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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), K. Laureys, D. Adriaensen, S. Bellens, L. Leenders, M. Van Olmen 
(schepen leefmilieu), Kris Boers (milieuambtenaar), J. Janssens (vervangend waarnemend sekretaris). 
Verontschuldigd : H. Vanooteghem, A. Van Loy. 

1. Goedkeuring verslag vergadering 24 mei 2012. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. Graag een kopie van het verslag naar L. Torfs. 

2. Schoolproject windturbine Hellekens. 
Het KTA vraagt nog één jaar extra om het windmolentje aan de praat te krijgen. De milieuraad heeft 
hierop bij monde van de voorzitter negatief gereageerd, mei 2012 was de allerlaatste deadline. Intussen 
werd het Scheppersinstituut gevraagd om deze problematiek te bekijken en een oplossing voor te stellen. 
Wordt vervolgd (al weer). 

3. Opwaarderingsplannen voor het gebied tussen het begijnhof en de 
Augustijnenlaan (presentatie K. Boers) 
De stad plant een project in de driehoek gevormd door de Augustijnenlaan, het Begijnhof en de 
Begijnenvest. Het hele gebied geeft momenteel een verloederde indruk. Toch zijn er nog duidelijke 
structurele relicten aanwezig (Begijnhof, Begijnenvest, Maasloop). 

De stad wil deze unieke groene site herwaarderen en openstellen voor de inwoners en toeristen 
Volgende werken zijn gepland: 

• Herwaarderen van de Begijnenvest. 
• Bosbeheerswerken om het bos toegankelijk te maken en te vrijwaren van exoten. 
• Groenbeheerwerken om het zicht op de achterzijde van de begijnhofwoningen terug te 

vrijwaren 
• Inrichten van een voorbeeldvolkstuinen project met één gezamenlijke bergruimte, sanitaire 

voorzieningen en ontmoetingsruimte, geïntegreerd in de omgeving.  
• Educatie over ecologisch tuinieren, ecologisch koken, oude autochtone planten, aanplanten 

van fruithagen met oude autochtone fruitbomen en vergeten groenten,….. en de 
implementatie van kleine natuurbehoudacties (bijenhotel, takkenhoop, …). 

• Oprichten van één bijenhal, geïntegreerd in de omgeving en educatie over het imkeren. 
Naastliggend plant het OCMW een project voor het verleggen van het fietspad/wandelpad, het 
voorzien van een parking, het herwaarderen van de Maasloop en het opkalefateren van de 
achterzijde van het Begijnhof. 
Er wordt heel veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de tuintjes en de 
toegankelijkheid voor mindervaliden. 
De stad heeft voor dit project subsidies aangevraagd bij de provincie Antwerpen. Daar werd het 
dossier positief onthaald, maar begin september moeten we nog de definitieve plannen bezorgen. 
 
De voorzitter en andere leden van de milieuraad merken op, dat er voor dit gebied nog andere 
interessante mogelijkheden bestaan : zo zou het kunnen ingericht worden als parkgebied (vlak bij het 
centrum) met ligweide. Er zou ook door ANB op de Hellekens en in de nabije toekomst een terrein van 1 
ha worden ter beschikking gesteld, waarop volkstuintjes zouden kunnen worden aangelegd, zodat de 
ruimte dichter bij het centrum een andere, meer publieke invulling kan krijgen.  
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4. 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. 

• op 20/8 is er een infomoment over de samenaankoop van Groene energie (initiatief van de 
provincie). 

• er is vanwege het stadsbestuur interesse voor de samenaankoop van muurisolatie. 
• er is in 2012 een budget voorzien voor de Vlaamse meetfietsen, die zowel Vlaamse als 

gemeentelijke fietspaden gaan controleren. 
• rond de inplanting van windturbines op Hoevereveld is er inmiddels een 3e openbaar 

onderzoek gevoerd, waarbij 1 bezwaar werd ingediend. De nieuwe gebouwen van de 
plaatselijke basisschool (een ‘kwetsbare instelling’) liggen op minder dan 500 m van de 
voorziene inplantingsplaats. Een bijkomende veiligheidsrisicoanalyse wordt (werd?) 
uitgevoerd. De leden van de milieuraad  discussiëren en filosoferen over het gevaar van de 
door de wieken veroorzaakte turbulenties voor de fauna (zie ook eerdere stellingname van 
Vogelbescherming Vlaanderen) en over de ruimtelijke wanorde die het op verspreide locaties 
inplanten van een beperkt aantal turbines zal veroorzaken als alleen kleine projecten de 
Vlaamse regering aan haar vooropgestelde doelstelling moet helpen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd. 

• De werken aan de voetpaden op Krakelaarsveld zijn inmiddels begonnen. Enkel met het 
rooien van de grotere bomen wordt gewacht, dit is namelijk bouwvergunningsplichtig.   

