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Aanwezig : H. Puls (voorzitter),  S. Bellens,  L. Van Sand, W. Vanberghen, L. Geerts, E. Vercammen,  

S.Pelsmaekers,   J.Janssens (secretaris), K. Schoonaert, M. Van Olmen (schepen leefmilieu), L. Snauwaert  

 

Verontschuldigd : Y. Helsen, T. Mattheus, H. Van Ooteghem, F. Van Cauwenberg 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Bij punt 4.5. Wandelpad Hidrodoe 

De vraag is nooit gesteld geweest aan Hidrodoe om mee te financieren in dit verbindingspad. Europese 

subsidiefondsen zijn een andere financieringsoptie. 

 

Bij punt 4.7. Statuten 

Deze moeten wel gewijzigd worden op vraag van de bank. Ook moeten de namen van de nieuwe 

mandatarissen worden doorgegeven. De jurist van de stad zal adviseren hoe de statuten best worden 

aangepast en zal een voorstel formuleren. 

 

2. Bomensnoei Hellekensstraat 

 

In eerste instantie werd voorgesteld om de bomen te kappen : deze waren te groot geworden voor de 

beschikbare plantruimte. Uiteindelijk werd beslist om de bomen te kandelaren, waarbij de top wordt 

gespaard als saptrekker. Naar de toekomst toe zou er om de 5 jaar kort teruggesnoeid moeten worden. 

Als alternatief werd overwogen om zuilvormige haagbeuk op te planten, maar deze optie werd niet gelicht 

omwille van de te dichte kroon van dit boomtype. De bomen blijven dus behouden, mits een 5-jarige korte 

snoei, maar eigenlijk is dit een verkeerde boomkeuze geweest voor de betrokken straat.  

 

3. Schietstand F. Peeters 

 

Naar aanleiding van een brief van een buurtbewoner wordt dit punt nogmaals geagendeerd. 

 

F.P. werd verplicht om jaarlijks een verslag uit te brengen. 

Zo wordt nagegaan of de geluidsbeperkende maatregelen (bomenscherm, houtisolatie voor de 

schiethutten…) werden gerealiseerd. Kunnen eventueel knaldempers worden opgelegd? K. Schoonaert zal 

de tekst van de vergunning nakijken, als ze deze kan bekomen. In principe kan de Vlaamse overheid 

(geluids-)controles uitvoeren, zelfs bij een klasse II-bedrijf.  

 

Er wordt ook nog opgemerkt dat midden deze heisa het op z’n minst te betreuren valt, dat de stad in de 

vorige stadskrant de nieuwe verkaveling in Morkhoven aanprijst als ‘betaalbaar wonen in een rustige 

omgeving’. Op 27/3 ek om 18 u start trouwens de kavelverkoop.  

 

4. Feedback agenda bestuur 

 

Heet van de naald vanuit het Bestuur : Schepen Mien Van Olmen geeft toelichting bij de evolutie van een 

aantal dossiers en bij een aantal nieuwe zaken : 
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4.1. Begijnhofpark 

De gunning voor de start van de aanleg van het Begijnhofpark werd goedgekeurd. De 

bouwvergunningsaanvraag is lopende, het voorziene rioleringsproject (met gescheiden wateropvang) en 

afkoppeling van de woningen zal worden gerealiseerd. Een aannemer wordt momenteel aangezocht. 

De schietstand van de St.-Sebastiaansgilde blijft voorlopig op de huidige locatie (aan garage/vlak bij 

bewoning), maar komt later te liggen in het park zelf.  

 

4.2. Werken Markgravenstraat 

De rioleringswerken zijn inmiddels gegund. Er wordt een info-avond georganiseerd om de bewoners te 

stimuleren om voor een (-nog- niet verplichte) afkoppeling hemelwater/afvalwater te kiezen. De 

werkzaamheden starten eind deze maand. 

 

4.3. Nieuw IBA-programma 

Rekening houdend met de normen opgesteld door de VMM werd dit programma gegund. 

