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VOORWOORD 
 
 
 
 
 
Beste lezer 
 
Driehonderd vijfenzestig dagen per jaar staan de stadsdiensten klaar voor de Herentalse burger. Het 
bestuur luistert, beraadslaagt en beslist. Onze werknemers leveren honderden attesten, vergunningen 
en bewijzen af, organiseren honderden kleine en grote evenementen, ruimen op, maken schoon en 
leggen aan. Meestal komt de burger weinig in contact met onze diensten en blijven de 
werkzaamheden onbekend. Van grote evenementen kan de doorsnee Herentalsenaar al na enkele 
jaren niet meer zeggen wanneer ze precies plaatsvonden.  
 
Een jaarverslag werpt een blik op wat voorbij is. Het bewaart de herinnering, niet alleen aan 
spectaculaire zaken en evenementen maar ook aan de dagdagelijkse activiteiten van onze diensten. 
Het jaarverslag is dan ook een zinvol instrument om te hebben, om in te grasduinen, om even weg te 
leggen en opnieuw vast te nemen.  
 
Dit jaar stellen we u een vernieuwde versie voor. We hebben geprobeerd om van het jaarverslag een 
vlot leesbaar jaaroverzicht te maken dat toch nog volledig is. U vindt er niet alleen de hoogtepunten 
van het voorbije jaar in maar ook de gegevens over de democratische werking van ons lokaal bestuur, 
de nieuwigheden en de bijzonderheden die het jaar gemaakt hebben. Met de foto's krijgt u niet alleen 
figuurlijk maar ook letterlijk een beeld van 2004.  
 
Wij horen graag wat u van deze vernieuwde versie vindt. Wij evalueren deze nieuwigheid in januari 
2006 en presenteren u het jaarverslag van 2005 graag nog voor volgende zomer. 
 
Veel leesplezier! 
 
Uw burgemeester 
 
Jan Peeters 
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HERENTALS IN 2004 
 

Stedelijke administratie 
Administratief centrum 
Augustijnenlaan 30  
2200 Herentals 
 

telefoonnummer: 014-28 50 50 
faxnummer: 014-21 78 28 
website: www.herentals.be 
e-mail: info@herentals.be

 
 

 
 
Oppervlakte 
Totale oppervlakte: 4.856 ha 
 

Inwoners op 31 december 2004 
Herentals centrum: 18.999 
Morkhoven: 1.891 
Noorderwijk: 5.013 
Totaal aantal inwoners: 25.903 
 



- 9 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

BLIKVANGERS IN 2004 
 

Herentals herdenkt de bevrijding 

 
 
In 2004 vierde Herentals de zestigste 
verjaardag van de bevrijding. Na meer dan vier 
jaar bezetting door de Duitse mogendheid 
tijdens Wereldoorlog II bevrijdden de 
geallieerden onze stad in september 1944. Dat 
gebeurde in Morkhoven en Noorderwijk de 
eerste week van september 1944. Het 
Albertkanaal hield Herentals nog een tweetal 
weken in de greep van de bezettingsmacht, 
maar op 23 september 1944 was ook voor 
Herentals de oorlog achter de rug. 
Op 11 september 2004 herdacht de afdeling 
Noorderwijk van de Nationale Strijdersbond 

van België deze gebeurtenis  
Op zaterdag 23 oktober 2004 vierde de stad 
de bevrijding door de geallieerden. Een 
drukbezochte tentoonstelling met enerzijds 
foto’s en documenten van Herentalsenaren en 
anderzijds tanks, voertuigen, uniformen en 
wapens gaf een sfeerbeeld van de bevrijding. 
Oud-strijders van de Polar Bears, de 49th 
infantry division, die als eerste bevrijders de 
stad binnenstapten, waren er opnieuw bij op 
de herdenkingsplechtigheid. Twee muziek-
kapellen luisterden de feestelijkheden op. 

 

Sint-Sebastiaansgilde werd 600 jaar oud 

 
 
De Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde is 
bekend als een van de oudste gilden in de 
Kempen. Deze gilde was een schutters-
vereniging die de Herentalse bevolking met de 
handboog moest beschermen tegen invallers 
en rovers. Het cijns- of belastingsboek maakt 
al in het jaar 1404 melding van de gilde. Dit 
betekent dat zij toen al bezittingen hadden. In 
1404 namen zij ook deel aan een schutters-
wedstrijd in Mechelen. 
 

Op zondag 20 juni vierde de Koninklijke 
Aloude Sint-Sebastiaansgilde haar 600ste 
verjaardag. Op de Grote Markt konden de 
toeschouwers genieten van dansoptredens, 
handboogdemonstraties en een optreden van 
volkskunstgroep ’t Kliekske. Op de 
tentoonstelling in de Lakenhal konden de 
bezoekers gildenbezit en gildenfoto’s bekijken. 
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BESTUUR, COMMISSIES EN ADVIESRADEN 
 

DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad vergadert elke eerste 
dinsdag van de maand in de raadzaal van het 
administratief centrum. De vergaderingen zijn 
openbaar.  
Wie graag de agenda van de gemeenteraad 
vooraf kent, kan een abonnement nemen, per 
post of per e-mail.  
Minstens zeven dagen voor de zitting van de 
gemeenteraad hangt de agenda van de 
vergadering uit aan de infoborden die voor het 
administratief centrum staan. De agenda ligt 
ook ter inzage in de leeszaal van de 
bibliotheek en op het secretariaat van het 
administratief centrum. 
 
Burgemeester 
Jan Peeters, Spoorwegstraat 27 (sp.a) 
 
Schepenen 
Guy Paulis, Lijsterdreef 2/1 (VLD)  
Kris Peeters, Berkenlaan 6 (GROEN!) 
Alfons Vercalsteren, Kerkeblok 36 (sp.a) 
Wies Verheyden, Ekelstraat 49 (sp.a) 
Roger Van Nuffel, Goorstraat 28 (VLD) 
Anne-Mie Hendrickx, Molenvest 16 (sp.a) 
 
Raadsleden 
August Heylen, Morkhovenseweg 70 (CD&V)  
Jozef Van Thielen, Hulzen 27 (CD&V)  
Marcel Leirs, Morkhovenseweg 126 (CD&V)  
Ria Janssens, Sint-Waldetrudisstraat 7 
(CD&V)  
Raf Liedts, Molenstraat 15 (VLAAMS BLOK) 
Luc De Cat, Keinigestraat 15 (CD&V)  
Marleen Diels, Broekhoven 29 (CD&V)  
Maria Bervoets, Lange Eerselsstraat 53 (sp.a) 
Jozef Schellens, Koppelandstraat 36 (sp.a) 
Alfons Michiels, de Paepestraat 46 (CD&V)  
Mien Van Olmen, Wouwerken 4 (CD&V)  
Johan Deckers, Servaas Daemsstraat 124 
(CD&V)  
Muriel Poortmans, Larikslaan 14 (VLD) 
Daniël Marcipont, Sint-Waldetrudisstraat 126/A 
(VLAAMS BLOK) 
Gunther Verlinden, Ekelstraat 15 (sp.a) 
Ilse Cras, Roggestraat 12 (sp.a) 
Erik Vervoort, Sint-Waldetrudisstraat 25 
(GROEN!) 
Martine Moriau, Sint-Jobsstraat 115 (sp.a) 

Ludo Driesen, Sint-Magdalenastraat 26 
Judocus Heylen, Streepstraat 12 (VLD) 
Marietje Van Wolputte, Krakelaarsveld 28 
(CD&V)  
Els Sterckx, Kleine Markt 13 (VLAAMS BLOK) 
Frans Van Dyck, Mussenblok 5 
 
Raadslid Ilse Cras ging met bevallingsverlof 
van 1 augustus  tot 14 november.  Zij werd 
vervangen door Liliane Meylemans, Sint-
Jobstraat 100. 
 
Gemeenteraadslid Dokus Heylen overleden 
Op dinsdag 18 mei 2004 is gemeenteraadslid 
Dokus Heylen overleden. Dokus Heylen was 
een stuwende kracht in de politiek. Hierbij 
verloor hij nooit de belangen van Morkhoven 
uit het oog. 
Van 1965 tot 1971 was Dokus Heylen schepen 
van Openbare Werken in Morkhoven. Van 
1971 tot aan de fusie met Noorderwijk en 
Herentals in 1977 was Dokus Heylen 
burgemeester van Morkhoven. Van 1977 tot 
1982 zetelde hij als schepen van Sociale 
Zaken en van 1983 tot 1988 als CVP-schepen 
van openbare werken, openbare gezondheid 
en dorpsherwaardering. Van 1989 tot 1994 
zetelde hij als raadslid voor Eenheid. 

 
Docus Heylen 
 
In 2000 kwam Dokus Heylen op bij de 
gemeenteraadsverkiezingen als VLD-lijstduwer 
en werd gemeenteraadslid. 
Dokus Heylen werd als gemeenteraadslid 
vervangen door Geert Van Rompaey.
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen 
staat in voor het dagelijkse bestuur van de 
stad. De burgemeester en de schepenen 
hebben elk een aantal beleidsdomeinen die zij 
met bijzondere aandacht volgen. In Herentals 
komt het college in principe elke 
maandagnamiddag bijeen.  
De vergaderingen van het schepencollege zijn 
niet openbaar: ze zijn niet toegankelijk voor het 

publiek. Het schepencollege stelt de agenda 
van de gemeenteraad op en bereidt de 
beslissingen voor. 
De burgemeester werd aangesteld en 
benoemd door de Koning. Hij heeft de 
algemene leiding over het bestuur.  
De schepenen werden gekozen uit de 29 
raadsleden.

 
Functie Naam Beleidsdomeinen 
Burgemeester Jan Peeters politie  

brandweer  
veiligheid en openbare orde 
algemeen beleid en coördinatie 

communicatie en informatie 
burgerlijke stand 
financiën 
ontwikkelingssamenwerking 

Guy Paulis  personeel 
middenstand en lokale 
economie 

informatica 
Europese Zaken 

Kris Peeters  milieu 
mobiliteit 
monumenten en landschappen 

groenvoorzieningen 
bibliotheek 
erediensten 

Alfons Vercalsteren  openbare werken 
ruimtelijke ordening gemeentelijk patrimonium 

Wies Verheyden  sport 
toerisme bevolking 

Roger Van Nuffel  cultuur 
jeugd 
landbouw 
markten en kermissen 

kunstonderwijs 
archief 
jumelages 

Schepenen
  

Anne-Mie Hendrickx  sociale zaken 
huisvesting 
gelijke kansen 

OCMW 
gezondheid 

 

COMMISSIES 
De gemeenteraad kan commissies oprichten 
die de besprekingen in de gemeenteraads-
zittingen voorbereiden. Ze hebben geen 
beslissingsrecht en ze zijn evenredig 
samengesteld uit gemeenteraadsleden van de 
verschillende politieke fracties.  
Er zijn commissies voor diverse 
beleidsdomeinen: financiën, openbare werken 
en ruimtelijke ordening en mobiliteit. De 
verenigde commissie bespreekt thema's die de 
beleidsdomeinen overschrijden. 
Alle schepenen zijn van rechtswege lid van de 
commissies.  
 
Commissie voor financiën 
Jan Peeters, Jozef Van Thielen, Ria Janssens, 
Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van 
Olmen, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, 
Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo 
Driesen, Judocus Heylen, Marietje Van 
Wolputte  

Commissie voor openbare werken en 
ruimtelijke ordening 
Alfons Vercalsteren, August Heylen, Jozef Van 
Thielen, Marcel Leirs, Raf Liedts, Maria 
Bervoets, Jozef Schellens, Mien Van Olmen, 
Johan Deckers, Muriel Poortmans, Gunther 
Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Judocus 
Heylen  
 
Mobiliteitscommissie 
Kris Peeters, Ria Janssens, Luc De Cat, 
Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef 
Schellens, Alfons Michiels, Muriel Poortmans, 
Gunther Verlinden, Martine Moriau, Ludo 
Driesen, Judocus Heylen, Marietje Van 
Wolputte, Els Sterckx 
 
Verenigde commissie 
Alle gemeenteraadsleden zijn lid van de 
verenigde commissie.
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ADVIESRADEN
Een adviesraad is een overleg van vrijwilligers 
die adviezen formuleert over een of meer 
vraagstukken over het beleidsdomein 
waarvoor ze opgericht zijn. Via een adviesraad 
heeft de burger rechtstreeks inspraak in het 
beleid en kan hij participeren aan het beleid.  
Sommige adviesraden zijn opgericht op grond 
van specifieke wetten of decreten, andere 
adviesraden zijn vrij op te richten. 
 
