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Aanwezig :  H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), K.Laureys, L.VanSande, H.Puls (voorzitter), 
W.Vanberghen, F.Leys, D.Adriaensen, J.Janssens, G.Tegenbos, Koen Dierckx (milieuambtenaar), 
M.Van Olmen(schepen leefmilieu). 
Verontschuldigd : L.Embrechts, S.Bellens, L.Leenders  

1. Goedkeuring verslag vergadering 16 februari  2012. 

1.1 Advies windmolens NIMBY Hoevereveld (punt 4.1.1) 

Het verslag vermelde niet dat de milieuambtenaar uitleg heeft gegeven waarom op de website van de 
stad niet zoveel informatie verschijnt over de milieuvergunningsaanvragen. 
De bedrijven zijn (nog) niet verplicht hun dossier digitaal in te dienen.  Het dossier, dat dikwijls 
omvangrijk is (in het geval van Nimby meer dan 100 bladzijden), is meestal alleen op papier 
beschikbaar.  De milieudienst heeft niet de middelen en de tijd om een papieren vergunning in te 
scannen.  Ook een gedeeltelijke inscanning ziet men niet zitten. 
Bij aflevering van een vergunning is alles wel digitaal beschikbaar en is het eenvoudig dit op de website 
op te nemen.  

1.2 Woonwagenpark Heirenbroek. (punt 6.3) 

Het verslag vermeldt dit als een feit daar waar het eerder om een melding gaat van een vermoedelijk 
voorval.  Niemand is in flagrante delicto gezien. 

2. Feedback agenda Bestuur   
Heet van de naald vanuit het Bestuur : de schepen geeft toelichting bij de evolutie van een aantal 
dossiers en bij een aantal nieuwe zaken. 
• De stad neemt opnieuw deel aan de Nacht van de Duisternis. 
• De aangekondigde samenwerking met een privé firma om thermografische opnames te maken van 

gemeentelijke gebouwen en van privéwoningen kan helaas niet doorgaan omdat de firma geen 
vergunning krijgt voor nachtvluchten.  De zaak wordt uitgesteld.  Spijtig want de bedoeling was 
advies te verlenen voor betere dakisolatie.  De groepsaankoop van dakisolatie was in Herentals reeds 
een groot succes (>110 deelnemers) en het advies via de thermografische opnames zou 
waarschijnlijk nog meer gegadigden opleveren. 

• De stad steunt terug de actie van de Provincie voor gezamenlijke aankoop van groene stroom. 
• Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, het Regionaal Landschap Noord Hageland vzw, 

Kempens Landschap vzw en het ANB zullen met de betrokken gemeentes Herentals, Olen, 
Westerlo, Hulshout, Herselt en Aarschot en de provincie Antwerpen werken aan het opwaarderen 
van het ecologische en duurzame karakter van het fietspad Herentals –Aarschot.  De stad zal dit 
ondersteunen via informatie en communicatie en hulp bieden bij een project waarbij privé-
eigendommen in Morkhoven zijn betrokken. 

• Herstel voetpaden.  In de Rode Kruisstraat zijn de laanbomen die het voetpad beschadigden, gekapt.  
Voor het Krakelaarsveld gaat een openbaar onderzoek gebeuren voor kappen laanbomen en 
aanplant van nieuwe bomen.  Er zal aandacht zijn voor de communicatie naar de bewoners.  Men 
suggereert te werken met wortelgeleiding bij nieuwe aanplant om toekomstige problemen te 
vermijden. 

• Het parkmanagement van Klein Gent streeft naar meer ecologie langs de wegen van de 
industriezone.  Wat kan hier gedaan worden ?  Suggesties worden ingewacht op volgende 
milieuadviesraad. 
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3. Milieuvergunningen.  

3.1 Nieuwe aanvragen 

3.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

3.2.1 NIMBY projects Acacialaan (Hoevereveld) klasse 1. 

Aanvraag tot het plaatsen van 3 windturbines van 3 MW. 
De gemeente heeft negatief geadviseerd omdat er geen risico analyse is uitgevoerd in verband met de 
geplande Fluxys aardgasleiding in het gebied. 

3.2.2 Aspiravi Vennen klasse 1 

Vergunning is verleend door de Provincie voor oprichting van 2 windturbines.  De gehanteerde 
voorwaarden zijn dezelfde als die worden opgelegd in het nieuwe (23/12/2011) besluit van het Vlaams 
Gewest. 
Herentals adviseerde gunstig, Olen negatief. 
Stedenbouw gaf geen bouwvergunning, daartegen is beroep aangetekend. 

