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Aanwezig :  H. Puls (voorzitter), Y. Helsen, H.Vanooteghem, S. Bellens,  W.Vanberghen, L. Geerts,  

L.Van Sand, S.Pelsmaekers, F.Van Cauwenbergh, E. Vercammen, D. Adriaensen, K. Laverge, L. 

Snauwaert,  M. Van Olmen (schepen leefmilieu), J.Janssens (secretaris), H. Mannaerts, R. Gijbels, S. 

Geerts, L. Beirens, G. Van Tendeloo 

 

Verontschuldigd : K.Schoonaert 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen in verband met het verslag van de vorige vergadering.  

 

2. Aankoop natuurgebied  

Natuurpunt heeft de kans om een 11-tal percelen aan Vuilvoort, het Lavendelven en Hulzen aan te kopen 

en klopt aan bij de stad voor subsidiëring. Deze bedraagt maximaal 40 % van het aankoopbedrag. Er is  

60.400 euro nodig, maar de stad heeft slechts 15.000  euro in de begroting ingeschreven, en er werden al 

aankopen gesubsidieerd in 2016 (Watervoort, Bosbergen). Er zal budget -voorzien voor 2018/19- naar 

voren worden geschoven. 

 

De milieuadviesraad zal hierover een positief advies formuleren. 

 

3. Advies MER afbakening kleinstedelijk gebied Herentals  

 

De provincie heeft een MER opgesteld in verband met de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Herentals.  

 

Wat de milieuadviesraad het meeste zorgen baart, is het voorstel om een aantal nieuwe bedrijventerreinen 

te voorzien. Concreet worden 6 zones genoemd voor bijkomende bedrijfsactiviteiten, waarbij landbouw-

grond zou worden omgezet in bedrijvenzone : 

- Olympiadelaan 

- Moerbroek (Klein Gent-Zuid)  

- Vennen/Dikberd 

- Laagland 

- Aarschotseweg (met name voor winkels, detailhandel) 

- Stadsrandbos Greesbos 

 

Er wordt opgemerkt, dat deze visie haaks staat op het Vlaamse beleid (de zogenaamde betonstop), en dat 

in Herentals de situatie toch wel apart is : er zijn wel niet zo veel inwoners, maar er is dicht gebouwd. 

Bovendien kunnen de invalswegen en de Ring een grote bijkomende verkeersstroom niet aan. Er wordt 

verder gewezen op de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en gepleit voor een inbreidingsbeleid 

eerder dan een bijkomend nieuw aanbod te voorzien. Ook wat de detailhandel betreft wordt er vanuit de 

stad sterk geijverd  om in het centrum zelf de leegstand aan te pakken.  

De gemeente Olen wil net aan Greesbos bijkomend groen voorzien. 

Ook is er in het kader van ENA het terrein Heirenbroek geselecteerd voor watergebonden activiteiten, 

maar dit is nog niet aangesneden. 

 

De milieuadviesraad zal -gelet op de dringendheid voor het indienen van eventuele bezwaren- met een 

beperkt aantal personen (F.V.C. is bereid een eerste lezing van de uitgebreide tekst te doen en een aantal 
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opmerkingen voor te stellen, die vervolgens kunnen worden aangevuld en besproken via e-mail) een 

advies formuleren voor de betrokken overheid : de raad pleit er met aandrang voor, om zuinig om te 

springen met de open ruimte die Vlaanderen nog rest en eerder een inbreidingsbeleid te voeren, waarbij 

efficiënter moet omgesprongen worden  met de beschikbare oppervlakte. Het MER haalt wel een aantal 

knelpunten aan (zoals het mobiliteitsprobleem), maar daarvan is in de conclusie weinig tot niets van terug 

te vinden.  

  

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 : 

• Het schepencollege heeft een raamakkoord afgesloten in verband met de aankoop van 

ergonomische bureaustoelen.  

• Het schepencollege heeft de subsidiëring van één groendak in de E Claesstraat toegekend. 

• Aanvraag vellen straatbomen (winterlindes) Noord-Dauweland wegens overlast (na een petitie 

vanuit de buurt). Deze aanvraag werd geweigerd op basis van : niet alle bewoners hebben de 

aanvraag gesteund; wortelopstoot is eerder miniem; bladluisaantasting is eveneens minimaal 

(geen sapdrup); beperkte blad- en vruchtverlies is waar, maar eerder beperkt. De groendienst zal 

dit voorjaar wel de bomen opsnoeien, om veilige doorgang voor oa de IOK-ophaaldienst te 

verzekeren. 