Sportraad Herentals 
Voorzitter: Peter Van Grieken, Daalakker 47 
Secretaris: Jan de Busser, Sint-Jobsstraat 122 
 
Jeugdraad 
Voorzitter: Bert Veris, Krakelaarsveld 21 
Secretaris: Timo Vanbuel, jeugddienst 

 
Landbouwraad 
Voorzitter: Mark Heylen, Zandhoevestraat 20 
Secretaris: Chantal De Winter, Krakelaarsveld 
64 
 
Minaraad 
Voorzitter: Herman Puls, Vest 13 

Secretaris: Hubert Van Ooteghem, 
Zwanenberg 18 
 
Cultuurraad 
Voorzitter: Isi Bogaerts, Sint-Jansstraat 145 
Secretaris: Jan Goris, Nieuwstraat 20  
 
Gemeenschapsraad Noorderwijk 
Voorzitter: Paul Vleugels, Zandkuil 8 
 
Vrouwenraad 
Voorzitter: Louisa Van Sand 
secretaris: Yvonne Süzle 
 
Raad voor mensen met een handicap 
Voorzitter: Felix Ooms 
Secretariaat: Markgravenstraat 65 
 
Seniorenraad 
Voorzitter: Bert Van Genechten, Begijnhof 17 
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STEDELIJKE DIENSTEN 
 

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN  
Markgravenstraat 77 
Directie: Pascale Brant 
 
Nieuwe directie 
De tentoonstelling met jaarwerken van de 
leerlingen opende officieel op vrijdag 27 
augustus 2004. 
De tentoonstelling kondigde bovendien een 
speciaal moment aan: voormalig directeur 
Fons Van De Water gaf de fakkel door aan 
Pascale Brant. Zij wil ervoor zorgen dat de 
academie een plaats blijft waar mensen met 
interesse voor kunst en kunstbeleving elkaar 
ontmoeten. Ze krijgen in de academie de 
mogelijkheid om onder deskundige begeleiding 
en in een aangepaste infrastructuur creativiteit 
en artistiek inzicht te ontwikkelen en te tonen. 
In de academie komen verschillende aspecten 
van beeldende kunst aan bod: het ontwikkelen 
van vakmanschap, het verruimen van 
zintuiglijke ervaring, het aanleren van 
esthetisch gevoel.  
Het starten van een dialoog met de lokale 
stedelijke culturele gemeenschap om 
gezamenlijk projecten te realiseren, kan in 
belangrijke mate bijdragen tot het ontwikkelen 
van deze aspecten. 
In 2004 kondigen 2 projecten zich aan die in 

2005 uitgewerkt en gerealiseerd zullen 
worden: ‘Le déjeuner sur l’ herbe’, een 
openluchttentoonstelling met werken van de 
kinderen en ‘Geuren vervoeren’, een 
zintuiglijke tentoonstelling met werken van de 
middelbare graad. 
 
Structuur van het onderwijs 
De structuur van het aangeboden onderwijs 
blijft dezelfde. 
 
Lagere graad  
De lagere graad (kinderateliers) biedt 
algemene beeldende vorming voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar die zin hebben in kunst-
beleving gedurende 3 lestijden per week, op 
woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. 
In de kinderateliers is het de bedoeling om de 
leerlingen via tekenen, schilderen, kijken, 
voelen, knippen, plakken, kleien, timmeren, 
sjorren, sjouwen, spatten, drukken… op een 
ontspannen en speelse manier onder te 
dompelen in de boeiende wereld van de 
beeldende kunst.  
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Middelbare graad
De middelbare graad ( jeugdateliers ) biedt 
beeldende vorming voor jongeren van 12 tot 
18 jaar gedurende 4 lestijden per week op  
woensdagnamiddag, woensdagavond of 
zaterdagvoormiddag.  
In de jeugdateliers delen de jongeren 
kunstbeleving met leeftijdsgenoten door te 
tekenen, schilderen, kijken, voelen, knippen, 
plakken, kleien, timmeren, sjorren, sjouwen, 
kappen, gieten en te drukken. Ze ontmoeten 
elkaar, praten, denken, kijken en ervaren… 
met beeldende kunst als motor. 
 
Hogere graad 
In de hogere graad volgen volwassenen vanaf 
18 jaar, gedurende 10 lestijden per week, 4 
studiejaren kunstonderwijs.  
Bij beeldhouwkunst creëren de leerlingen 
tastbare reële beelden en ruimtelijke vormen 
vanuit de beheersing van materialen en 
technieken. 
Kiezen voor tekenen doen leerlingen meestal 
vanuit temperament: directheid, 
opgewondenheid, misschien wel ongeduld. 
Tekenen bevredigt de behoefte om een direct 
beeld te maken. 
 

In de optie schilderkunst ontdekken de 
leerlingen de mogelijkheid om vorm te geven 
aan licht en gevoel via de boeiende wereld van 
lijn, vlak, compositie, toon, kleur en materie. 
De richting vrije grafiek betovert de leerling 
met de magie van oude drukvormen. 
In de keramiekafdeling leren de studenten 
een eigen vormentaal ontwikkelen waarbij klei, 
kleur en vorm elkaar voortdurend aftasten. 
Willen de leerlingen vorm en kleur geven aan 
interieur en leefomgeving, dan kunnen ze 
kiezen voor de richting binnenhuiskunst. 
 
Specialisatiegraad 
Na de hogere graad kan je dezelfde opties 
volgen in de specialisatiegraad met 10 
lestijden per week gedurende 2 studiejaren. 
 
Aantal leerlingen 
 
Aantal leerlingen  2003-2004 2004-2005 
lagere graad        285 246 
middelbare graad  102 107 
hogere graad      154 165 
specialisatiegraad  36 32 
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ACADEMIE VOOR WOORD EN MUZIEK 
Hikstraat 28 
Directie: Ludo Van den Broeck 
 

 
 
Aantal leerlingen 
In september 2004 vonden er opnieuw meer 
leerlingen de weg naar de muziekacademie. Er 
schreven zich 1.256 leerlingen in. Jong en oud 
wilde zich ook in het schooljaar 2004-2005 
muzikaal en verbaal verder ontwikkelen. 
Achtenveertig leerkrachten stonden klaar om 
hen hierbij optimaal te begeleiden. 
 
 2002 2003 2004 
aantal leerlingen 1.187 1.204 1.256 

 
Activiteiten 
Naast de wekelijkse lessen stonden er ook 
weer tal van activiteiten op de agenda. 
Enerzijds wil de academie de leerlingen een 
platform bieden om hun artistieke talenten te 
tonen en podiumervaring op te doen. Ander-
zijds treedt de muziekacademie naar buiten 
om haar uitstraling te vergroten.  
Deze activiteiten variëren van een bescheiden 
klasconcertje, waar de eerste muzikale 
stappen van zoon- of dochterlief bewonderd 
worden door de familie, tot de filmopnames 
met de leerlingen uit de toneel- en voordracht-
klas. Daarnaast was er de accordeondag, waar 
de accordeonklas kon musiceren met 
verschillende ensembles uit de Kempen. 
Op het harmonietreffen in februari konden de 
jonge leerlingen uit de richting 
blaasinstrumenten kennismaken met de drie 
jeugdharmonies van Herentals. 
In het voorjaar van 2004 waren we opnieuw te 
gast in Hof ter Rielen in Kasterlee voor het 

jaarlijks aperitiefconcert. Vijftien leerkrachten 
van onze school trakteerden het publiek op 
een zeer geslaagde muzikale voormiddag.  
Samen met Rotary Herentals organiseerde de 
academie ook de eerste voordrachtwedstrijd 
Walter Rits. Door het grote succes werd er 
toen meteen beslist een tweede editie te laten 
plaatsvinden in 2006. 
De groepen samenspel engageerden zich om 
in samenwerking met het Davidsfonds een 
kerstconcert te verzorgen in Lille. Ook mochten 
zij de opening van het project “Begeleid 
wonen” opluisteren. 
Davidsfonds Herentals vroeg aan enkele 
leerlingen uit de voordrachtklas om op de 
finale van hun journalistenwedstrijd verhalen 
voor te dragen in de Lakenhal. 
In 2004 stond Postel opnieuw op de afspraak. 
Daar vindt het tweejaarlijks treffen plaats van 
de Kempische academies. De 
samenspelklassen en de klassen woord 
speelden zich daar in de kijker. 
Ondertussen werd door alle leerkrachten hard 
gewerkt aan de voorbereiding van de viering 
van 35 jaar academie in 2005. Het grootse 
project “TIJD” kreeg stilaan vaste vorm. 
 
Vorming 
De academies van Herentals en Geel 
bundelden hun kennis en materiaal om samen 
ICT-lessen te organiseren. Tien leerkrachten 
schaafden in de wekelijkse lessen hun 
computerkennis bij. 
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STADSARCHIEF 
Augustijnenlaan 1 
Diensthoofd: Jan Goris
  
Historische herdenkingstentoonstellingen 
beleven een topjaar in 2004 
In 2004 organiseerde het stadsarchief drie 
grote tentoonstellingen: ‘Herentals en de 
Eerste Wereldoorlog’, ‘Retrospectieve 
Hippoliet De Clerck’ en ‘Herentals tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. U kon ook twee kleine 
tentoonstellingen bezoeken: ‘Familiewapens’ 
en ‘De natuur in Herentalse prentbriefkaarten’. 
Verder verleende het stadsarchief zijn 
medewerking aan de tentoonstelling 
‘Zeshonderd jaar Sint-Sebastiaansgilde’. Van 
al deze tentoonstellingen verscheen een 
historisch verantwoorde catalogus. 
 
Herentals en de Eerste Wereldoorlog 
Van 10 januari tot en met 8 februari 2004 liep 
in het kasteel Le Paige de tentoonstelling 
‘Herentals en De Eerste Wereldoorlog (1914 - 
1918)’. Het betrof hier een plaatselijke 
tentoonstelling die gekoppeld werd aan de 
rondreizende tentoonstelling van het 
provinciebestuur: ‘Den oorlog verklaard! De 
Eerste Wereldoorlog in de provincie 
Antwerpen’. 
Na de Duitse inval in België (4 augustus 1914) 
werd Herentals door de Duitsers bezet op 28 
september 1914. Tijdens het binnenrukken van 
Herentals doodden de Duitsers zes inwoners. 
Vijf woningen werden door brand of 
bombardementen vernield. De Duitsers staken 
twee molens in brand: de Hondsberg-
Kleerroosmolen van Gerardus Coveliers en de 
Watervoortmolen van Remi Lievens. Voor de 
rest van de oorlog bleef Herentals gelukkig van 
verdere oorlogsverwoestingen gespaard, al 
bezorgde de Duitse bezetting de 
Herentalsenaren vier oorlogsjaren lang veel 
kommer en kwel. Door middel van officiële en 
privédocumenten, foto’s, bidprentjes, het 
frontblaadje Herenthals, en kunstwerken 
(schilderijen en beeldhouwwerk) enzovoort 
werd een duidelijk beeld opgehangen van de 
gebeurtenissen in Herentals tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en van het wedervaren van de 
Herentalse soldaten aan het IJzerfront. 
De tentoonstelling kende een groot succes: ze 
lokte 988 geregistreerde bezoekers. 
 
Erfgoeddag 
In 2004 werd het Erfgoedweekend 
gereduceerd tot een Erfgoeddag. Die vond 
plaats op zondag 18 april 2004 met als thema 
‘’t Zit in de familie’. Bij die gelegenheid 
organiseerde het stadsarchief een 
tentoonstelling met als thema ‘Familiewapens’.  

Centraal in deze tentoonstelling werden 
zesendertig matrijzen van Herentalse 
schepenzegels (1568 - 1736) te kijk gesteld. In 
dat verband stippen we aan dat het vrij 
zeldzaam is dat op een stadsarchief een 

 
 
dergelijk rijke en omvangrijke collectie 
matrijzen van schepenzegels bewaard wordt. 
Twee studenten in de geschiedenis 
(Universiteit Gent) die over hun 
respectievelijke families een scriptie maakten, 
waren aanwezig om de geïnteresseerden 
advies te verstrekken in verband met het 
opmaken van een familiegeschiedenis. 
In totaal bezochten een honderdtal 
belangstellenden deze tentoonstelling. Tevens 
namen 36 personen, onderverdeeld in drie 
groepen, deel aan een rondleiding in de 
archiefkluis, die normaal niet voor bezoekers 
toegankelijk is. 
Na afloop van de Erfgoeddag brachten nog 
enkele honderden personen, in groep of 
individueel een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Familiewapens’. 
 
Retrospectieve Hippoliet De Clerck 
Van 5 tot 27 juni 2004 werd in het kasteel Le 
Paige een retrospectieve tentoonstelling 
Hippoliet De Clerck (Brecht 1878 - Herentals 
1954) georganiseerd. Deze tentoonstelling trok 
een talrijk publiek: er werden 700 bezoekers 
geregistreerd. 
Hippoliet De Clerck was een zeer veelzijdig 
plastisch kunstenaar. Hij schilderde zowel 
religieuze onderwerpen, stillevens, interieurs, 
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landschappen als portretten. Al deze 
verschillende genres kwamen in een vijftigtal 
werken aan bod. In al deze kunstwerken staat 
de Kempen en vooral de vaderstad Herentals 
centraal. Enig mooi zijn het interieur van zuster 
Suska’s begijnenwoning, de stadsgezichten en 
monumenten als de kerkdreef, de koer van het 
patronaat en de voorstellingen van de nu 
verdwenen Sint-Janskapel. Overweldigend is 
het doek ‘Herentals kermis’. De Clercks 
krachtig gepenseelde Kempische 
landschappen verklanken de – op de dag van 
heden, spijtig genoeg, vaak verdwenen – 
onvervalste pracht van de Kempen. Maar de 
oude Kempen herleeft in natuurtaferelen als 
‘De zonsondergang op de Paepekelders’ en 
‘Het Molenven’, ‘De Herenthoutsebaan’ en vele 
andere indringende heidelandschappen. 
De portretten zijn tot zijn beste schilderwerk te 
rekenen. Ze zijn zeer plastisch en vertonen 
een uiterlijk sterke gelijkenis met en een rake 
karakterontleding van de geportretteerden. 
Hippoliet De Clerck was gedurende 
drieënveertig jaar (1905 - 1948) directeur van 
de tekenschool te Herentals. Hij leidde met 
enthousiasme, toewijding en grote kundigheid 
deze onderwijsinstelling. 
Merkwaardig is dat deze begaafde 
kunstschilder, spijts de hoge intrinsieke 
kwaliteiten van zijn werk, tijdens zijn leven 
nooit een tentoonstelling van zijn eigen 
schilderwerk heeft georganiseerd. In dat 
opzicht was de ‘Retrospectieve Hippoliet De 
Clerck’ dan ook de allereerste expositie die 
volledig aan het werk van de kunstenaar werd 
gewijd. Het was dus een primeur. Deze 
tentoonstelling werd gezamenlijk 
georganiseerd door de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst en het stadsarchief. Ze 
was een waardig postuum eerbetoon van de 
stad Herentals aan een getalenteerd 
stadsgenoot, een Kempisch kunstschilder van 
eerste rang. 
 

