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1. Goedkeuring vorig verslag  
  
Het infomoment over de Roest vond plaats op 21/6 en niet zoals verkeerdelijk gemeld op 21/9 : er 

is voorlopig geen nieuw infomoment gepland.  

Voor het overige waren er geen opmerkingen. 

 
 

2.  Feedback Agenda Bestuur   

 
2.1. Herinrichting binnengebied  

De omgeving van het Stadspark en ’t Hof zal worden aangepakt en verfraaid.  

 

2.2. Wateroverlast Markgravenstraat 

Er zal een gescheiden waterafvoersysteem worden voorzien in de Markgravenstraat om 

problemen met overvloedig hemelwater naar de toekomst toe te vermijden. 

 

 

2.3. Structuurschets Wuytsbergen 

De bevolking zal uitgenodigd worden op een debatavond om de problemen op de wijk aan te 

pakken : zo zou men bijvoorbeeld de bruggetjes over de Nete willen vernieuwen. 

 

2.4. Schade door de overvloedige regen in mei/juni 

Tal van schadedossiers werden opgemaakt na de zware regenval in mei/juni : meer dan 18 

landbouwdossiers, in de stad zelf een 30 tot 35 meldingen, schade in woonhuizen, zaal ’t Hof… . 

Op de gemeentelijke begraafplaats is veel zavel weggespoeld en werden oudstrijdersgraven 

beschadigd. 

Het Rampenfonds (nu onder Vlaamse bevoegdheid) komt pas tussen na de eigen verzekering (-

en). Een bijkomend probleem is, dat in een aantal gevallen de bouwvergunningen en -

voorschriften niet werden nageleefd : zo zijn er parkings, die afwateren naar het openbaar 

domein, alhoewel dit expliciet verboden werd en er in de plaats infiltratie op het eigen terrein 

was opgelegd. De gemeente zelf is evenwel niet bevoegd om op te treden tegen het niet naleven 

van de bouwvergunning, de politie is dat wel. 

Vraag : is er nu opgetreden/geverbaliseerd? Wellicht niet, maar er worden initiatieven genomen 

naar de toekomst toe. Eerst moet er dan wel een klacht of een melding gebeuren bij de politie,  

een stap die voor heel wat inwoners (buren) toch wel iets te ver gaat. 

Ter info : de grondwaterstanden kunnen op de website van DOV of VMM worden geraadpleegd. 

Nog ter info : de hermeanderingswerken die nu uitgevoerd worden op de Kleine Nete zouden het 

grondwaterpeil stroomafwaarts (Langendonk en Centrum-Herentals) moeten doen dalen. 

 

2.5. Nieuwe bakken IOK voor papierinzameling 

De IOK start met het bedelen van nieuwe (gele) containers voor de selectieve inzameling van 

papier en karton. Het project is in de opstartfase in Hulshout en Heist-op-den-Berg, Herentals 

komt in de loop van 2017 aan de beurt. De containers zijn gratis, het gebruik ervan is verplicht : 

dozen e.d. zullen niet meer worden meegenomen; er zijn trouwens ook geen Herentalse 

verenigingen meer die papier inzamelen voor de eigen kas. De bedoeling is om het werk van de 
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arbeiders te verlichten en het straatbeeld proper te houden : geen rondvliegend papier meer, geen 

loodzware natgeregende dozen. 

 

 

2.6. Grondafvoer Hellekens  

Een aannemer is begonnen met de afgraving en de grondafvoer van het opgespoten deel van de 

Hellekens. Elke 5 minuten rijdt er een vrachtwagen over de ring naar Centerbeton (langs de 

ring). Van daaruit wordt het afgegraven zand verscheept richting Tessenderlo. 

 

2.7. Verbeteringswerken fietspad Lierseweg 

Op het traject tussen het Rozenhofke en Grobbendonk is een aannemer begonnen met het rooien 

van de bomen. Deze bomen zouden in eerste instantie behouden blijven, maar worden nu toch 

gekapt mits de aanplant van een nieuwe bomenrij tussen het toekomstige fietspad (aan de kant 

van het Albertkanaal) en de rijweg. Er werd gekozen voor een aanplant van winterlinde. De 

vraag om bijkomende verlichting te voorzien voor het nieuwe fietspad is nog niet 

geconcretiseerd.  

 

2.8. Verbeteringswerken Rozenstraat/Heistraat 

Volgende week maandag (12/9) starten er verbeteringswerken aan voornoemde straten : ANB 

weert verharding, er is nu wel boskiezel voorzien. E. Vercammen vraagt de stad om de visie van 

ANB er eens op na te slaan (via mail aan alle milieuraadsleden bezorgd, ik citeer enkele 

paragrafen) :  

*Boswegen:  Boswegen zijn GEEN  openbare wegen, maar private wegen.  ANB en 

Natuurpunt stellen dat het onderhoud van deze wegen door de betreffende privé-

eigenaars dient te gebeuren.  Daar waar ANB en Natuurpunt eigenaar zijn, zeggen 

zij hun boswegen in de eerste plaats te  onderhouden in functie van een degelijk 

bosbeheer en pas in de tweede plaats in functie van de recreatievoorzieningen. 

