
 Blz 1 van 4 

 

  
 
 

 
Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), H.Vanooteghem (waarnemend secretaris), S. Bellens,  W.Vanberghen, 
J.Janssens, L.Leenders, M. VanOlmen (schepen leefmilieu), K.Dierckx (milieuambtenaar).  
Verontschuldigd : L.Embrechts, D.Adriaensen, A.VanLoy, I.Moreels, L.VanSande. 

1. Goedkeuring verslag vergadering 18 oktober 2012. 
Verslag goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2. Windturbine Hellekens. 
Leerlingen en leraars van het Scheppersinstituut presenteren hun bevindingen en voorstellen in verband 
met de windturbine opgesteld in de Hellekens. 
U vindt hun presentatie in appendix 1. 
Voornaamste elementen : 
• Na het KTA komt ook het Scheppersinstituut tot de conclusie dat een windturbine van het opgestelde 

type niet adequaat is om een pomp met voldoende capaciteit aan te sturen : 
- De turbine staat ongunstig opgesteld (te laag, te weinig in open veld) om voldoende wind te 

vangen. 
- De normale werkingsmode van de turbine vereist een gemiddelde windsnelheid ver buiten wat 

hier beschikbaar is. 
- De turbine vertoont tekenen van sleet en heeft ongeveer de helft van haar levensduur achter de 

rug.  Zij is nooit onderhouden geweest. 
• Na het KTA ziet ook het Scheppersinstituut meer heil in het opstellen van twee zonnepanelen : 

- Meer vermogen beschikbaar. 
- Onderhoudsvrij. 

De milieuadviesraad wil ingaan op, en mee financieren van, de duurdere oplossing via zonnepanelen.  
De schepen zal bekijken of voldoende fondsen kunnen gevonden worden.  Een principebeslissing zou in 
december genomen worden. 
Er zijn nog wel een aantal zaken te bekijken : 
• Wat is de jaarlijkse opbrengst van één zonnepaneel ; misschien zijn er geen twee nodig. 
• Hoe kunnen de zonnepanelen mechanisch opgesteld worden en wat kost dit. 
• Hoe kan een salamandertrap in de waterput geïnstalleerd worden. 

3. 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 : 
Geen speciale zaken te vermelden. 

4. Rapport Gecoro. 
De Gecoro boog zich over het RUP van de Engelse wijk. 
Het militaire gebied wordt omgezet naar woongebied en zal bovendien plaats bieden aan de eerste graad 
van een secundaire school van het Kosh. Het RUP vormt de basis voor de stedenbouwkundige 
voorschriften die de goede ruimtelijke ordening in de woonwijk moeten garanderen. 
Het is de bedoeling het karakter van de woonzone zoveel mogelijk te behouden hoewel er discussie is 
over de erfgoedwaarde van de woningen. 
Er wordt ook een mobiliteitsstudie uitgevoerd. 
Op maandag 17 december 2012 wordt een infoavond georganiseerd in cultuurcentrum ’t Schaliken 
(Grote Markt 35). De toelichting start om 19.30 uur. 
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5. Milieuvergunningen.  

5.1 Nieuwe aanvragen. 

Geen nieuwe aanvragen 

5.2 Vorige aanvragen 

Informatie van vorige vergaderingen wordt cursief aangegeven. 

5.2.1 Stad Herentals ’t Hof Grote Markt 41 klasse 2. 

Een feestzaal met opp. 300 m² 
De geluidsnorm in de feestzaal wordt 95 dbA. 

5.2.2 Stad Herentals Stedelijke Werkplaats Hemeldonk 8 klasse 2. 

Een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door uitbreiding. 

5.2.3 Van Asbroeck rundveehouderij Schransstraat 12 klasse 2 

Vermeldenswaard : opslag van 5000 liter melk.  Melk wordt om de twee dagen opgehaald.  

5.2.4 Beirinckx Luc bvba glastuinbouwbedrijf Rossem klasse I. 

Uitbreiding van de WKK installatie tot 5 MWatt en 50% toename oppompen grondwater. 
Verleend met bijkomende voorwaarden voor beperken geluidsoverlast van de motoren en oplegging van 
een geluidsmeting bij de omwonenden. 

5.2.5 Wasserij Droogkuis VanEnde&Roxy Lierseweg 315 klasse 1. 

Vragen verdubbeling van lozing op riolering maar er wordt wel op een gracht geloosd. 
Volgens milieudienst wordt de gracht als open riolering beschouwd omdat hij verderop is aangesloten 
op de riolering. 

5.2.6 Stad Herentals sporthal Markgravenstraat 93 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

5.2.7 Stad Herentals Academie voor beeldende kunsten Markgravenstraat 77 klasse 2 

Vernieuwing van bestaande vergunning. 

5.2.8 Stad Herentals Administratief Centrum Augustijnenlaan 30 klasse 2. 

Vernieuwing van bestaande vergunning (voor offsetdrukkerij) en in ordestelling voor 
verwarmingsinstallatie. 

