijd dit jaar niet worden 

georganiseerd, volgend jaar wellicht weer wel.  

 

5.5. Nieuwjaarsreceptie  

Voorgesteld wordt het thema :’klimaatverandering’ – noodweer in de Benelux. Dit kunnen 2 verschillende 

presentaties zijn. 

  

5.6. Maaien weide voetbalterrein/Zuidkempische Werkplaats 

De raad betreurt het tijdstip waarop deze bloemenweide werd gemaaid en vraagt de secretaris om een 

advies in verband hiermee te geven aan de gemeente.  

 