* Herstel over bestaande breedte: In de eerste plaats wordt er afgesproken dat de 

onverharde wegen over de bestaande breedte dienen hersteld te worden.  Verder 

zijn er 2 mogelijkheden: 

Als de ondergrond uit zand bestaat worden  deze wegen geschaafd (maximaal in 

profiel getrokken ifv afwatering) + verdicht. 

Als de ondergrond semi-verhard is, worden de putten structureel weggewerkt (niet 

enkel opgevuld) en worden de wegen geschaafd (maximaal in profiel getrokken ifv 

afwatering) + verdicht.  

Indien er structurele of onderhoudswerken worden uitgevoerd aan openbare wegen 

in natuur- en bosgebied zijn  ANB en Natuurpunt vragende partij om zo min 

mogelijk gebiedsvreemde materialen te gebruiken.  

Aangezien er op regelmatige basis opnieuw bosexploitaties worden uitgevoerd, stelt 

ANB en Natuurpunt dat het het overwegen waard is om een visie op langere termijn 

op te maken mbt deze onverharde wegen: 

Technisch gezien hebben ANB en Natuurpunt een licht andere voorkeur: 

ANB is eerder de mening toegedaan om een pad van 3,5 à 4 m te verharden en de 

rest van de weg in mul zand te laten liggen (de verharde pad zou dan desgevallend 

ook dienst kunnen doen voor hulpdiensten).  ANB verwijst hierbij naar Kasterlee en 

Herselt als voorbeeld.  De technische dienst zal bij deze gemeentes informeren. 

Natuurpunt is eerder voorstander om de weg volledig in mul zand te laten liggen. 

Het voordeel is dat er geen putten in de weg kunnen komen. Een nadeel bij 

aanhoudend regenweer is de draagkracht van de weg. 

ANB en Natuurpunt stellen dat er in de praktijk dikwijls meer openbaar domein 

aanwezig is dan de breedte van de onverharde weg doet vermoeden.   Zij stellen 

beide dat het interessant is de volledige breedte (cfr de atlas der buurtwegen) als 

openbaar domein in te richten.  Dit oa omdat meer licht en lucht zorgen voor een 

duurzamere rijweg (=> snellere verdamping van het aanwezige regenwater).  
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Indien voor deze optie gekozen wordt, is het wel belangrijk om de rijweg zelf te 

beperken tot een breedte van +/- 4 à 5 m 

 

2.9. Nieuwe afvalbakken  

De nieuwe afvalbakken zijn inmiddels overal geplaatst. In december komt er een evaluatie/ 

eventuele reactie op de binnengekomen vragen en opmerkingen.  

 
 

      3. Vergunningen 

 
   3.1. Schietstand F.P. Morkhoven 

De schepen licht de historiek van deze aanvraag toe. 

Het betreft hier een zonevreemde activiteit/bedrijf, waarvoor de eigenaar een planologisch attest 

heeft aangevraagd (en verkregen) om zekerheid te verkrijgen over de verdere exploitatie/ 

voorziene activiteiten. F.P. heeft inmiddels een PRUP verkregen, de exploitatie is daarmee 

gegarandeerd.  

Verder vraagt betrokkene om verbeteringswerken en een uitbreiding van de activiteiten. De 

verbeteringswerken werden gegund, de activiteitenuitbreiding niet (in 2005).  

Vervolgens werd een milieuvergunning verkregen, een bouwvergunning (nog) niet, wegens 

gelegen in landbouwgebied. 

 

In 2008 werd aan de stad een nieuwe bouwvergunning aangevraagd, in 2009 een nieuwe 

milieuvergunning. De bouwvergunning werd voorwaardelijk verkregen, mits beperkingen qua 

exploitatie tot de opgelegde voorwaarden vervuld werden, de milieuvergunning nog niet. 

 

Er volgden een plaatsbezoek, een geluidsstudie, er werd bijgestuurd (in overleg met de 

milieudienst en OVAM (voor de bodemverontreiniging), er werd een aanplant aangelegd, de 

schuilhokjes werden geïsoleerd. 

 

In 2015 volgde een nieuwe aanvraag voor een uitbreiding van het aantal schieturen voor de zoon 

P. en opnieuw werd de aanvraag van 2005 herhaald, maar deze werd niet verkregen. 

 

Hoe is de actuele situatie?  

Aan de opmerkingen van de diverse instanties werd beantwoord, de vergunningen werden 

nageleefd, de to do items werden uitgevoerd. Naar aanleiding van de bekende lood-

verontreiniging werd een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd, en inmiddels heeft de 

OVAM een conformiteitsattest afgeleverd : er is geen sanering noodzakelijk, zolang de huidige 

activiteit blijft bestaan. Als de nabestemming eventueel zou veranderen in landbouwgebied, is er 

wel een sanering noodzakelijk, ook van de vervuilde naburige terreinen.  

Momenteel wordt er evenwel geen loodhoudende munitie meer gebruikt. 

