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

(secretaris),  F.Van Cauwenbergh, J. Gysels, K. Schoonaert, W. Van Berghen, P. Van Nueten (schepen), 

L. Van Sand, H. Van Ooteghem 

 

Verontschuldigd : H. Mens  

1. Goedkeuring vorig verslag  

 

Er waren geen opmerkingen in verband met het vorig verslag.  

In verband met de geluidsoverlast op ‘Herentals Fietst en Feest’ vraagt  F. Van Cauwenberghe overleg 

met de schepen (resultaten van de geluidsmetingen). 

 

2. GRUP golfterrein Witbos 

 

  

We vragen tevens dat de mogelijke evenementen die op het terrein kunnen plaatsvinden beter worden 

omschreven. Ook wat de bouw van een nieuwe sporthal betreft zijn er heel wat bedenkingen.  

Een nieuw advies wordt opgesteld door K. Schoonaert en aan het bestuur overgemaakt. 

3.  Feedback agenda bestuur (schepen P. Van Nueten) 

 

Groenbeleid 

‘Behaag de Kempen’ bestaat 25 jaar (IOK), maar blijft nog steeds diffuus voorgesteld. In de Kempen 

worden jaarlijks 65000 planten afgeleverd, Herentals is goed voor 30 tot 40 bestellingen. 

 

Op 6/12 geeft Hans Van Dijck een lezing in de Lakenhalle over ’25 jaar behaag de Kempen’. 

 

4. Vlietje 

 

J. Gysels stuurde een mail met een visie rond de toekomst van het Vlietje. Deze zal op de volgende 

vergadering verder worden besproken. Het staat wel vast, dat een verhoging van het Netepeil is 

aangewezen. 

 

 

5. Gevelbanken 

 

Een stand van zaken : 5 of 6 van de 20 bestelde (Gecoro en Milieuadviesraad) zijn nog beschikbaar. 

Op 19 en 20 oktober van 10 tot 16 u zijn de (buurt)bewoners welkom om ermee kennis te maken. Er 

wordt ook randanimatie voorzien. 

6. Omgevingsvergunningen 

 

Er zijn geen nieuwe omgevingsvergunningen gemeld. 

 

  VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE HERENTALSE MILIEUADVIESRAAD 
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Herentalse Milieuadviesraad  
p/a Milieudienst, A.C. 
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7. Bouwproject Ekistic  

 

De firma Ekistic heeft een bouwproject aan het Albertkanaal (op de Molekens) ingediend (openbaar 

onderzoek loopt tot vandaag) voor onder meer 5 grote appartementsblokken. De Gecoro heeft hiervoor al 

een negatief advies gegeven, en ook de buurt is tegen dit grootschalig project gekant. De milieuadviesraad 

sluit zich aan bij deze bezwaren, en een advies in die zin zal dan ook aan het gemeentebestuur worden 

bezorgd. De buurtbewoners hebben de stad ook gevraagd om een visie uit te werken, een masterplan op te 

maken voor de wijk, zoals eerder voor Wuytsbergen gebeurde.  

8. Subsidiëring aankoop natuurgebied 

 

Natuurpunt vzw heeft het natuurreservaat Heiberg-Snepkensvijver kunnen uitbreiden door de bijkomende 

aankoop van natuurgebied op de steilrand van de Kempense heuvelrug. De gekochte percelen grenzen aan 

de Lichtaartseweg, tegenover de historische Schoutenhoeve. Op één van de percelen staat een vervallen 

weekendverblijf. Het gebouw is totaal zonevreemd en zal worden afgebroken en de natuur hersteld zoals 

vastgelegd in het natuurrichtplan voor de heuvelrug. 

Voor de aankoop zijn Vlaamse subsidies aangevraagd. Er blijft evenwel een rest te financieren van      

48.102,50 euro. 

De milieuadviesraad beveelt het stadsbestuur aan om, zoals in het verleden is gebeurd, deze 

restfinanciering voor haar rekening te nemen en hiervoor een eenmalige subsidie te verlenen. Op die 

manier wordt concreet bijgedragen tot de opwaardering van de Kempense heuvelrug, één van de 

belangrijkste toeristisch-recreatieve troeven van de stad. 

  

9. Varia   

9.1. Info-avond milieuadviesraad 

 

Op vrijdag 31/1/2020 organiseert de milieuadviesraad haar jaarlijkse info-avond, dit jaar met als thema 

‘Klimaat- verdroging- CO2-opslag’. Spreekster van dienst is KUL/Geel bodemdeskundige Karen Van 

Campenhout.  

 

9.2. Aveve – Poederleeseweg 

 

De opgelegde groene parking en de groenbuffer zijn nog steeds niet gerealiseerd. De raad kan dan ook 

niet akkoord gaan met de nieuwe aanvraag tot regularisatie van de parking en het opheffen van de 

vergunningsvoorwaarden. Aveve moet voldoen aan de opgelegde voorwaarden. K. Schoonaert zal een 

advies in die zin doorsturen naar de secretaris.   

 

9.3. Kippenstal Hulzen 

 

De deputatie heeft dan toch (na de weigering van het vorige provinciebestuur) een bouwvergunning 

afgeleverd voor de kippenstal met 14000 dieren in Hulzen/Watervoort. De milieuraad vindt het MER 

ontoereikend en vindt dat de milieubelasting niet correct is ingeschat.  

 

9.4.Egelstraat 

 

Van een bewoner op het begijnhof kwam de vraag om een egelstraat te subsidiëren (1000 euro). De vraag 

kan worden gesteld of dit project deze investering waard is. Kunnen we niet beter via de stadskrant een 

oproep doen om kleine zoogdieren beter te ontzien? Wordt vervolgd. 

 

9.5. Zwaluwen in Herentals 

 

De persoon die zich inzette voor de opvolging/telling/subsidiëring van de zwaluwnesten in Herentals is 

hiermee gestopt. De raad vindt dit een waardevol project en beveelt aan dit project onverminderd voort te 

zetten. 
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9.6. Terugkoppelmoment transitietraject adviesraden 

 

Op 17/9 is er een terugkoppelmoment in verband met het transitietraject van de Herentalse adviesraden. 

Dit vindt plaats in de Lakenhalle vanaf 20 u.  

 

9.7. Sigarettenpeuken bushalte 

 

Kan er -zoals bij voorbeeld in Vorselaar- een bakje worden geplaatst aan de bushalte (vooral Grote 

Markt), want nu ligt de stoep bezaaid met peuken.  

 

9.8. Boskap Heistraat/Toeristentoren/Wijngaard 

 

In dit gebied wordt circa 900 m2 hout gekapt, vooral vogelkers. Het hout wordt daarna verkocht. De 

houtprijzen zijn recent wel behoorlijk gekelderd door de letterzetter! 

 

9.9. Kruiskapel/Kruisberg 

 

Er wordt gesignaleerd dat op dit terrein er heel wat overlast wordt veroorzaakt door mountainbikers en 

joggers, met als gevolg een afspoelen van de grond. 

 

9.10. Speelpleintjes 

 

Kunnen er zitbanken en boomaanplantingen worden voorzien op de openbare speelpleintjes? Ook de 

netheid laat hier en daar (Diependaal) te wensen over : glasscherven, peuken, honden- en 

kattenuitwerpselen… . 

 

9.11. Hellekens 

 

Onlangs werd door ANB een hondenlosloopweide ingezaaid van 200 bij 25 meter op de Hellekens. 