4. Opvolging vorige adviezen/knelpunten 

4.1 Advies 2009 mar : Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod. 

Zelfde toestand als 6 maanden terug : Zit vast bij de mobiliteitscel.  Blijkbaar kan er geen beslissing 
genomen worden. 
Wij schrijven een brief naar de verantwoordelijke schepen met foto’s van de toestand van de berm. 

4.2 Advies 2011 nov : Behoud eikendreef van de Roest aan de Peerstbosstraat. 

Betwisting over waar de perceelgrens ligt tussen verkaveling en de Roest ligt voor bij de vrederechter die 
een beslissing zal nemen. 

4.3 Advies 2011 nov: Behoud van paadje aan de Rankenstraat. 

Het paadje is openbaar domein en blijft sowieso behouden. 
De verkavelingsaanvraag is trouwens geweigerd. 

4.4 Knelpunt 2007 nov. : Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan. 

Wacht op beslissing gemeente in verband met parkeerverbod. 

5. Varia 

5.1 Begrotingswijziging 2012. 

Er is een begrotingswijziging voor 2012 ingediend maar die bevat geen wijzigingen die het milieubeleid 
aanbelangen. 

5.2 Bomenkap langs Kempisch kanaal. 

De kaalslag van een bosje hoogstammen aan de rechterkant van het Kempisch kanaal, voorbij bedrijf 
Van Peer is een prestatie van het Agentschap Natuur en Bos in het kader van de campagne tegen de 
Amerikaanse eik.  Wij hopen op nieuwe aanplant. 

5.3 Bedrijventerrein Zavelheide. 

Op het nieuwe terrein heeft een eerste bedrijf zich langs het kanaal gevestigd.  Een hoogbouw met zicht 
op het kanaal werd opgetrokken.  Alle bomen en struiken in de bufferzone van 8 meter tussen jaagpad 
en bebouwing werden verwijderd !! 
De zone van 8 meter tussen jaagpad en bebouwing dient inderdaad ingericht te worden met streekeigen 
groen. 
Ondertussen werd een afsluiting langs het jaagpad geplaatst.  Er zal worden nagegaan of dit volgens de 
verkavelingsvoorwaarden kan.  

5.4 Paddentrek Lichtaartseweg. 

Reeds meer dan 1500 amfibieën werden overgezet, een mooi resultaat. 
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5.5 Geluidsoverlast Bloso ijsbaan 

Er wordt gemeld dat tijdens de wedstrijden het geluid superhard wordt gezet wat leidt tot geluidsoverlast 
in de wijde omgeving. 
Nieuwe geluidsnormen van het Vlaams Gewest worden van kracht op 1 januari 2013. 

5.6 Dynamische Bpost  

Melding van feit dat de auto’s en de brommers van b-post de bermen, en soms beplanting, beschadigen 
om zo vlug en dicht als mogelijk bij de brievenbussen te komen. 
Ook het verkeersreglement wordt dikwijls genegeerd ; rijden in tegengestelde richtin, rijden op 
voetpaden,.. 

5.7 Opslag puin Toekomstlaan. 

De tijdelijke opslag op terrein langs de Toekomstlaan op Wolfstee van puin afkomstig van de werken 
aan de E313 snelweg was vergund voor één jaar.   
Er is een verlenging met 1 jaar aangevraagd maar dat kan alleen via indienen van een 
milieuvergunningsaanvraag klasse 1. 

5.8 LIFE project Kleine Nete. 

Met de financiële steun van de Europese Unie zal Natuurpunt, samen met de Vlaamse 
Milieumaatschappij en de Provincie Antwerpen in het kader van het LIFE- project “Kleine Nete” tussen 
2011 en 2015 meer natuur in de vallei creëren. 
Een publiekswandeling wordt ingericht. 
De nieuwe brochure over het project wordt rondgedeeld. 
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Overzichtstabel hangende punten. 
 
 
Item Beschrijving Actie van Laatst 

 behandeld 
Te behandelen 

Advies 2007 mei Budgettering en uitvoering actiepunten bekkenbeheersplan Netebekken schepencollege 2011 dec 2012 dec 
Advies 2007 apr 
Advies 2005 okt 

Voetpaden Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan  Technische dienst 2011 mei 2012 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sep 2012 sep 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2012 mar 2012 sep 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2011 dec 2012 mei 
Advies 2011nov Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat  Schepencollege 2012 mar 2012 juni 
Advies 2011 dec Verkaveling aan Kapellenblok  : oplossing ontsluiting Schepencollege 2011 dec 2012 april 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 feb 2012 sep 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2012 mar 2012 nov 
     
Actie 2006 aug Bevloeiing vijver kasteel Le Paige Ter Vesten en 

Natuurverenigingen 
2012 jan 2013 jan 

Actie 2007 sep Studie windmolen Hellekens KTA 2011 juni 2012 juni 
 
 
 