 
Het interieur van zuster Suska’s 
begijnenwoning, schilderij van Hippoliet De 
Clerck 
 

Zeshonderd jaar Sint-Sebastiaansgilde in 
Herentals (1404 - 2004) 
De tentoonstelling ‘Zeshonderd jaar Sint-
Sebastiaansgilde in Herentals (1404 - 2004)’ 
werd van 12 tot en met 20 juni 2004 in de 
Lakenhal georganiseerd in samenwerking met 
het stadsarchief. 
Het stadsarchief stelde een twintigtal 
documenten en voorwerpen ter beschikking en 
het bemiddelde tevens bij de ontlening van 
documenten en kunstvoorwerpen. Zo werd van 
het stadsarchief van Mechelen de bruikleen 
verkregen van de Stadsrekening 1403 - 1404, 
het oudst bewaard gebleven document waarin 
de Herentalse Sint-Sebastiaansgilde vermeld 
wordt. 
Bij de slotviering op zondag 20 juni 2005 hield 
de stadsarchivaris de feestrede. Hierin 
betoogde hij dat de schuttersgilden – en later 
ook de rederijkerskamers – zich op de grote 
Brabantse schutters- en rederijkersfeesten, 
zoals de landjuwelen, manifesteerden als de 
semi-officiële vertegenwoordigers van de stad. 
Zo maakte onder meer de Herentalse Sint-
Sebastiaansgilde, naar analogie met de 
magistraat, het aan iedereen in het hertogdom 
Brabant duidelijk dat Herentals de enige echte 
en volwaardige stad in de Antwerpse Kempen 
was. 
Deze tentoonstelling kende een grote 
belangstelling. 
 
De natuur in de Herentalse 
prentbriefkaarten 
Tijdens de septemberdagen 2004 liep in de 
stedelijke openbare bibliotheek een 
tentoonstelling “De natuur in de Herentalse 
prentbriefkaarten”. Deze even boeiende als 
verrijkende expositie omvatte een selectie van 
een vijftigtal ansichtkaarten. Ze waren alle 
afkomstig uit de stedelijke verzameling die op 
het stadsarchief berust. De tentoonstelling 
werd georganiseerd door het stadsarchief. 
 
Herentals tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Op zaterdag 23 oktober 2004 werd feestelijk 
herdacht dat de Duitse bezetting van Herentals 
(14 mei 1940 - 23 september 1944) zestig jaar 
geleden beëindigd werd. In het kader van de 
Bevrijdingsfeesten die door de stad Herentals 
op touw werden gezet, organiseerde het 
stadsarchief van 23 tot en met 27 oktober in ’t 
Hof een groots opgezette tentoonstelling 
“Herentals tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(1940 - 1945)”. Op deze tentoonstelling waren 
410 foto’s – waaronder de verzameling van 
E.J. Müller (134 foto’s) en Jan Vincx (250 
foto’s) – en 191 originele en gedrukte 
documenten te bekijken. De twee grote 
fotocollecties en het merendeel van de 
documenten worden op het stadsarchief 
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bewaard. Daarnaast hadden ook een dertigtal 
privépersonen materiaal ter beschikking 
gesteld. Meldenswaardig is vooral de rijke 
pamflettenverzameling van ‘Jules’ Müller, die 
door zijn zoon in bruikleen werd gegeven. 
Deze verzameling bevat alle of toch een groot 
deel van de pamfletten – de meeste zijn 
uiteraard pro-Duits en anti-Brits of anti-
Amerikaans – die in Herentals tijdens of na de 
oorlog werden verspreid. 
Ten slotte hadden ook de vaderlandslievende 
verenigingen, de oud-soldaten en politieke 
gevangenen materiaal in bruikleen gegeven, 
zoals vaandels en een gevangenisplunje uit 
een concentratiekamp. 
Naast de tentoonstelling van het stadsarchief, 
die meer dan zeshonderd nummers omvatte, 
stelden ook de US Airborne Forces tanks, 
voertuigen, uniformen, wapens die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in zwang waren, tentoon 
in en rond ’t Hof. 
Deze vijfdaagse tentoonstelling kon met duizend 
bezoekers per dag rekenen op een massale 
belangstelling. 
 

 
Britse lichte pantsers en ‘half tracks’ op de 
Grote Markt op 24 september 1944 (foto: J. 
Müller) 
Bezoekers aan het stadsarchief 
Het aantal bezoekers aan het stadsarchief in 

2004 was met een 1.000-tal relatief hoog. 
Een van deze bezoekers was Jasperine 
Willems, die navorsing deed over de 
Commissie van Burgerlijke Godshuizen van 
Herentals en het beheer van de onroerende 
goederen (1795 - 1815). Dat wetenschappelijk 
onderzoek gebeurde in het kader van een 
licentiaatsverhandeling (Universiteit 
Antwerpen, faculteit letteren en wijsbegeerte, 
departement geschiedenis). 
 
Geschiedkundige publicaties  
De goede werking van een stadsarchief 
verklankt zich niet alleen in de organisatie van 
historisch verantwoorde tentoonstellingen 
maar vooral in de geschiedkundige publicaties 
die uit de archiefstudie van de bezoekers van 
de leeszaal voortvloeien. De belangrijkste 
uitgave in dat verband is ongetwijfeld de 
jaarlijkse editie van het Historisch Jaarboek 
van Herentals. In deze uitgave worden jaar na 
jaar een aantal oorspronkelijke artikels over de 
geschiedenis en de volkskunde van Herentals 
in het licht gegeven. Elk jaarboek wordt 
natuurlijk rijkelijk geïllustreerd met foto’s, 
tekeningen en gravures. Alzo vormen deze 
artikels met zeer verscheiden onderwerpen 
kostbare bijdragen tot de studie van de 
Herentalse geschiedenis. Meer in het bijzonder 
verschenen in het Jaarboek van 2004 twee 
basisartikels over de stedelijke omwalling (de 
geschiedenis van de Herentalse versterkingen 
1576 - 1775 en de resultaten van een 
archeologisch onderzoek van een stuk 
opgegraven stadsomwalling in de Sint-
Antoniusstraat). Verder werden ook artikels 
over het onderwijs in de Franse Tijd, de 
Zwitserse kolonie in Herentals (1912 - 1950), 
de Herentalse spotnamen, de Herentalse 
volkskundige Pol Heyns en het Herentalse 
dialect gepubliceerd. 
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BIBLIOTHEEK 
Gildenlaan 13 
diensthoofd: Jan Tegenbos 
 
Gebruikersonderzoek 
In 2004 werd in 165 Vlaamse bibliotheken, 
waaronder ook de onze, een grootschalig 
gebruikersonderzoek gehouden. Het was o.a. 
de bedoeling om uit te zoeken wie nu eigenlijk 
gebruik maakt van de bibliotheek, en op welke 
manier. 
Dit gebruikersonderzoek gaf enkele 
opmerkelijke resultaten voor onze bibliotheek. 
65 % van de bibliotheekgebruikers in 

Vlaanderen zijn vrouwen. In Herentals is deze 
verdeling met 54 % vrouwen veel 
evenwichtiger. 
Ongeveer 75 % van de gebruikers besteedt 
minder dan een half uur aan een 
bibliotheekbezoek. In Herentals is dit slechts 
62 %; de anderen blijven langer rondkuieren. 
Aandachtspunten voor de toekomst situeren 
zich op het gebied van de dienstverlening. 
Hoewel ongeveer 81 % van de gebruikers 
“tevreden” tot “zeer tevreden” is over de 
snelheid van dienstverlening aan de balie, de 
beschikbaarheid van het personeel,… is dit 
toch beduidend minder dan het algemeen 
Vlaams gemiddelde van 88 %. 
Slechts 41% van de Vlaamse 
bibliotheekgebruikers is tevreden over de 
beschikbaarheid van nieuwe muziekcd’s ; in 
Herentals ligt dit nog een stukje lager: 
ongeveer 34 %. 
 
Aanwinstenbeleid 
Een representatieve en actuele collectie vormt 
de basis van een goede bibliotheekwerking. 
Daarom wordt een consolidatie van het 
aanwinstenbeleid steeds opgenomen in het 
jaarlijkse actieplan van de bibliotheek. 

 
De aanwinsten in 2004 Hoofdbibliotheek Molekens Noorderwijk Totaal 
jeugdboeken 1.591 205 326 2.122 
adolescentenboeken 185 13 40 238 
volwassenen fictie 1.397 120 157 1.674 
stripverhalen 497 29 50 576 
volwassenen non-fictie 2.116 22 97 2.235 
cd’s 1.301   1.301 
video’s 92   92 
dvd’s 568   568 
taalcursussen 36   36 
cd-roms 122   122 

 
Wisselpakketten voor scholen 
Na de sluiting van de uitleenposten 
“Nieuwland” en “Morkhoven” werd in 2004 een 
systeem van wisselpakketten voor de 
Herentalse basisscholen opgezet. 
Hiervoor werden 1636 extra jeugdboeken 
aangekocht van verschillende leesniveaus. 
Zes Herentalse scholen (Dol-fijn, Leertuin, 
Wijngaard, Oefenschool, Noorderwijk en 
Morkhoven) tekenden in op de nieuwe service; 
22 klassen van het eerste en tweede leerjaar 
ontvingen driemaal in het voorbije schooljaar 
een wisselpakket boeken. 
 

Leners 
26,25 % van de Herentalse bevolking is lid van 
de bibliotheek. 
48,6 % van de gebruikers van de bibliotheek 
komt van buiten Herentals. 
Toch vinden nog dagelijks nieuwe leden de 
weg naar de bibliotheek. 
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Nieuwe leners in 2004 
 
jonger dan 15 jaar 473 
15-17 jaar 157 
18-29 jaar 455 
30-44 jaar 389 
45-59 jaar 237 
60 jaar en ouder 75 
totaal 1.786 

 
Hoewel één op drie nieuw ingeschreven leners 
dus nog jonger is dan 18 jaar, veroudert het 
lenersbestand stelselmatig : één op vier leden 
van de bibliotheek is ouder dan 45 jaar. 
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Uitleningen  
Het aandeel van de “boeken” in het geheel van 
de uitleningen stabiliseert zich rond de 80%. 
Grote verschuivingen zijn echter wel merkbaar 
binnen de “audiovisuele materialen”.  

De grafiek toont hoe het medium “dvd” de 
laatste jaren steeds meer ingeburgerd raakt, 
ten koste van de klassieke “video”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke activiteiten in 2004 
Onder het thema “Horen en Zien” vond van 14 
tot 28 maart de Jeugdboekenweek plaats. 
Verschillende klassen uit het basisonderwijs 
bezochten de bibliotheek voor de 'Boekenrally'. 
Op woensdag was er een 
poppenkastvoorstelling voor ongeveer 55 
kinderen. 
Op 28 april vergastte spreker Bart Van Loo 
ongeveer 25 belangstellenden op een lezing 
over Georges Simenon. 

De bibliotheek nam ook deel aan de jaarlijkse 
'Verwendag' n.a.v. de Bibliotheekweek. Op 
zaterdag 16 oktober werden de bezoekers van 
de bibliotheek verrast met een drankje en een 
hapje. 
Tijdens de Bibliotheekweek vond een thema-
avond plaats over Leonard Cohen. Ongeveer 
75 geïnteresseerden genoten van het optreden 
van zangeres Yasmine en schrijver Marc 
Hendrickx. 
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BRANDWEER 
Oud-Strijderslaan 1 
Kapitein: Jan Peelaerts
 
Korps 
Met 4 beroepsbrandweermannen en 60 
vrijwilligers bestaat het korps uit 64 leden: 56 
daarvan zijn ingedeeld in 3 groepen die om 
beurt wachtdienst hebben.  
Er werken 42 vrijwilligers in privébedrijven, 2 in 
de gemeentediensten, 10 in andere openbare 
diensten; 5 vrijwilligers hebben een zelfstandig 
beroep. 
14 personeelsleden zijn jonger dan 35 jaar, 39 
zijn tussen 35 en 50 jaar, 11 zijn ouder dan 50 
jaar. 
 