 

4.4. Infrabel Bosbergen/den Brink 

Aanvraag voor het plaatsen en het verkrijgen van toegang tot/van een nieuwe (GSM-)mast ter hoogte van 

het Lavendelven/de Gemeenteheide. 

Deze aanvraag werd negatief geadviseerd door de stad. Als alternatief werd een locatie aan de overkant 

van de spoorweg voorgesteld. Een werfweg door natuurgebied zou bijzonder onwelkom zijn. De 

gewestelijk verantwoordelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft evenwel al een vergunning verleend, 

zij het zonder  werfweg of onderhoudsweg. 

 

In de marge hiervan : het Life-project in dit gebied loopt op z’n laatste benen. Rasters zijn voorzien, om 

een begrazing van de heide door schapen mogelijk te maken. Vanaf nu zullen de kosten voor de begrazing 

door eigen middelen moeten worden gedragen : Natuurpunt, OCMW en de stad zullen moeten zien 

overeen te komen wie wat betaalt. De prijs voor een kudde met 250 schapen bedraagt ongeveer 550 euro 

per ha (zonder plaggen en het rooien van de stronken). Als alternatief beginnen plaggen, kappen, stronken 

uitdoen komt (ondanks de inzet van vrijwilligers) een stuk(je) duurder uit. 

 

4.5. Invoering papiercontainer 

Begin april start de IOK met een info-campagne, die de komst van de nieuwe knalgele papiercontainer 

moet voorbereiden. Normaliter krijgt elk huisgezin een groot formaat (iets groter dan de grijze 

restafvalbak), maar je kan ook (als je op een appartement woont bvb) een kleiner model vragen. Deze  

staan te kijk vanaf begin april in het containerpark, maar ook in  Noorderwijk en Morkhoven.  

 

4.6. Wijkrenovatieproject Kleerroos 

In april wordt een info-avond georganiseerd voor de bewoners van Kleerroos, in verband met het 

goedgekeurde wijkrenovatieproject. Hierbij wordt met Europese steun en in samenwerking met de IOK 

advies gegeven in brede zin (isoleren, verduurzamen…). De investeringen moeten door de bewoners zelf 

worden gedragen, maar de IOK en andere lokale partners (Kamp C, Thomas Moore, De Zonnige 

Kempen) zullen adviseren en subsidiëringsmogelijkheden helpen zoeken. 

 

4.7. Beplanting voorjaar 2017 

Vervangende aanplantingen werden gegund voor onder meer de Koulaak, Drijvelden, Oude Lierseweg, 

Grote Markt (aan 10R20) Bovenpoort, kerkhof Morkhoven, administratief centrum, bloembakken 

Lierseweg en Groenstraat, plein Ekelenberg, Kleerroos, Ieperstraat. 

 

4.8. Toelage aankoop bossen door Kempens Landschap 

Het college gaat in op de aanvraag tot subsidiëring van de aankoop van gronden (grotendeels bos, deels 

weiland) door Kempens Landschap, gronden eigendom van de familie de Ghellinck in Noorderwijk. 20% 

van de aankoopprijs zal door de stad worden gedragen, hiervoor is een budgetwijziging in voorbereiding.  

 

4.9. Natura 2000 

De stad organiseert een openbaar onderzoek (lopende van 7/3 tot 7/5) in verband met de voorlopige 

vaststelling van het Natura 2000-programma. Dit programma kadert in de realisatie van de Europese 

natuurdoelen. De raad vraagt om een woordje extra-uitleg van ANB. De schepen zal hiervoor contact 

opnemen. 

Meer details kan men vinden op : www.NATURA 2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek 
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4.10. Thema-avond ‘Kernversterking’ Gecoro 

Op woensdag 29/3 organiseert de Gecoro een thema-avond rond kernversterking. Deze gaat door in het 

Schaliken, inschrijven is verplicht (via de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning). De schepen zal 

de leden van de milieuadviesraad via mail een uitnodiging sturen.  