5.2.9 Kemin Toekomstlaan 42 Klasse 1 

De Bestendige Deputatie heeft een vergunning verleend voor een inrichting voor onderzoek en 
ontwikkeling van antimicrobiële famaceutische producten. 
De uitbreiding met een microbiologielabo voor pathogene organismen en de verplaatsing van het 
laboratorium voor pathogene organismen van maximaal risiconiveau 2 moet apart aangevraagd. 
Verleend zonder speciale voorwaarden. 

6. Opvolging vorige adviezen/knelpunten/acties. 

6.1 Knelpunt nov 2007 : Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan. 

In april 2012 stuurde de milieuadviesraad een brief naar schepen Jos Schellens om dit probleem aan te 
kaarten, nadat er na 3 jaar nog geen antwoord op ons laatste advies was gekomen. 
De heer Schellens heeft zich niet verwaardigd op deze brief te antwoorden. 
De schepen van leefmilieu vraagt de brief naar het schepencollege te sturen met de vraag de zaak op de 
mobiliteitsraad te brengen. 

7. Varia 

7.1 Voorstel begroting 2013. 

De voorzitter van de milieuadviesraad kreeg op 31 oktober het voorstel toegestuurd met de vraag voor 14 
november advies uit te brengen.  Ons vergaderschema maakte dit niet mogelijk. 
Volgende punten in dit voorstel in verband met milieuzaken zijn vermeldenswaard : 

• Er wordt nog geld voorzien aan uitgaven voor en inkomsten van een milieuconvenant.  2013 is 
wellicht het laatste jaar van dit systeem. 
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• Er is geen geld voorzien voor werken aan De Roest.  Volgens milieudienst wordt 2013 een 
planningsjaar en starten de uitvoeringswerken pas in 2014.  

• Voor aanleg van riolering in de Schoutenlaan (28 woningen) wordt 450.000 begroot : ongeveer 
50% hiervan is subsidie. 

• Er is geld voorzien voor een nieuwe duurzaamheidsambtenaar. 
• Er is 45.100 € voorzien voor subsidie aankoop natuurgebieden. 
• De haagplantactie Behaag de Kempen krijgt 500 € subsidie. 
• Er is 130.000 € voorzien voor installatie van IBA’s ; ongeveer 40 % hiervan is subsidie.  

7.2  Kappen eiken toegangsweg Delhaize aan Augustijnenlaan. 

• Een werkgroepje is aan het bekijken wat er misgegaan is met de uitvoering van de bouwverguning. 
• In de notulen van de gemeenteraad van 2 oktober wordt vermeld dat de milieuadviesraad over deze 

bouwaanvraag een advies zou hebben uitgebracht.  Dit is niet zo.  Deze bouwaanvraag is spijtig 
genoeg niet op de milieuadviesraad voorgelegd. 

7.3 Parking AVEVE. 

Deze parking blijkt zonder vergunning te zijn aangelegd maar zal geregulariseerd worden. 
Het terrein van de parking doorstaat de watertoets. 

7.4 Fietsostrade Herentals-Balen ; toestand ? 

Info van de webstek van de Provincie :  
Deze fietsostrade loopt langs spoorlijn 15 en wordt 31 kilometer lang. Ongeveer 9 kilometer is nu al 
befietsbaar, de resterende 22 kilometer zal de provincie aanleggen. Ze werkt daarvoor nauw samen 
met de betrokken gemeenten. De provincie leidt het project en investeert, de gemeentebesturen 
volgen de werken mee op en zorgen achteraf voor het onderhoud van de fietspaden. De aanleg van de 
nieuwe fietsostrade gaat, onder voorbehoud, einde 2013 van start. 

De fietsostrade gaat in Herentals de Nete over naast de spoorwegbrug.  Ze wordt niet gecombineerd met 
de voetgangersbrug die daar ook komt. 

7.5 Info-avond milieuadviesraad. 

Traditioneel organiseren we eind januari een info-avond gevolgd door nieuwjaarsreceptie. 
Er zijn niet direct ideeën voor een geschikt onderwerp.  Suggesties ingewacht. 
Kwamen al aan bod : 

2003 : dioxines 
2004 : natuur in Herentals 
2005 : op weg naar bevers in de Nete. 
2006 : biobrandstoffen. 
2007 : geluidsoverlast. 
2008 : fijn stof 
2009 : biodiversiteit 
2010 : natuurevolutie in de Kempen 
2011 : low impact man. 
2012 : opslag radioactief afval. 

De waarnemende secretaris reserveert alvast de Lakenhal. 
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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 2012 sept 2013 sept 
Advies 2009 mar Bescherming berm ringlaan door parkeerverbod.  Schepencollege 2012 sept 2013 feb 
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 2012 okt  Behoud van parkbomen parking binnengebied Schepencollege 2012 okt 2013 jan 
     
Knelpunt 1998 Inpalming groene bufferstrook Noordervaart Betrokken bedrijven 2012 okt 2013 apr 
Knelpunt  2007 nov Inpalming berm Ring aan Cardijnlaan : brief MOW MOW 2012 nov 2013 mar 
     
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 okt  2013 feb 

 