Rekrutering 
De rekrutering van nieuwe vrijwilligers wordt 
hoe langer hoe moeilijker en het tekort groeit 
steeds meer aan. Zo haalde geen enkele van 
de zes kandidaten het einde van de 
selectieprocedure tijdens de 
aanwervingcampagne van 2004. Het tekort 
aan vrijwilligers bedraagt in 2004 vijf 
manschappen. Met daarenboven nog vijf 
mensen die zelden of nooit komen, is er een 
operationeel tekort van tien mensen. De 
brandweer zal dan ook in 2005 extra aandacht 
geven aan de rekrutering van nieuwe 
vrijwilligers.

 Beroeps (kader) Vrijwilligers (kader) 
 officieren 2   (2) 4    (3) 
 officieren-geneesheer 0   (0) 1    (1) 
 onderofficieren 1   (1) 6    (6) 
 korporaals 0   (0) 6    (7) 
 brandweermannen 1   (2) 43   (48) 
 totaal 4   (5) 60   (65) 
 
Branden in 2004 
Het totaal aantal oproepen voor brand steeg 
drie jaar na elkaar: 96 in 2002, 130 in 2003, 
142 in 2004. 
In 2004 waren er enkele branden die tot de 
verbeelding spreken. 
Op 3 maart kregen we de hulp van de collega’s 
van Malle bij een zware woningbrand in Lille. 

Op 2 juli was er brand in café Den Beiaard op 
de Grote Markt in Herentals, op 26 september 
bij frituur Wannes in Olen. In één van de 
gebouwen van “De Worstman” te Poederlee 
brandde het op 13 november. In Vorselaar 
brandde op 14 december de bovenverdieping 
van café Kroegske volledig uit. 

 

Aard In Herentals In andere gemeente Totaal 
loos alarm 18 8 26 
schouwbrand 6 11 17 
personenwagen 4 3 7 
vrachtwagen 1 0 1 
struik - gras 2 5 7 
bos 0 3 3 
afval 7 2 9 
woning 7 6 13 
hotel 1 0 1 
café-restaurant 3 1 4 
caravan 0 1 1 
kantoorgebouw 1 0 1 
industrie 3 4 7 
landbouw 1 0 1 
andere 28 16 44 
totaal in 2004 82 60 142 
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Andere interventies in 2004 
Het totaal aantal van dit soort interventies 
varieert sterk van jaar tot jaar: 1.402 in 2002, 
756 in 2003, 1.336 in 2004. 
Er waren enkele opmerkelijke interventies in 
2004. Op 6 mei was er een kettingbotsing met 
vrachtwagens op de E313. Op 11 mei hielpen 
we bij een zonale gaspakinzet in 
Grobbendonk. Op 6 oktober haalde de 
brandweer een 900 kg zware stier uit een 
gracht in Lille. 
De 88 interventies bij stormschade verklaren 
mee het verschil in aantal interventies van 
2003 en 2004.  
In 2004 werd er een recordaantal 
wespennesten verdelgd, bijna 1.000 stuks. 
 

 

 
Wespenverdelging 
 
 

 

Aard In Herentals In andere gemeente Totaal 
vals alarm  2 2 
loos alarm 13 7 20 
verkeersongeval 8 10 18 
arbeidsongeval 1 2 3 
reiniging openbare weg 60 30 90 
wespenverdeling 443 524 967 
redden van dieren 2 3 5 
mensen in lift 2 1 3 
milieuvervuiling 5 2 7 
drenkeling 1 0 1 
leegpompen 25 2 27 
overstroming 14 4 18 
andere 129 46 175 
totaal 703 633 1.336 
 
Brandpreventie 
Wat opdrachten in verband met brandpreventie 
betreft, zien we een lichte stijging de laatste 3 
jaren. In 2004 werden er 843 opdrachten 
uitgevoerd (786 in 2002; 811 in 2003). Er 
werden 127 nieuwe dossiers aangelegd in 
2004 (104 in 2002; 105 in 2003). 
De gemeenteraad keurde een nieuw 
politiereglement goed. Het betreft een 
politieverordening met maatregelen om brand 
te voorkomen en te bestrijden in plaatsen die 
toegankelijk zijn voor de bevolking (bv. café’s, 
restaurants, ….). 
 
Aankopen nieuwe voertuigen 
Op 3 december werd het nieuwe 
haakarmvoertuig Mercedes Actros in dienst 
genomen. Dit voertuig kan de zware 
watercontainer vervoeren. Bij grote 
calamiteiten kan de brandweer met 2 
containers gelijktijdig uitrukken. 
Op 17 december werd de nieuwe ladderwagen 
afgehaald. Dit paradepaardje werd onmiddellijk 
in dienst genomen aangezien we reeds enige 

tijd beroep moesten doen op naburige 
korpsen. Hiermee kunnen de appartementen in 
de woonwijk Kleerroos tot op de hoogste 
verdieping bereikt worden en kunnen we de 
bewoners een betere veiligheid bieden. Het 
voertuig is uitgerust met de modernste 
technologie. 

 
De nieuwe ladderwagen 
    
Ander nieuws uit 2004 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de 
brandweer op 19 september een open dag. Er 
werden een aantal doorlopende stands 
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opgezet (infostand, water spuiten, rondrit met 
brandweerwagen,…) met om het uur een 
rondleiding met demonstraties. Wegens het 
zachte weer was de opendeurdag een enorm 
succes. 
Het computernetwerk van de 
brandweerkazerne werd geïntegreerd in het 
draadloze netwerk van de verschillende 

stedelijke diensten. Hierdoor kan er heel wat 
bespaard worden op communicatiekosten. 
2004 was ook het jaar van de 
helikopterlandingen op de binnenkoer van de 
kazerne. Wegens de grote werken aan de ring 
in Antwerpen werden er regelmatig helikopters 
ingezet om patiënten van en naar de 
Antwerpse regio te transporteren.
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BURGERZAKEN 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Guy Vleugels 
 
Bevolkingscijfers 
Herentals had op 31 december 2004 25.903 
inwoners. In 2004 groeide het inwonersaantal 
met 42 personen. De totale bevolking van 
Herentals groeide van 1980 tot 31 december 

2004 aan met 4.146 inwoners. De reden van 
die verhoging is de constante uitbreiding van 
het aantal woningen.

 
Belgen Vreemdelingen 

in bevolkings-
register 

Vreemdelingen 
in 

vreemdelingen-
register 

Vreemdelingen 
zonder info 

Algemeen totaal Deel-
gemeente 

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Totaal 
Herentals 9.069 9.471 167 160 71 50 6 5 9.313 9.686 18.999 
Noorderwijk 2.510 2.430 28 36 3 4  2 2.541 2.472 5.013 
Morkhoven 929 946 9 4 2 1   940 951 1.891 
totaal 12.508 12.847 204 200 76 55 6 7 12.794 13.109 25.903 
 
 
De bevolkingspiramide van Herentals 
 
 Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal 
 100-104 1 � 2 
 95-99 7 � 18 
 90-94 35 ��� 99 
 85-89 76 ������ 186 
 80-84 264 ��������������� 410 
 75-79 419 ��������������������� 585 
 70-74 523 ������������������������� 681 
 65-69 631 ���������������������������� 706 
 60-64 638 �������������������������� 609 
 55-59 825 ���������������������������������� 791 
 50-54 945 �������������������������������������� 905 
 45-49 1.140 ���������������������������������������������� 1.132 
 40-44 1.164 ����������������������������������������������� 1.129 
 35-39 976 ����������������������������������������� 965 
 30-34 820 ��������������������������������� 795 
 25-29 871 ������������������������������������ 853 
 20-24 864 ���������������������������������� 786 
 15-19 779 ������������������������������� 740 
 10-14 720 ������������������������������ 701 
 5-9 633 �������������������������� 615 
 0-4 579 ������������������������ 557 
  �  
  ��vertegenwoordigt 50 personen�  
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Land Mannen Vrouwen Totaal  Land Mannen Vrouwen Totaal 
Afganistan 2 2 4  Letland 1 3 4 
Albanië  1 1  Liberia 1  1 
Algerije 1  1  Luxemburg  2 2 
Argentinië  1 1  Macedonië 1  1 
Armenië 2 3 5  Maleisië  1 1 
Australië 1 1 2  Marokko 3 1 4 
België 12.508 12.847 25.355  Mexico 2  2 
Bolivië 1  1  Nederland 95 74 169 
Brazilië  1 1  Nigeria 4 5 9 
Canada 2 1 3  Noorwegen 1  1 
Chili 1  1  Oekraïne 5 2 7 
China 1 9 10  Oostenrijk  1 1 
Colombia  1 1  Polen 1 11 12 
Congo 1 1 2  Portugal 9 9 18 
Cuba  4 4  Roemenië 3 4 7 
Dominikaanse Republ. 1 3 4  Rusland 2 3 5 
Duitsland 14 16 30  Sierra Leone 2  2 
Egypte  1 1  Spanje 5 4 9 
Filippijnen 2 8 10  Syrië 2  2 
Frankrijk 7 8 15  Thailand  16 16 
Ghana 22 10 32  Togo 2 1 3 
Griekenland 3 1 4  Tsjechische Rep. 1 5 6 
Groot-Brittanië 31 13 44  Tsjecho-Slowakije 1  1 
Hongarije  1 1  Tunesië 1  1 
Ierland 3 2 5  Turkije 7 6 13 
India 2 3 5  Sovjetrepubliek  2 2 
Indonesië  1 1  Verenigde Staten 1 2 3 
Italië 15 5 20  Vietnam  2 2 
Jamaica 3 3 6  zonder landencode 4  4 
Joegoslavië 3 2 5  Zweden 1  1 
Servië-Montenegro 10 5 15  Zwitserland 3 1 4 
 
Nationaliteiten 
De Herentalse bevolking is duidelijk 
multicultureel samengesteld. Er zijn meer dan 
65 verschillende nationaliteiten. Nederland is 
het best vertegenwoordigd met 169 inwoners. 
De grootste vertegenwoordiging uit de niet-
Europese landen is Ghana met 32 inwoners.  
 
Nationaliteitskeuze 
Sinds 1999 is de wetgever van oordeel dat de 
verkrijging van de Belgische nationaliteit een 
belangrijke component van integratie is in onze 
samenleving. Eveneens stelt de wetgever het 
harmoniseren van de procedure van de 
nationaliteitsverklaring en die van de 
nationaliteitskeuze tot doel. 
Op 1 september 1999 werden een aantal 
nieuwe en gewijzigde bepalingen van het 
wetboek van de Belgische nationaliteit van 

kracht waarbij de procedure sterk 
vereenvoudigt. 
De vreemdeling dient zijn aanvraag tot 
nationaliteitskeuze in bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de woonplaats. De 
procureur des Konings moet binnen één 
maand na de datum van aanvraag zijn advies 
geven. Indien dit gunstig is, is de aanvrager 
Belg. 
De volledige procedure en de voorwaarden zijn 
nauwkeurig beschreven in het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit in het hoofdstuk 3. 
In 2004 maakten 26 personen hiervan gebruik 
en werden Belg: 1 persoon op basis van het 
artikel 12 bis 1°, 16 personen op basis van het 
artikel 12 bis 3° en 10 personen op basis van 
het artikel 16.
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Uitschrijvingen 
 

Bevolkingsregister 
Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen-
register 

Totale 
bevolking 

 

M V M V M V M V Totaal 
Overlijdens          
in de gemeente zelf 78 99 5 1 0 0 83 100 183 
in een andere gemeente 22 20 0 1 0 0 22 21 43 
in het buitenland 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

subtotaal A 101 119 5 2 0 0 106 121 227 
Emigratie          
vertrek naar een Belgische 
gemeente 468 468 21 15 5 6 494 489 983 

vertrek naar het buitenland 18 13 1 2 0 0 19 15 34 
schrapping van ambtswege 15 3 6 2 2 0 23 5 28 

subtotaal B 501 484 16 19 7 6 536 509 1.045 
Verandering van register          
van vreemdelingenregister 
naar bevolkingsregister 0 0 0 0 13 14    

verlies van de Belgische 
nationaliteit 0 0 15 20 0 0    

totaal 602 603 48 41 20 20 642 630 1.272 
 

Geboorten 
In 2004 registreerde de dienst burgerzaken 
698 geboorten.  
Er werden 356 jongens geboren. Van 101 
jongens woonden de moeders in Herentals.  
Er werden 342 meisjes geboren.  Van 89 
meisjes woonde de moeder in Herentals. 
In de periode 1994-2004 werden er jaarlijks 
gemiddeld 666 kinderen geboren. In het 
millenniumjaar 2000 steeg dit aantal 
spectaculair tot 708 of 42 geboorten boven het 
gemiddelde. 
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Huwelijken 
In 2004 werden 126 huwelijken genoteerd in 
de akten van de burgerlijke stand, waarvan 
1 huwelijk werd afgesloten in het buitenland. 
De administratie noteerde 65 akten van 
echtscheiding. 
Leeftijd van de gehuwden Man Vrouw 
< 18 jaar 0 0 
18 < 21 jaar 3 5 
21 < 25 jaar 13 27 
25 < 30 jaar 44 40 
30 < 35 jaar 18 17 
35 < 50 jaar 37 29 
+ 50 jaar 9 6 

 
Overlijdens 
In 2004 registreerden we in de akten van de 
burgerlijke stand 361 overlijdens waarvan 180 
mannen en 181 vrouwen. 80 mannen en 97 
vrouwen waren inwoners van de stad zelf. 
100 mannen en 83 vrouwen waren inwoner 
van een andere gemeente of woonden in het 
buitenland. 
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EXTERNE COMMUNICATIE 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Jef Versmissen
 
Informatie- en inspraakvergaderingen  
In 2004 vonden er 9 informatie- en inspraak-
vergaderingen plaats met als onderwerpen de 
aanleg van een fietspad, de aanleg van het 
stadsbos, rioleringswerken, vernieuwing van 
het wegdek, de aanleg van woonwagenparken, 
een popfestival en de heraanleg van het 
stadscentrum. 