 

Opgemerkt wordt, dat de twee uitgevoerde geluidsstudies (in 2011 en 2015 uitgevoerd) door 

hetzelfde expertisebureau werden verricht en dat LNE deze beide studies heeft moeten 

beoordelen. 

Op dit moment wordt geen extra geluidsstudie meer opgelegd, wel zal de exploitant worden 

aangezet om de geluidshinder te beperken volgens de best beschikbare technieken. 

De uitbreidingsaanvraag van 2 naar 3 schietdagen gaat over woensdag, zaterdag en zondag. 

 

Een 20-tal bezwaarschriften werden ingediend bij de provincie, deze zullen verder anoniem 

worden behandeld.  

Momenteel werd een vergunning toegekend tot 2029, maar deze kan eventueel worden 

bijgestuurd omdat dit dossier van zeer nabij wordt opgevolgd door de overheid. 

Vraag vanuit de vergadering : weten de kopers van het nieuwe verkavelingsgebied in Morkhoven 

van deze aanvraag, en zouden zij ook geluidshinder kunnen ervaren? 

Neen, dat is nieuwe kandidaat-bewoners niet bekend, en ja, als er hinder is kunnen ook zij 
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hiervan last ondervinden. 

 

3.2. Fluxys Hulsen 

Vraagt de toelating om een gasontspanningsstation in  te richten op Hulsen. Bij de decompressie 

van gas van hogere naar lage druk warmt het gas op en moet dit worden gekoeld. Bedoeling is 

om de centrumleiding (Augustijnenlaan) te ontlasten. Het project situeert zich in 

landbouwgebied, er werd overleg gepleegd met Ruimte Vlaanderen. 

 

          4. Varia 
 

4.1. Onderhoud speeltuin Krakelaarsveld  

De speeltuin op Krakelaarsveld ligt er momenteel behoorlijk verwilderd bij : onkruid tiert welig.  

Remedie : melden aan info@herentals.be  

 

4.2. Vacature penningmeester 

De milieuadviesraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester(es). Y. Helsen wil 

graag de fakkel doorgeven. (2
e
 oproep) 

 

  4.3.  Hakhout Krakelaarsveld  

De bermkanten langs het oude spoor Herentals-Aarschot zouden nu gekapt gaan worden. Wie is 

bevoegd om hiervoor toestemming te geven? Is er een kapvergunning nodig? 

 

4.4 Sluikstort aan de glasbollen  in de Ekelstraat 

Rommel alom! Ook rechtover de LIDL en aan het bushokje aan het stadspark (en er zijn nog 

talloze meldingen) wordt troep gestort. Dweilt het stadspersoneel terwijl de kranen wijd open 

staan?  

 

4.5. Voortuintjes-/bebloemingswedstrijd 

Er waren dit jaar 4 deelnemers, de foto’s van hun werk werden verspreid bij de leden van de 

milieuraad; volgende vergadering zal een huldiging voorzien en prijzen zullen  uitgereikt worden. 

De vergadering start op 13/10 uitzonderlijk om 19 u 30. 

 

4.6. Maaien langs de Kleine Nete 

Langsheen de Kleine Nete blijft op het grondgebied van Olen (tussen knoop 18 en 31) een stuk 

ongemaaid ; de netels staan er tot 2 m hoog en dit op een traject opgenomen in het wandelnetwerk 

van de provincie. Kan hiervoor een oplossing komen? Boskat maait op Herentals’ grondgebied, 

Kasterlee op het zijne. Het Olense stuk blijft onbeheerd overschieten, want moeilijk toegankelijk 

vanuit Olen. Kan er niet een afspraak gemaakt worden met de 3 gemeentes? 

 

4.7. Pomp Hellekens weer buiten gebruik 

Een landbouwer heeft de pijplijn van de pomp aan de Hellekens stukgereden (eigendom ANB). 

Kan hierover ajb een PV worden opgemaakt. De stad is wel niet bevoegd op de gronden eigendom 

van ANB, maar er moet iets gebeuren… .  

 

4.8. Hoe zit het nog met de … duurzaamheidsambtenaar 

Na het ontslag van K. Broers en het vertrek van M. Van Uytsel is er nog steeds geen vervanger 

gevonden. Maar de duurzaamheidsideeën zijn intussen wel overeind gebleven binnen de 

organisaties van de diensten, zowel wat betreft de aankooppolitiek, het gebruik van de printers, de 

gebruikte poetsmiddelen enzovoort.  

 

4.9. Onderzoek Regionaal Landschap Begijnenvest 

De gezondheidstoestand van de bomen (ook die van de Nonnenvest) wordt of zal worden 

nagegaan. E. Vercammen zal dit voor ons opvolgen. 

 

4.10. Nu zondag : Open Monumentendag 

In Herentals is er een allerlaatste kans (tussen 13 en 17 u) om de gebouwen van de Voorzienigheid 

te bezoeken. Bijzonder warm aanbevolen. 

 

4.11. Infoavond rond ‘Trage Wegen’ 

Op maandag 3/10 ek vindt er in de Lakenhalle een infoavond plaats ism Regionaal Landschap 

rond het in standhouden en valoriseren van ‘trage wegen’.   