 

5. Milieuvergunningen (K. Schoonaert) 

 

Eigen Haard 

Betreft een klasse II-vergunning voor energieopslag en het oppompen en terug infiltreren van 28000 m3 

per jaar. 

 

Gios Annelies 

Vraagt aan om in de maand augustus/september  drie wedstrijden met paarden te mogen organiseren op 

den Duipt. 

 

Algemeen nieuws  

Per 1 juni  wordt de omgevingsvergunning ingevoerd. Deze is voor 20 jaar geldig, de voorwaarden 

kunnen wel worden aangepast. Wie is bevoegd om te adviseren, de Gecoro of de milieuraad? 

Logischerwijze deze laatste.  

 

6. Varia  

6.1. Windmolens op Hoevereveld? 

Er is (momenteel) geen dossier ingediend voor de plaatsing van windmolens op Hoevereveld. Wel is het 

zo, dat individuele personen zijn benaderd. 

Het standpunt van de stad blijft ongewijzigd : enkel op het industrieterrein Klein Gent/Wolfstee kunnen 

windmolens ingeplant worden. 

 

Nu maandag is er trouwens overleg met minister Tommelein, de gouverneur en de gemeente in verband 

met dit onderwerp.  

 

6.2. Koterijen op de Hellekens 

Een drietal stallen staan nog overeind in dit gebied. De grond is privé-bezit, er kan niet worden 

opgetreden. Natuurpunt heeft een aanplant  met meidoorn uitgevoerd als afboordingshaag.  

 

6.3. Natura 2000-programma : zie 4.9. 

 

6.4. Tuintjeswedstrijd 

S. Bellens zal samen met medewerkers van de milieudienst een ontwerptekst voor de stadskrant opstellen. 

Komt er een persmoment? Voorzien we publiciteit via borden? Gaan we flyers bussen? Dit laatste lijkt 

niet zo een goed idee, wel zou een uitnodigingsbrief tot deelname (huis-aan huis bezorgd) met het logo 

van de milieuadviesraad meer resultaat geven. 

 

6.5. Nieuw Wout 

De borduurstenen zijn op enkele plaatsen omhoog gekomen; dit werd voorlopig hersteld. Na kapping is 

geen nieuwe aanplant voorzien. 

 

6.6. Poederkot 

Er is een algemene vergadering voorzien eind april. Hieruit moet een stuurgroep groeien, die de bevolking 

vertegenwoordigt en de gemeente adviseert.  

 

6.7. bosexploitatie Zavelbos 

Het betreft een dunning, waarbij vooral Amerikaanse eik werd gekapt. Eveneens werd het bos grondig 

opgekuist. Is afsluiting een optie?  
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6.8. Kaalkap Heirenbroek 

Het stuk bos achter de Kalmoesstraat werd grotendeels kaalgekapt (dienst van de scheepvaart). Ook wordt 

nog steeds een stuk van het terrein verhuurd aan enkele bewoners, hoewel het buffergebied is. 

 

6.9. Oude Lichtaatsebaan/Kastelsebaan 

Zijn stukgereden en moeten door de aannemer worden hersteld. 

 

6.10. sparrenbos Olmenlaan 

Werd eveneens gekapt. Het klopt dat hiervoor geen kapvergunning nodig was. 

 

6.11. Meivuurstraat 

Een vergunning werd aangevraagd om een nutsleiding te mogen aanleggen naar een bouwsel. Dit wordt 

niet toegestaan. 

 

6.12. Henrad 

De vroegere gebouwen van Henrad zijn verkocht aan groep Heylen. 

 

6.13. Aan het Rozenhofke werd het terrein opgehoogd, hoewel dit niet vergund was. 

 

6.14. Kippenkwekerij Hulsen 

Wordt gedeeltelijk ontbost maar er is een boscompensatie voorzien. De bouwheer heeft een ontheffing 

van het MER bekomen.  

 