 
 
Persconferenties  
De pers werd elf maal uitgenodigd voor een 
persconferentie. De onderwerpen waren: de 
oprichting van het buurtinformatienetwerk 
(BIN) Wijngaard, de invoering van zone 30, 
Cellekenskermis, de ontvangst van 
Nepalreizigers, de kauwgomballenboom in het 
Netepark, de cultuurcheques voor nieuwe 
inwoners, de nieuwe kerstverlichting in het 
centrum van Herentals, de hondenpoep-
campagne, de samenwerking van de stad met 
vzw Den Brand, het routeplan en de winter-
wandelingen voor personen met een handicap. 
 
Stadskrant 

 
De stadskrant kende in 2004 opnieuw een 
oplage van 12.500 exemplaren. De Post 
bezorgde het gemeentelijk infoblad in alle 
11.930 Herentalse brievenbussen. Dat zijn 157 
brievenbussen meer dan in 2003.  

Er gaan ook steeds 250 exemplaren naar het 
OCMW en 20 naar het 29ste bataljon Logistiek 
waarvan de stad het peterschap heeft. 
Daarnaast ontvangt een aantal mensen die 
niet (meer) in Herentals wonen, maandelijks de 
Stadskrant. Er gaan twintig exemplaren naar 
Europese landen en twintig naar abonnees 
buiten Europa. 
De licht- en klankbibliotheek van Licht & Liefde 
leest elke maand de Stadskrant in op 
geluidscassette. Zestien inwoners maken 
gebruik van deze dienst. 
  
Schoolbezoeken 
Zeven klassen bezochten het administratief 
centrum in 2004.Tijdens deze kennismaking 
krijgen de leerlingen informatie over de 
werking van het gemeentebestuur en leren ze 
de diensten kennen. De precieze inhoud van 
een bezoek wordt vooraf met de leerkracht 
besproken, zodat het bezoek in een ruimer 
project kan passen. Dit jaar was er ook een 
bezoek van leerlingen uit het technisch 
onderwijs, die de uitvoeringsdiensten in 
Hemeldonk bezochten. 
 
Bewonersbrieven 
Voor openbare werken die hinder meebrengen 
voor de omwonenden, verwittigt de stad de 
bewoners minstens 10 dagen vooraf. In 2004 
verzond de dienst communicatie 55 bewoners-
brieven. Zo werden de inwoners geïnformeerd 
over werken aan de riolering of aan het 
wegdek. Er werden 5 brieven gestuurd over de 
werken aan het Saske en 5 over de heraanleg 
van de Lichtaartseweg. Negen brieven gingen 
over de speelstraten of verwittigden de 
bewoners van andere tijdelijke veranderingen 
in de verkeerssituatie of mogelijke overlast bij 
evenementen als een kermis of een 
sportwedstrijd. 
 
Bezoekersstatistieken website 2004 
In 2004 waren er 129.612 bezoekers op de 
website van de stad, goed voor 458.282 hits. 
Top 10 van de best bezochte pagina's 2004 
nieuwsflash 8.990 
diensten 1.964 
vacatures 1.261 
stratenplan 1.252 
toerisme 1.162 
persberichten 873 
zwembadtarieven en -uren 810 
Netepark 804 
bestuur 627 
kalender 558 
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Ontvangst nieuwe inwoners 

 
 
In 2004 werden de nieuwe inwoners in twee 
beurten ontvangen. Dit was nodig omdat het 
aantal nieuwe inwoners een sterke stijging 
kende. De eerste ontvangst vond plaats op 
maandag 28 juni, de tweede op maandag 13 
december. Op de recepties maakten de 
burgers kennis met de werking van het 
stadsbestuur en de verschillende diensten. 
 
Promotie 
De dienst communicatie werkt verschillende 
campagnes uit voor de promotie van stedelijke 

evenementen, georganiseerd door de 
verschillende diensten van de stad. De 
promotie van deze evenementen gebeurde op 
RTV, radio Thals FM, radio Contact en in de 
lokale kranten. Andere promotiekanalen waren 
de borden op de invalswegen, de halve pagina 
stadsinfo, de borden op de huisvuilwagens, de 
website en divers drukwerk. 
 
Zomerbrochure 
In 2004 gaf de dienst communicatie in 
samenwerking met de middenstandsvereniging 
Thals vzw een zomerbrochure uit. Deze 
zomerbrochure werd gedrukt op een oplage 
van 41.000 stuks, verspreid door de Post in 
Herentals, Herenthout, Grobbendonk, 
Vorselaar, Olen, Poederlee, Lille, Lichtaart en 
Westerlo. 
 
Stadsdrukkerij 
In februari werd de nieuwe tweekleurenpers 
voor de drukkerij geleverd. De nieuwe 
drukpers vervangt de versleten oude drukpers. 
In 2004 leverde de drukkerij in totaal 243 
opdrachten af voor een papierwaarde van 
9.223,19 euro, btw inclusief.  
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OMBUDSDIENST 
Op 1 januari 1996 richtte stad Herentals een 
ombudsdienst op. Rosette Cloots werd 
aangesteld als ombudsvrouw.  
De ombudsdienst heeft twee functies. In de 
eerste plaats is de ombudsdienst een middel 
dat de bevolking kan gebruiken om zijn 
ongenoegen over de dienstverlening van de 
stad te uiten. In de tweede plaats is het een 
instrument om het bestuur toe te laten de dien-
sten meer klantgericht te organiseren. 
In 2003 en 2004 kreeg de ombudsdienst 
vragen over huurproblemen, burenruzies, 
problemen met verzekering, echtscheidings-
problemen, problemen met de politie. Omdat 
de stad in deze zaken geen bevoegdheid 
heeft, worden deze mensen doorverwezen 
naar de bevoegde dienst. Als er veel dezelfde 
vragen komen, meldt de ombudsvrouw dit aan 
de betrokken dienst zodat die eventueel actie 
kan ondernemen om zelf meer informatie te 
verstrekken.  

In tegenstelling tot de beginjaren van de 
ombudsdienst, zijn er nu nauwelijks nog 
vragen over onderwerpen die tot de 
bevoegdheid van de stadsdiensten behoren. 
De dienst communicatie verstrekt via diverse 
kanalen informatie over de gemeentelijke 
werking. Daarnaast heeft elke dienst de taak 
informatie te verstrekken en door te verwijzen 
als de vraag het eigen werkterrein overstijgt.  
Het aantal mensen dat een beroep doet op de 
ombudsdienst is na drie jaar opnieuw licht 
gestegen. Deze stijging is hoofdzakelijk het 
gevolg van een stijging in het aantal 
doorverwijzingen. De ombudsdienst voldoet 
dan ook aan een behoefte van de burger aan 
informatie. De vragen over onderwerpen die tot 
de bevoegdheid van de stadsdiensten 
behoren, worden door de diensten zelf 
beantwoord. 
 

 
Bezoekersaantallen ombudsdienst 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
klachten over stadsdiensten 348 152 96 16 16 19 16 24 22 
wegwijsinformatie (doorverwijzen) 65 133 102 112 99 72 78 73 101 
totaal 413 285 198 128 115 91 94 97 123 
 

Aantal bezoekers ombudsdienst

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

klachten stadsdiensten doorverwijzingen totaal
 

 
 
 
 
 
 
  



- 30 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

INTERNE COMMUNICATIE 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Ria Van den Eynde 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Het stadsbestuur verwelkomde het nieuwe jaar 
met een receptie voor zijn werknemers in zaal 
De Limpens op de Grote Markt. 
 

 
 
Projectgroep interne communicatie 
2004 was aangekondigd als het jaar waarin de 
interne communicatie meer onder de aandacht 
zou komen. Omdat dit een onderwerp is waar 
elke werknemer mee te maken heeft, werd de 
projectgroep samengesteld uit medewerkers 
van verschillende personeelsgroepen. De 
aanbevelingen uit het eindverslag worden stap 
voor stap ingevoerd en opgevolgd. 
 
Infovergaderingen  
Op 27 februari en 1 maart 2004 organiseerde 
de personeelsdienst in samenwerking met de 
dienst communicatie informatievergaderingen 
voor alle leidinggevenden over de 
vormingplannen.  
Bij de invoering van CAO 2002 is het 
evaluatiesysteem gewijzigd. Vanaf 1 januari 
2005 wordt dit vernieuwde systeem toegepast. 
Daarom waren er op 29 en 30 november en op 
8 december 2004 informatievergaderingen. 
Iedereen kreeg de informatie ook nog eens 
mee in een brochure. 
 
Personeelsvergaderingen  
Op 7 oktober 2004 vond de derde 
personeelsvergadering voor de werknemers 
van het Netepark plaats. Op de agenda stond 
de opvolging van de nieuwe start die het 
Netepark op 1 juli 2004 heeft genomen. Op 21 
oktober 2004 vond een personeelsvergadering 
plaats voor de werknemers van de bibliotheek. 
Op de agenda stond een evaluatie van de 
werking. 
 

Ontvangst nieuwe werknemers 
Nieuwe werknemers van de stad krijgen een 
persoonlijk onthaal waarbij de stad en de 
diensten worden voorgesteld en de algemene 
werking wordt uitgelegd. Voor het eerst kregen 
ook de jobstudenten een onthaalfolder. Voor 
de nieuwe mensen van het Netepark werd het 
onthaal in drie grote groepen georganiseerd.  
 
Personeelskrant 
De personeelskrant kreeg een vaste lay-out. 
Inhoudelijk was er ook een vernieuwing: de 
voorstelling van een dienst en de herhaling van 
eerdere berichten zodat afspraken beter 
gekend zijn. 
 
Tweedaagse opleiding voor 
leidinggevenden 
De tweedaagse opleiding voor diensthoofden 
staat voor een degelijke opleiding, 
groepsbevorderende activiteiten en 
aangename ontspanning.  
Door de verjonging van de groep 
diensthoofden liggen de vormingsbehoeften 
ver uiteen. Daarbij komt dat de stad buiten de 
diensthoofden nog 22 leidinggevenden telt. 
Daarom wilde het bestuur ook deze groep 
leidinggevenden betrekken bij de tweedaagse. 
Omdat de groep zo groot is, waren er drie 
opleidingen: MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator), communicatievaardigheden en 
leidinggeven. Alle drie de opleidingen legden 
hun eigen accenten maar het kwam er op neer 
de eigen manier van werken in vraag te stellen 
en bij te sturen op basis van wat in de 
opleiding werd aangereikt.  
 
Infotheek 
Sinds september 2004 wordt via de infotheek 
op het netwerk gegevens ter beschikking 
gesteld voor alle collega’s. Wie geen pc nodig 
heeft, vindt in de pauzeruimten een papieren 
Infotheek. Dat zijn mappen waarin het statuut, 
het reglement voor de contractuelen, het 
vormingsreglement en het arbeidsreglement 
terug te vinden zijn. Ook de afspraken en 
richtlijnen over de evaluatie zijn er verzameld, 
net als een map met de dienstnota’s. 
 
Contactmoment bestuur – diensten 
In de afsprakennota van 2002 is het 
contactmoment van het najaar opgenomen. 
Deze contactdag vond plaats in het Bloso-
sporthotel op woensdag 15 december. Op de 
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agenda stond de bespreking van de begroting 
en het opfrissen van de huidige afspraken.  
Daarnaast kreeg elk diensthoofd een apart 
contactmoment met het schepencollege om de 
werking te bespreken. 
 
Stad in Actie 
Stad in Actie is een feitelijke vereniging met als 
doel personeelsactiviteiten te organiseren die 
de collegialiteit en de goede sfeer tussen het 
stadspersoneel, het bestuur en de 
gepensioneerden bevorderen. Deze 
activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle 
leden van de groep waarvoor ze bedoeld zijn. 
Voor de werking van de vereniging ontvangt 
Stad in Actie jaarlijks een subsidie van de stad. 
Om de groepsgeest te bevorderen, 
organiseerde Stad in Actie op 23 en 24 

september 2004 in samenwerking met het 
29ste Bataljon Logistiek in Grobbendonk een 
sportdag. 
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DIENST CULTUUR, TOERISME EN FEESTELIJKHEDEN 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Leen Evens  
 
Cultuur 
2004 was een boeiend en dynamisch cultureel 
jaar voor Herentals. De verscheidenheid van 
de activiteiten heeft hier zeker toe bijgedragen. 
Zo kenden de veertien tentoonstellingen in de 

Lakenhal en kasteel Le Paige een ruime 
belangstelling met 12.016 bezoekers. 
Geschiedenis, textielkunst, schilderkunst, 
glaskunst en patchwork kwamen aan bod.  