• Ook werd er subsidie verleend aan één familie voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

• In Wuytsbergen was er (weer) een bewonersvergadering in het kader van de verdere 

woonontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een groenere omgeving, de woondensiteit moet 

stijgen, meer aandacht ook voor trage mobiliteit, trage wegen. Wuytsbergen kampt  nu met ca 40 

%  sluipverkeer. 

Een ander voorstel vanuit Eandis/Vito is het aansluiten op een warmtenet, om de restwarmte 

opgewekt in een bedrijf als Lu niet verloren te laten gaan. 

 

5. Milieuvergunningen.  

5.1. Centerbeton Lierseweg 264 klasse 1.  (Vroegere Holcim beton) 

Een vergunning werd aangevraagd en verkregen. Er werden 3 bezwaarschriften tegen de vergunning 

ingediend, maar deze werden dus niet weerhouden.  

 

5.2. Scholengroep GO 

De vergunning (voor uitbreiding) werd verkregen voor om een laboklas, wasmachine, …  . Indienen van 

een bezwaar kan tot 3/1/17. 

 

5.3. Pidpa Haanheuvel  

De grondwaterwinning (17000 m3 per dag) en de slibafvoer (naar oa Umicore) staan niet in deze 

aanvraag, wel wordt er gevraagd om de opslag van ‘gevaarlijke producten (6500 gl bleekwater, 6500 kg 

bijtende soda, een hoeveelheid 30 % fosforzuur, bestemd voor oa het reinigen van de UV-filters) te 

vergunnen. 

 

De milieuraad zal Pidpa en de stad adviseren om alternatieve, minder milieu-belastende oplossingen uit te 

werken om het water te zuiveren. 

 

 

6. Varia 

 

6.1 Centerbeton 

Er ligt behoorlijk wat smurrie op de ring, het fietspad wordt stukgereden … allemaal te wijten aan de 

grondafvoer van het afgravingsproject op de Hellekens? Er is klacht ingediend bij de politie.  
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6.2 Bosexploitatie omgeving Hydrodoe 

3000 m3 hout wordt verkocht in de Bornstraat en rond Hydrodoe. De beukendreef wordt gekapt  en er 

wordt een nieuwe lindendreef aangeplant. 

6.3 Parking Carrefour 

Positieve ontwikkelingen mogen ook worden vermeld : Carrefour heeft bomen aangeplant of zal bomen 

aanplanten op de parking. 

 

6.4 Banken met de Milieuadviesraad 

Na het vinden van een nieuwe schatbewaarder (proficiat Kirsten) moet één en ander op de bank worden 

geregeld. Wanneer kan wie en hoe en wat? Vraag het aan Herman (wordt aan gewerkt). 

 

6.5 Eerste en spontane opmerkingen vanuit de vergadering rond het MER afbakening 
Klein-stedelijk gebied Herentals 

 

Volgende spontane reacties (niet expliciet vermeld in punt 3) werden geformuleerd : 

 

-Olympiadelaan 

Wat met de volkstuintjes? Deze werden zeer recent aan  de tuinder gebracht en zouden blijven bestaan (?). 

Het gebied vlak bij het station is ingekleurd als woonzone. Ook wordt gedacht aan een uitbreiding/ 

herlokalisatie van het ziekenhuis (is in onderzoek). Sefa heeft ook recent een verlenging van de erfpacht 

gekregen (met 20 jaar) voor hun voetbalterrein. 

Tenslotte wordt geopperd, dat dit gebied een waterbergingszone zou zijn, wat alle plannen meteen 

hypothekeert.  

 

-Klein Gent : is af te wachten 

 

-Vennen/Dikberd : landbouwgebied aansnijden om er bedrijventerreinen aan te leggen is sowiezo geen 

goed idee. Bovendien is er het mobiliteitsprobleem. Op Vlaams regeringsniveau is de visie om zo veel 

mogelijk open ruimte te behouden, dit plan staat daar haaks op. Inbreiding in de plaats van uitbreiding 

moet prioritair worden : er zijn nog mogelijkheden op Hannekenshoek, Klein Gent (lege parkings!), 

Wolfstee.  

 

En wat met de hoogspanningsleiding, welke boscompensatie wordt voorzien, wat met het 

waterbergingsgebied? 