5. Rapport Gecoro 
Er is geen vergadering meer geweest sedert 21/4/2012. 

6. Milieuvergunningen.  

6.1 Nieuwe aanvragen 

• Van de Poel, Herenthout. Klasse I-vergunning, vraagt uitbreiding transportbedrijf en 
stockagemogelijkheden. 

• Henco, klasse I, vraagt toelating om huishoudelijk afvalwater (via een IBA) te lozen in 
oppervlaktewater. 

• Kemin, klasse I vraagt uitbreiding opslag corrosieve producten (500 ton), ontvlambare producten 
(300 ton), milieugevaarlijke producten (90 ton). 

Vermits al deze aanvragen een klasse I-aanvraag betreffen, dienen deze hier niet behandeld, het is de 
hogere overheid die zal beslisen. 

6.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief weergegeven. 

6.2.1 Elektrabel bedrijfsterrein Umicore/Aurubis Olen klasse 1 

3 windmolens van 3,5 MW. 
Tweede openbaar onderzoek wegens wijzigingen in dossier : slagschaduwstudie ; natuurtoets.  

6.2.2 OCMW Vorselaarsebaan 1 klasse 1 

Bouw van rust- en verzorgingstehuis voor 120 residenten + 30 flats. 
Buiten installatie van een koudewarmteopslaginstallatie met grondwaterwinning is er weinig aandacht 
voor andere alternatieve energievormen. 

6.2.3 NIMBY projects Acacialaan (Hoevereveld) klasse 1. 

Zie hoger 

6.2.4 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. 
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7. Opvolging vorige adviezen/knelpunten 

7.1 Advies 2011nov : Behoud van de eikendreef van de Roest aan de Peertsbosstraat 

Het vredegerecht heeft zich reeds 2 maal over dit dossier gebogen en er komt nog een 3e zitting. Er is 
een 3e landmeter aangesteld, die een definitief besluit zal vellen. Er komt geen minnelijke schikking 
meer, een gerechtszaak is onafwendbaar. Wordt eveneens vervolgd (op de agenda geplaatst voor juni 
2013). 

7.2 Actie 2007 sep :Studie windmolen Hellekens 

Zie hoger 

8. Varia 
• Het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) heeft bermen gemaaid in de maanden 

maart/april/mei zonder opvang. 
We ontvingen via mail volgend antwoord van ir. Henk Keymeulen, afdelingshoofd Antwerpen : 
“In antwoord op uw melding via het portaal ‘Meldpunt Wegen’ aangaande bovenvermelde 
aangelegenheid kan ik u meedelen dat de beperkte maaibeurt slechts een veiligheidsmaaibeurt was.  
Er wordt gezorgd voor het verwijderen van achtergebleven maaisel.”  
Intussen is al een tweede maal gemaaid dit jaar, dit keer met opvang. 

• Vanuit Natuurpunt wordt aangedrongen om de Lavendelweg enkel toegankelijk te maken voor 
plaatselijk verkeer (Kasterlee is hiermee akkoord). Ook werd vastgesteld, dat de grachten werden 
geruimd, zonder de Technische Dienst van de stad hierin te raadplegen. Waarschijnlijk zijn de 
werken daar uitgevoerd door de aannemer die in het bos heeft gewerkt : deze moet namelijk de weg 
‘in zijn oorspronkelijke staat’ herstellen. De opvolging van die aannemers is een 
verantwoordelijkheid van ANB. 

• Ook de derde wereldraad heeft een memorandum geschreven naar aanleiding van de komende 
verkiezingen : ontwikkelingshulp, klimaatbeleid en het burgemeesterscovenant zijn daarin 
opgenomen. Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende milieuraad. 

•  Opvolgen plan maaien wandelnetwerk (Boskat/Bospad).  
Bospad doet in principe het onderhoud van de paden, maar de opvolging van de werkzaamheden 
verloopt nogal moeilijk. Kris zal navragen wie (Dienst toerisme?) daarop best zou toezien. 

• Er is een bedrag vrijgemaakt voor de wandelbrug tegen de spoorbrug aan de Hellekens; 
• De processierupsbestrijding ten slotte : er zijn dit jaar veel kleinere haarden, die bij de grotere 

bestrijdingsacties vaak worden gemist door de aannemer. Deze zouden efficiënter kunnen worden 
bestreden door de gemeentediensten. 
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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 2014 mei 

Advies 2008 apr  Sanering “stort Van Ouytsel” Rietbroek schepencollege 2012 feb 2014 feb 
Advies 2008 sept Bufferzone Bornstraat Schepencollege 2011 sep 2012 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod  Schepencollege 2012 mar 2012 sept 
Advies 2011 apr Aanleg geluidsscherm speelpleintje Kleerroos Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
Advies 2011 apr Afbakening fietsstalling parking Bovenkerk Schepencollege 2012 mei 2012 dec 
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 2012 april 2012 sept 
     
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 feb 2012 sept 
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 
Actie 2012 april Ecologisch bermbeheer industriepark Klein Gent Milieuraad, Natuurpunt, 

parkmanagement 
2012 april 2012 okt 

 
 
 