 
Tentoonstellingen in de Lakenhal 
 
Artiest Begindatum Einddatum Aantal bezoekers 
François Verhulst 5 maart 28 maart 645 
Willy Beenaerts 3 april 25 april 556 
Kunstkring 80 30 april 9 mei 679 
Niki Faes 15 mei 6 juni 471 
600 jaar Sint-Sebastiaansgilde 12 juni 20 juni 227 
Geert De Meyer 26 juni 18 juli 630 
Thérèse Keppens 4 september 19 september 1.800 
Jeanine Teulingkx 13 november 5 december 704 
 
Tentoonstellingen in kasteel Le Paige 
 
Artiest Begindatum Einddatum Aantal bezoekers 
Brigitte Simon en Monique Haeck 21 februari 14 maart 390 
Chantal Rosseels 20 maart 12 april 220 
glaskunstenaars 17 april 9 mei 1.435 
retrospectieve Hippoliet De Clerck 5 juni 27 juni 699 
Thérèse Keppens 4 september 19 september 2.830 
Jef Van Grieken 2 oktober 24 oktober 456 
Hugo Verboven en Hedwig Theeuwen 6 november 28 november 274 
 
Concerten 
De vier aperitiefconcerten en drie 
avondconcerten, die telkens in de Lakenhal 
werden georganiseerd, konden op heel wat 
toeschouwers rekenen, met als uitschieter het 
flamencoconcert.  
Daarnaast organiseerde het stadsbestuur een 
bijzondere voorstelling voor de senioren.  
Onder de titel 'Er Zal Altijd Zon Zijn' brachten 
Connie Neefs en Hugo Symons een hommage 
aan Louis Neefs. Het publiek was erg 
enthousiast. 

 
Nonchalant 
 

Concert Uitvoerders Datum Aantal bezoekers 
aperitiefconcert Johannes Kwartet 18 januari 52 
aperitiefconcert Nonchalant 15 februari 97 
avondconcert Ben Sluijs en Erik Vermeulen 18 maart 94 
avondconcert Flamenco 6 mei 110 
aperitiefconcert Fagotkwartet Phenix 26 september 81 
avondconcert Kollectief Maksimaal 21 oktober 10 
aperitiefconcert Eddy Chrisostomus 21 november 55 
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Het stedelijk toneelfestival
Het jaarlijkse stedelijke toneelfestival oogstte in 
2004 veel bijval, met een extra voorstelling van 
Salon Brigitte! Na drie dolkomische stukken 

genoot het publiek dit jaar ook van een heuse 
Shakespeare-bewerking, gebracht door het 
Herentalse gezelschap Kreutzfeld Verein. 

Productie Gezelschap Speeldata Aantal 
bezoekers 

Reispap Paljas Produkties 22 en 23 januari 321 

Lowie heeft een engel gezien Theater Scorpio 29 en 30 januari 228 

Salon Brigitte Paljas Produkties 5, 6 en 7 februari 488 

 Azen naar Othello Kreutzfeld Verein 12 en 13 februari 325 

 
Lakenhallive, Beiaardconcerten, vuurwerk 
Tijdens de zomermaanden kon Herentals van 
Lakenhallive genieten. Lakenhallive is een 
begrip geworden en brengt fanfares en 
rockconcerten samen onder één noemer.  

 
Vier zomerse donderdagavonden werden 
opgefleurd door de klanken van de beiaard. 
Stadsbeiaardier Koen Van Assche gaf telkens 
een concert. Op 26 augustus nodigde hij twee 
collega’s uit, Geert D’Hollander en Anna Maria 
Reverté voor een bijzondere muzikale avond.  
Tijdens de zomer zorgde de cultuurdienst 
bovendien voor een spetterend vuurwerk als 
afsluiter van de braderij. Bijna elke 
vrijdagavond van juli en augustus klonk er 
muziek over de Grote Markt. Het aanbod was 
ook dit jaar weer erg gevarieerd, volgende 
groepjes speelden de ziel uit hun lijf op het 
Lakenhallive-podium: Booz’M, The Midnight 
Dynamo’s, Morse, Steamboat Willy, Jonesy, 
The Catsmokes, Just in Time en als afsluiter 
Mama’s Jasje. 
 

 
Ondersteuning van andere evenementen 
De cultuurdienst zette zich in om de jaarlijkse 
evenementen zoals de Week van de 
Amateurkunsten, Beiaarddag, Erfgoeddag en 
Open Monumentendag uit te bouwen tot pijlers 
van het gemeentelijk leven. Ook verleende de 
cultuurdienst zijn medewerking aan het 
jaarlijkse popfestival De Mart.  
 

 
Week van de amateurkunsten  
 
Verschillende organisaties kregen subsidies 
voor hun culturele activiteiten.  
 
Feestelijkheden 
Naast de traditionele vieringen en 
plechtigheden gaf de stad ook in 2004 heel wat 
recepties voor verenigingen die wat te vieren 
hadden.  
Andere groeperingen maakten dan weer 
gebruik van de uitleenmaterialen die door de 
stad ter beschikking gesteld worden. 
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Open Monumentendagen 2004 
 

 
 
Het jaarthema 2004 ‘Van nature … een 
monument’ kwam in het Herentalse 
programma uitdrukkelijk aan bod.  
De Herentalse monumentenweek werd ingezet 
op dinsdag 7 september met een uiteenzetting 
van Jan Peelaerts over de laatste 
ontdekkingen van de vroegere vesten. Op 
zaterdag 11 september begeleidde Jos Gysels 
een ‘Vestenwandeling’. Op zondag 12 
september werden volgende monumenten 
opengesteld voor het grote publiek: de Sint-
Waldetrudiskerk, de Lakenhal, het Begijnhof 
en het begijnhofmuseum, het Kasteel Le Paige 
met het arboretum, de toeristentoren -waar 
verrekijkers ter beschikking lagen-, de kapel 
Onze-Lieve-Vrouw-op ’t Zand, het Oud 
Gasthuis, de Stadswal en de Lourdesgrot. 
In samenwerking met de gemeente 
Grobbendonk, het 29ste Bataljon Logistiek en 
Natuurpunt werden er twee natuurwandelingen 
in het kwartier Den Troon georganiseerd. 
Natuurgidsen van Grobbendonk en Herentals 

begeleidden de wandelaars op de 
Kalkenhovenwandeling en de 
Goorkenswandeling.  
Op zondag 12 september kon de individuele 
bezoeker de ‘Site Le Paige wandeling’ 
uitproberen. Hij kreeg een foldertje mee en kon 
aan de hand van pijlen en foto’s een wandeling 
maken langs enkele oude Herentalse 
waterlopen en langs minder bekende 
landschappen. 
De tentoonstelling ‘Herentals vroeger en nu’ in 
het Oud Gasthuis werd beperkt geopend op 
zaterdag 11 en zondag 12 september, en op 
zaterdag- en zondagnamiddag 18 en 19 
september. 
De werkgroep OMD Herentals organiseerde 
van 13 tot en met 16 september voor de vijfde 
en zesde leerjaren van de Herentalse 
basisscholen een apart programma waaraan 
een creatieve opdracht verbonden werd. Een 
zevenhonderdtal leerlingen nam deel aan dit 
initiatief. 
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Dienst Toerisme 
 
De vrijwilligers van Toerisme Herentals vzw 
(de vroegere VVV) en de medewerkers van de 
stedelijke dienst toerisme vormen samen een 
sterk team. Het toeristisch aanbod in Herentals 
is uitgebreider dan ooit. 
 
Informatie 
Het toeristisch infokantoor is al meer dan tien 
jaar gehuisvest in feestzaal ’t Hof. Van hieruit 
stroomt de toeristische informatie via 
verschillende kanalen naar buiten.  
De dienst toerisme liet in 2004 een nieuwe 
brochure drukken: ‘Herentals Natuurlijk’. Er 
verschenen advertenties in diverse toeristische 
publicaties. Op het vakantiesalon van 
Antwerpen kon het publiek kennismaken met 
het toeristisch aanbod van Herentals. 
In 2004 kreeg de dienst toerisme ongeveer 
10.000 informatievragen te verwerken. Vooral 
het aantal e-mails kende een enorme stijging. 
Jaarlijks ontvangt Herentals 750.000 
bezoekers die kunnen genieten van een 
gevarieerd aanbod: talrijke monumenten, het 
Netepark, het BLOSO-sportcentrum, het 
waterdoecentrum Hidrodoe, de jachthaven aan 
het Kanaal Herentals - Bocholt, kanotochtjes 
op de Kleine Nete, de Toeristentoren, het 
jeugdverblijfcentrum De Brink, het 
schedelmuseum Het Schedelhof in Morkhoven 
en diverse natuurgebieden. 

 
De Toeristentoren 
 
Fietsen 
Het fietstoerisme is een belangrijke troef in 
onze regio. Een steeds groeiend aantal 
deelnemers fietst de jaarlijkse zoektocht; in 
2004 waren dat er 315.  De TIP- 
fietsverhuurdienst draait op volle toeren en De 

Schakel overschreed de kaap van de 10.000 
deelnemers. De aanleg van het nieuwe 
fietspad Herentals - Morkhoven, op de oude 
spoorwegbedding, maakte het 
fietsknooppuntennetwerk nog attractiever. 
Jaarlijks verkoopt de toeristische dienst 
honderden fietskaarten. 

 

Het fietspad Herentals - Morkhoven  
 
Overnachten 
Toeristen kunnen in Herentals overnachten op 
camping De Schuur, in het gastenverblijf van 
de familie Mariën, in hotel De Zalm en hotel De 
Swaen, in het jeugdverblijfcentrum De Brink en 
in het sporthotel van BLOSO. In 2004 
registreerde Herentals ongeveer 75.000 
overnachtingen. 
 
Evenementen 
De toeristische dienst organiseert ook tal van 
toeristische activiteiten en evenementen. 
Op 24 april werd in de Antwerpse Kempen, en 
dus ook in Herentals, het toeristisch seizoen 
feestelijk geopend. Een gevarieerd programma 
en een stralende zon overtuigden een massa 
deelnemers van het recreatieve aanbod van 
onze stad. Deelnemen betekende een 
avontuurlijk traject afleggen: de toeristentoren 
afdalen langs touwen, met de kano of kajak de 
Kleine Nete afvaren, meevaren met 
plezierjachten, of met de speedboten van de 
brandweer. Van op de evenementenweide 
vertrok een helikopter voor een luchtdoop 
boven Herentals. 
De Bloemenmarkt, die traditioneel op 1 mei op 
de Grote Markt plaatsvond, ging door dalende 
belangstelling niet meer door. Een 
driehonderdtal kinderen kwam konijnen 
vangen op het Spel van de Roetaert en 
dansen met de leuke kinderdiscoshow.  
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Elke jaar op de tweede zondag van december 
wordt de Grote Markt het decor voor een 
stemmige kerstmarkt. Vijfenzestig sfeervol 
versierde kramen, een kerststal met 
levensechte kerstfiguren en Herentalse koren 
brengen nog steeds duizenden mensen in 
kerststemming. 

 

 
Wandelen 
Naast de vele individuele wandelaars genoten 
meer dan 5.000 mensen in groepsverband van 
het rijke aanbod aan stads- en 
natuurwandelingen en winterwandelingen. Tien 
stadsgidsen en vijftien natuurgidsen laten de 
mooiste plekjes van Herentals zien. Ze hebben 
allemaal een diploma streekgids of natuurgids. 
Herentals, Kasterlee en Retie bereiden een 
wandelnetwerk met knooppunten voor. In 
totaal kan er dan 250 km gewandeld worden 
over de Kempense Heuvelrug. De kaart met 
bijhorende brochure zal in 2005 klaar zijn.
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DIENST CULTUURBELEID 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Sarah Van Balen 
 
De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de 
uitvoering van het cultuurbeleidsplan 2004-
2007. Het plan vermeldt algemene en concrete 
doelstellingen die de stad in die periode wil 
bereiken. Jaarlijkse actieplannen en werkings-
verslagen volgen de doelstellingen op.  
 
De bovenverdieping van de Lakenhal wordt 
ingericht als een permanent museum met 
de collectie van Fraikin 
De gemeenteraad keurde op 9 november het 
definitief ontwerp goed voor de binnenrestau-
ratie van de bovenverdieping van de Lakenhal. 
Het dossier werd op 8 december aan de dienst 
Monumenten en Landschappen bezorgd. 
 
‘t Schaliken, de oude Stadsbrouwerij op de 
Grote Markt, wordt geïntegreerd in de 
nieuwe podiumzaal 

 
‘t Schaliken 
 
Het schepencollege keurde op 17 augustus het 
voorontwerp goed. De gemeenteraad keurde 
op 5 oktober het definitief ontwerp goed. 
 

 
De podiumzaal        
 
 

Voor het cultuurcentrum wordt een 
personeels- en middelenbestand 
uitgebouwd voor het opzetten van een 
stedelijke programmering 
Het schepencollege keurde de nota over de 
start van het cultuurcentrum met een stappen-
plan goed. Het cultuurcentrum kreeg een 
naam: ’t Schaliken. Er werd een werkgroep 
samengesteld voor de voorbereiding van de 
opstart en er werd een wedstrijd voor een logo-
ontwerp uitgeschreven.  
 
De stad voorziet een zaal die geschikt is 
voor sociaal-culturele activiteiten en voor 
het geven van fuiven 
Er komt een akoestisch plafond in zaal ’t Hof. 
Bij de aanpassingswerken aan de akoestiek 
zal men meteen ook een aantal andere 
mankementen aan de zaal wegwerken. 
De auditiezaal van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord werd via de bestaande 
gebruiksreglementen ter beschikking gesteld 
voor sociaal-culturele activiteiten. 
 
De stadsdiensten en het verenigingsleven 
worden gestimuleerd tot het organiseren 
van bijzondere en vernieuwende projecten. 
De stad blijft investeren in het privé 
cultureel aanbod 
In de stadskrant van mei 2004 en via de 
website lanceerde de stad een oproep waarin 
de Herentalse bevolking gestimuleerd werd om 
bijzondere en vernieuwende activiteiten te 
organiseren. Alle verenigingen aangesloten bij 
de cultuurraad kregen een persoonlijke oproep 
met het nieuwe subsidiereglement in de bus. 
Het voorziene bedrag werd volledig uitgekeerd 
aan de volgende projecten: kinderanimatie 
gekoppeld aan Lakenhallive, cultuurcheques 
en bibliotheekbonnen voor nieuwe inwoners, 
een matineevoorstelling voor senioren 
'hommage aan Louis Neefs', teaser: “Leonard 
Cohen project” van Marc Hendrickx en 
Yasmine in de bibliotheek en voor de aanmaak 
van een spandoek voor idool 2004. 
Er werd een uniek pneumatisch systeem voor 
de beiaard aangekocht.  
 
De stad stimuleert het verenigingsleven in 
zijn werking 
De cultuurraad organiseerde samen met het 
stadsbestuur en de cultuurraad voor de 
Kempen de najaarssessie ‘Gemeentelijke 
cultuurraden onder druk gezet’. Deze 
najaarssessie vond plaats op 16 oktober in 
zaal ’t Hof. 
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Herentals vergroot zijn culturele uitstraling 
door het plaatsen van beeldende 
kunstwerken op gevels, straten en pleinen 
De voorbereidingen voor de decoratie van de 
gevel van de bibliotheek gingen van start. 
 
De stad bouwt een nieuw bibliotheekfiliaal 
in Noorderwijk 
Het schepencollege nam kennis van het 
verslag van de startvergadering over de 
verbouwing en uitbreiding van het 
gemeentehuis van Noorderwijk tot bibliotheek 
en minigemeentehuis en keurde het 
ingediende voorontwerp goed. 

 
Voorontwerp van het bibliotheekfiliaal 
 
Er komt netwerking naar de deelgemeenten 
tot stand wat betreft het stedelijk cultureel 
aanbod 
In samenwerking met Real Berkemus, 
voetbalploeg in Noorderwijk, organiseerde de 
stad een feestelijke opening van het nieuwe 
fietspad op 17 september. 
In samenwerking met een airbrushklas 
organiseerde de stad een airbrushtentoon-
stelling in Morkhoven op 8 en 9 oktober. 
 
De culturele instellingen, archief, 
bibliotheek en de stedelijke academies 
profileren zich duidelijk, zodat de burger 
zich een beeld kan vormen van hun werking 
Het stadsbestuur organiseerde verschillende 
initiatieven om de werking van het archief, de 
bibliotheek en de academies bekend te maken. 
Het archief stelde zijn werking voor tijdens de 
Erfgoeddag en op de tentoonstellingen waar 
het archief bij betrokken was.  
De stedelijke academie voor beeldende kunst 
hield midden mei een open dag.  Eind 
augustus werden de jaarwerken van de 
leerlingen tentoongesteld.  
Met de werking van de stedelijke academie 
voor muziek en woord kon kennisgemaakt 
worden tijdens concerten, leerlingenvoor-
drachten, een voordrachtwedstrijd, het 
laureatenconcert in de Sint-Waldetrudiskerk en 
de openbare examens. 
Er waren ook verschillende initiatieven om de 
stedelijke openbare bibliotheek in de kijker te 
zetten. Het hele jaar door waren er thema-

standjes en de leesfee kwam viermaal langs 
om voor te lezen. Tijdens de jeugdboekenweek 
van 14 tot 18 maart kwam poppentheater Oeps 
met een gratis voorstelling en konden 6- tot 12-
jarigen deelnemen aan een boekenrally.  
In de bibliotheek waren er in 2004 ook 
verschillende tentoonstellingen, ‘Boek op 
Doek’ van Hildt Remeysen, ‘Op het spoor van 
Simenon’ door Bart Van Loo, ‘poëzie-
installaties' van Peter Snijder, een 
tentoonstelling met prentkaarten van Herentals 
en er was de ‘teaser’ voor het Cohenproject 
van Marc Hendrickx en Yasmine. 
In november en december was er een  
tentoonstelling met plannen en een evocatie 
van hoe het centrum van Herentals eruit zal 
zien na de heraanleg.  Ook de maquette van 
de podiumzaal werd er tentoongesteld.  
 
De stad inspireert tot nieuwe vormen van 
samenwerking met de sector 
amateurkunsten 
Tijdens De Week van de Amateurkunsten kon 
het publiek kennismaken met verschillende 
amateurverenigingen. In de Lakenhal was er 
een tentoonstelling van Kunstkring 80, in zaal ‘t 
Hof werden werken van Tabula Rasa 
tentoongesteld. In zaal ’t Volkshuis was er een 
open concert van Avanti en was er de 
mogelijkheid om een open repetitie van de 
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia mee te 
maken. In ’t Paviljoentje vond er een 
voorstelling plaats van oude Brabantse 
gildendansen door de Koninklijke Aloude Sint-
Sebastiaansgilde. Op de binnenkoer van het 
atelier in de Schoolstraat organiseerde Tabula 
Rasa openluchtvertoningen van films over het 
leven van artiesten.  
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FINANCIËLE DIENST 
Augustijnenlaan 30 
Ontvanger: Jan Peeters 
 
Financieel overzicht gemeente 
De begroting geeft de financiële kant weer van 
de plannen die een gemeente heeft. De 
begroting is een raming van de ontvangsten en 
uitgaven die de gemeente het volgende jaar 
verwacht. De wetgever schrijft de gemeenten 
voor om de begroting tijdens de maand 
oktober in de gemeenteraad te bespreken. 

De jaarrekening van de gemeente vermeldt de 
financiële gevolgen van het gevoerde beleid. 
De jaarrekening bestaat uit een 
begrotingsrekening, een balans en een 
resultatenrekening. Ze wordt jaarlijks op 
31 december opgemaakt. 

 

Resultaten gewone dienst 
Jaar Vorig jaar Huidig jaar Eindresultaat 
2000 4.184.592,45 1.470.665,59 5.655.258,04 
2001 5.655.258,04 1.141.618,08 6.796.876,12 
2002 6.796.876,00 810.353,52 7.607.229,52 
2003 7.607.230,00 2.802.270,35 10.409.500,35 
2004 10.545.147,00 -2.035.568,81 8.509.578,19 
 
Begroting en begrotingsrekening 
Een begroting geeft weer hoeveel een 
gemeentebestuur gedurende het jaar denkt te 
ontvangen en uit te geven. Een 
begrotingsrekening geeft weer hoeveel er in 
realiteit is ontvangen en uitgegeven. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gewone dienst, dit is de dagelijkse werking, en 
de buitengewone dienst, dit zijn eenmalige 
investeringen. 
Het resultaat van het dienstjaar 2004 voor de 
gewone dienst bedraagt –2.035.568,81 euro. 
Dit betekent dat de uitgaven voor de dagelijkse 
werking hoger lagen dan de ontvangsten. Het 
algemeen begrotingsresultaat van de gewone 
dienst vermindert op die manier met 19,30 %. 
Het algemeen begrotingsresultaat blijft positief 
doordat het resultaat het vorige jaar voldoende 
hoog was. Het “spaarvarkentje” dat vorige 
jaren gevuld is, werd in 2004 gedeeltelijk 
aangesproken. 
Verder zien we de repercussies van het 
liberaliseren van de energiemarkt en de 
discussie tussen de intercommunales en de 
minister van binnenlandse aangelegenheden. 
De ontvangen dividenden vallen terug op 
10,77 % van het gemiddelde van de voorbije 
vijf jaar. In 2004 heeft de stad hiervoor nog 
geen compensaties ontvangen via de 
zogenaamde Elia-heffing. 

Balans 
Een balans illustreert op de actiefzijde 
waaraan een gemeente haar geld heeft 
gespendeerd. Het gaat hierbij vb. om gronden 
en gebouwen, rollend materieel, 
gereedschappen en machines, voorraden en 
financiële middelen.  
De passiefzijde van een balans illustreert 
welke de bronnen van dit geld zijn. Hier vindt 
men ondermeer het beginkapitaal, 
gekapitaliseerde resultaten, reserves, schulden 
op meer dan één jaar en schulden op minder 
dan één jaar. 
Uit de balans blijkt dat de schulden met ruim 
9,2 miljoen euro zijn toegenomen. De 
uitstaande schuld is aangegroeid met 43,82 %. 
De schuldratio voor het jaar 2004 -dit is de 
verhouding tussen uitstaande schuld en totale 
ontvangsten op de gewone dienst- bedraagt 
151,81 %.  
De materiële vaste activa verminderden met 
haast 16,4 miljoen euro. Dit is onder andere 
het gevolg van de verkoop van het onroerend 
patrimonium aan beide nieuw opgerichte 
autonome gemeentebedrijven. 
 
 
 

 



- 40 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

 
ACTIVA 2003 2004  PASSIVA 2003 2004 
immateriële vaste 
activa 281.914,88 427.059,19  beginkapitaal 50.375.633,14 50.371.447,15 

materiële vaste activa 99.092.441,23 82.708.872,73  gekapitaliseerde 
resultaten 23.299.311,63 25.406.533,04 

(niet-bebouwde 
gronden en terreinen) 6.336.211,94 6.640.075,44     

(gebouwen en hun 
terreinen) 22.049.617,54 25.018.050,92  overgedragen 

resultaten 7.400.803,18 4.779.294,30 

(wegennet) 29.435.179,11 31.121.434,45  (van vroegere   
dienstjaren) 0,00 0,00 

(kunstwerken) 503.789,67 379.304,25  (van voorgaand 
dienstjaar) 2.107.221,41 5.293.581,77 

(waterlopen en 
waterbekkens) 120.369,72 122.008,85  (van het dienstjaar) 5.293.581,77 -514.287,47 

(meubilair en materieel) 3.303.537,71 3.876.154,54     
(artistiek en divers 
patrimonium) 1.534.142,37 1.544.829,37  reserves 580.503,65 1.802.291,50 

(vaste activa in 
aanbouw) 31.109.137,41 9.453.448,39  (gewoon 

reservefonds) 0,00 0,00 

(goederen verworven 
door leasing) 4.700.455,76 4.553.566,52  (buitengewoon 

reservefonds) 580.503,65 1.802.291,50 

toegestane 
investeringssubsidies 1.434.871,85 2.412.365,24     

kredieten en leningen 528.838,86 1.189.360,40 
 ontvangen 

toelagen, legaten 
schenkingen,  

14.630.646,95 14.597.594,31 

financiële vaste 
activa 11.583.841,16 11.323.244,89  voorzieningen 

risico's & lasten 0,00 0,00 

voorraden 0,00 0,00  schulden > 1 jaar 33.189.457,06 41.288.560,50 

    (leningen t.l.v. 
gemeente) 31.346.173,46 39.868.435,12 

vorderingen < 1 jaar 10.821.528,02 31.272.977,55  (leningen t.l.v. 
hogere overheden) 465,68 0,00 

(debiteuren) 1.367.076,33 1.418.982,52  (leningen t.l.v. 
derden) 528.373,19 501.840,04 

(BTW en aanvullende 
belastingen) 64.552,68 94.383,91  (erfpacht en leasing) 1.314.444,73 918.285,34 

(subsidies, giften, 
legaten, leningen) 9.317.083,35 12.423.179,92  (openbare leningen) 0,00 0,00 

(intresten, dividenden, 
ristorno's) 3.695,58 4.171,15  (diverse schulden > 

1 jaar) 0,00 0,00 

(diverse vorderingen) 16.430,55 17.305.027,21  (ontvangen 
waarborgen > 1 jaar) 0,00 0,00 

(terugvordering van 
aflossingen) 30.379,12 27.232,84  schulden < 1 jaar 7.166.811,65 8.968.166,05 

(terugvordering van 
leningen) 22.310,41 0,00  (aflossingen van 

leningen) 3.749.201,07 4.225.503,93 

    (financiële kosten 
van leningen) 620.617,62 561.940,41 

    (leningen op korte 
termijn) 11,65 0,00 

    (leverancier)s 1.102.605,84 2.096.813,13 

    (schulden voor bel., 
bez., soc. lasten) 973.997,39 1.025.734,60 

    (overige schulden) 720.378,08 1.058.173,98 
bewerkingen voor 
derden 0,00 0,00  bewerkingen voor 

derden 0,00 0,00 

financiële rekeningen 14.193.308,97 18.517.446,93     
overlopende 
rekeningen 145.602,55 110.626,68  overlopende 

rekeningen 1.439.180,26 748.066,76 

 
TOTAAL ACTIVA 

 
138.082.347,52 

 
147.961.953,61 

  
TOTAAL PASSIVA 

 
138.082.347,52 

 
147.961.953,61 
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Resultatenrekening 
 
Resultatenrekening op 31/12/2004 

courante kosten 27.976.734,30 28.521.551,32 courante opbrengsten 
aankopen van goederen 918.891,81 16.567.621,53 opbrengsten van fiscaliteit 
exploitatiediensten en -goederen 4.575.970,83 1.526.690,82 exploitatieopbrengsten 
personeelskosten 11.555.501,83 7.987.387,13 bijdr. in weddelasten & ontv. werk. 

subs. 
toegestane werkingssubsidies 6.570.240,63 26.316,19 terugvordering aflossingen leningen 
aflossing van leningen 2.769.079,89 2.413.535,65 financiële opbrengsten 

I 

financiële kosten 1.587.049,31   

I' 

II subtotaal (courante kosten) 27.976.734,30 28.521.551,32 subtotaal (courante opbrengsten) II' 
III batig courant resultaat (II' - II) 544.817,02 0,00 nadelig courant resultaat (II - II') III' 

voortvloeiende kosten 4.268.230,94 3.877.774,14 voortvloeiende opbrengsten 
toevoeging van afschrijvingen 3.846.749,09 420.032,39 meerwaarden door jaarlijkse 

herwaardering 
minwaarden door jaarlijkse 
herwaardering 

0,00 0,00 voorraadwijziging 

voorraadvermindering 0,00 2.769.079,89 rechtzetting van de rekeningen 
64XXX 

rechtzetting van de rekeningen 
74XXX 

26.316,19 688.661,86 verrek. ontv. invest. toel., giften, leg. 

voorzieningen voor risico's & 
kosten 

0,00 0,00 interne werken 

IV 

afschrijving toegest. 
investeringssubs. 

395.165,66   

IV' 

V subtotaal (niet-kas-kosten) 4.268.230,94 3.877.774,14 subtotaal (niet-kas-opbrengsten) V' 
VI totaal exploitatiekosten (II + V) 32.244.965,24 32.399.325,46 totaal exploitatieopbrengsten ((II' 

+ V') 
VI' 

VII batig exploitatieresultaat (VI' - 
VI) 

154.360,22 0,00 nadelig exploitatieresultaat (VI - 
VI') 

VII' 

uitzonderlijke kosten 1.034.197,63 1.587.337,79 uitzonderlijke opbrengsten 
van de gewone dienst 101.162,88 75.988,10 van de gewone dienst 
van de buitengewone dienst 318.220,34 1.430.212,97 van de buitengewone dienst 

VIII 

niet-begrote uitzonderlijke kosten 614.814,41 81.136,72 niet-begrote uitzonderlijke 
opbrengsten 

VIII' 

toevoeging aan reserves 1.351.776,00 129.988,15 afname van de reserves 
van de gewone dienst 1.229.842,00 0,00 ten voordele van de gewone dienst 

IX 

van de buitengewone dienst 121.934,00 129.988,15 ten voordele van de buitengewone 
dienst 

IX' 

X totaal uitzonderlijke kosten 
(VIII + IX) 

2.385.973,63 1.717.325,94 totaal uitzonderlijke opbrengsten 
(VIII' + IX') 

X' 

XI batig uitzonderlijk resultaat (X' 
- X) 

0,00 668.647,69 nadelig uitzonderlijk resultaat (X - 
X') 

XI' 

XII totaal van de kosten (VI + X) 34.630.938,87 34.116.651,40 totaal van de opbrengsten (VI' + 
X') 

XII' 

XIII batig resultaat boekjaar (XII' - 
XII) 

0,00 514.287,47 nadelig resultaat boekjaar (XII - 
XII') 

XIII' 

bestemming batig resultaat 154.360,22 668.647,69 bestemming nadelig resultaat 
over te dragen batig 
exploitatieresultaat 

154.360,22 0,00 over te dragen nadelig 
exploitatieresultaat 

XIV 

over te dragen uitzonderlijk 
resultaat 

0,00 668.647,69 over te dragen nadelig uitzonderlijk 
resultaat 

XIV' 

XV evenwichtscontrole (XII + XIV) 34.785.299,09 34.785.299,09 evenwichtscontrole (XII' + XIV') XV' 
 
 
Een resultatenrekening geeft weer welke de 
opbrengsten en de kosten waren die in een 
bepaald jaar in rekening werden gebracht. 
Opbrengsten en kosten zijn geen synoniemen 
voor ontvangsten en uitgaven. De stad 
Herentals sluit het boekjaar 2004 in de 
resultatenrekening af met een negatief 
resultaat van 514.287,47 euro. Dit betekent dat 
de kosten voor 2004 hoger lagen dan de 

opbrengsten. In 2003 boekte de stad nog een 
positief resultaat van 5.293.581,77 euro. 
Aan de opbrengstenzijde verklaren de lage 
rentevoeten dit verschil voor het grootste deel. 
Hierdoor lagen de financiële opbrengsten in 
2004 ruim 4,6 miljoen euro lager dan in 2003. 
De stad verkocht ook een deel van het 
onroerend patrimonium aan de twee autonome 
gemeentebedrijven die zij in 2004 oprichtte. 
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Een resultaat hiervan is dat de meerwaarden 
op de jaarlijkse herwaarderingen bijna 0,5 
miljoen euro lager liggen dan in 2003. 
Aan de kostenzijde stellen we vast dat de 
personeelskosten 465.000 euro hoger liggen 
dan in 2003. Verder zijn ook de niet-begrote 
uitzonderlijke kosten met 582.000 euro 
gestegen ten opzichte van 2003. In 2004 werd 
ook 1.230.000 euro toegevoegd aan reserves 
van de gewone dienst. In 2003 gebeurde dit 
niet. 
Het grootste deel van de opbrengsten wordt 
gerealiseerd via de fiscaliteit. Het aandeel 
hiervan bedraagt bijna 48 % of 16,6 
miljoen euro. Andere aanzienlijke opbrengsten 
worden gevormd door de bijdragen in 

weddenlasten en ontvangen subsidies. Deze 
vertegenwoordigen bijna 23 % of 8,0 
miljoen euro. De financiële opbrengsten 
nemen bijna 7 % of 2,4 miljoen euro voor hun 
rekening. 
Met 11,5 miljoen euro vertegenwoordigen de 
personeelskosten met een derde van alle 
kosten trouwens het belangrijkste deel. De 
toegestane werkingssubsidies (19 % of 6,6 
miljoen euro), de exploitatiediensten en –
goederen (13 % of 4,6 miljoen euro), de 
afschrijvingen (11 % of 3,8 miljoen euro), de 
aflossingen van leningen (8 % of 2,8 
miljoen euro) en de financiële kosten van 
leningen (5 % of 1,5 miljoen euro) vormen 
andere belangrijke kosten. 
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JEUGDDIENST 
Stadspark 
Diensthoofd: Patrice Cavens 
 
Grabbelpas 
In 2004 namen 1.030 kinderen deel aan de 
grabbelpasactiviteiten. Dit betekent een grote 
stijging tegenover de 725 deelnemers in 2003. 
Bij de voorstellingen kwamen er telkens zo’n 
150 kinderen opdagen. Ze genoten van 
Artiesten Gezocht, Lodders Verjaardagsshow, 
De Toverfluit, het Boeboekavontuur of Ludo’s 
animatie. 

 
Gemiddeld gingen er 17 kinderen mee op stap 
naar Hidrodoe, naar het Suske en Wiske 
Kindermuseum, op schattenjacht in domein 
‘De Mosten’, naar het Literair Museum, naar 
het Kaarsenatelier, naar binnenspeeltuin Mega 
Speelstad of op avonturendag in domein De 
Vijvers. 
15 kinderen kwamen enthousiast mee 
knutselen: dierfiguurtjes maken met 
chenilledraad, een paasklokje vouwen van 
servetten, een zakdoek beschilderen, een 
rubberen sleutelhanger maken, een puzzel 
ontwerpen, zeepjes gieten, een kartonnen 
doosje versieren, een Halloweenspookje 
knutselen, een stoffen servet versieren of een 
winkeltas sjabloneren. De lekkerbekken 
maakten pizza’s en fruitsaté’s of een 
smulhuisje met cake en snoepgoed. 
Gemiddeld 8 kinderen kwamen mee kwissen 
met de ren-je-rotkwis of de allround denk- en 
doekwis of deden mee aan gezelschapspellen 
zoals 'Kraak de kluiscode', 'Groot Memory-
opdrachtenspel' of 'Groot Ganzenbordspel'. 
Verder waren er de workshops 'Kasteeldagen', 
'Op Expeditie' of 'Pesten Voorkomen Kan Je 
Leren'.  
Er kwamen 6 kinderen luisteren naar de lezing 
van jeugdauteur Frank Pollet. 
 
SWAP 
Voor SWAP, de uitbreiding van de grabbelpas, 

werkt de jeugddienst samen met de 
gemeenten Hulshout, Olen, Geel, Westerlo, 
Herselt en Laakdal. SWAP bood een 
zomerprogramma aan voor jongeren van 13 tot 
16 jaar. Grootse en spectaculaire activiteiten 
halen met gemak het maximum aantal 
deelnemers. 

Aanbod Aantal 
deelnemers 

avonturensportdag Lilse Bergen 7 
legerbasis Leopoldsburg 31 
indoor skaten 2 
subtropisch zwemmen in 
Tongelreep  60 

paintball   50 
bezoek Coca-Cola & 
discobowling 32 

Six Flags 106 
paardrijden & zwemmen 
Netepark 24 

BMX & Zwemmen 4 
Mini-Europa & Océade 35 
sportdag aan zee 0 
 
Speelbus 
De Speelbus is een wijkatelierwerking waaraan 
kinderen van 5 tot 12 jaar gratis en vrijwillig 
kunnen deelnemen. De Speelbus bereikte dit 
jaar 632 kinderen, 26 meer dan in 2003. 

 
 
Stedelijke vakantiewerking  
De stedelijke vakantiewerking voor Herentalse 
kinderen tussen 5 en 14 jaar vindt plaats in de 
Vrije Basisschool op de Wijngaard. In totaal 
namen 1.889 kinderen deel aan de speelplein-
werking. In 2003 waren dit er nog 2.079. 
 
Speelpleinwerking Diependaal, Sterrebos 
en Koninkrijk 
Op vraag van de ouders bleven de kinderen 
gedurende de ganse middag op de 
speelpleinwerking. Het ‘speelbusprincipe’ van 
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komen en gaan blijkt hier te weinig 
overzichtelijk. 
Speelplein-
werking 

Aanwezigheden 
in 2003 

Aanwezigheden 
in 2004 

Diependaal 425 508 
Sterrebos 193 184 
Koninkrijk 200 179 
 
Stedelijke kinderopvang 
Het stadsbestuur organiseert opvang voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar tijdens de korte 
schoolvakanties.  
In 2004 waren er 493 dagelijkse inschrijvingen 
voor de stedelijke kinderopvang. Dit is een 
daling ten opzichte van 2003, toen waren er 
569 inschrijvingen. 
 
Speelterreinen en veiligheid van 
speeltoestellen  
Om de veiligheid van speelterreinen en 
speeltoestellen te verbeteren, vervangt het 
stadsbestuur verouderde toestellen. De 
buurtbewoners krijgen inspraak in de aanleg 
van de speelterreinen. Bij sommige toestellen 
is een aanpassing voldoende.  

 
Het gemeentelijk sportterrein aan het einde 
van de Veldstraat kreeg een opknapbeurt met 
een aangepaste ondergrond en enkele kleine 
speeltoestellen. Er komen twee veerfiguren en 
een evenwichtsparcours. 
In de Sint-Janswijk vond op 24 maart 2004 een 
inspraakvergadering plaats. Het hele gebied - 
inclusief het speelterrein - is nu nog eigendom 
van Defensie. Als het terrein overgedragen is 
aan de stad, kunnen er nieuwe speeltoestellen 
geplaatst worden.  
In de woonwijk Spaanshof vond de inspraak-
vergadering plaats op 31 maart 2004. Omdat 
alle toestellen hier verwijderd werden, willen de 
buurtbewoners er nieuwe. Er komt een kabel-
baan, een bandenslinger, een gecombineerd 
speeltoestel en twee veerfiguren.  
De Fabiolastraat, Boudewijnstraat, Albertstraat 
en hoek Hulseinde - Vuurdoornstraat kregen 
hun inspraakvergadering op 21 april 2004. 
Omdat het terrein tussen Fabiolastraat en 

Boudewijnstraat moeilijk bereikbaar is, komt er 
geen speelterrein maar een jongerenhangplek. 
Het terrein aan de Albertstraat krijgt er enkele 
toestellen bij: een evenwichtsparcours en een 
speeltoren met glijbaan en klimnet.  
Het speelterrein op de hoek van Hulseinde en 
Vuurdoornstraat kan rekenen op een groot 
combinatietoestel met hoge en lage glijbaan, 
een klimrek, twee veerfiguren en een 
evenwichtsparcours. 
 
Kampvervoer 
Om het kampmateriaal van de 
jeugdverenigingen te vervoeren, maakt de 
jeugddienst jaarlijks een planning op en maakt 
ze praktische afspraken met de 
uitvoeringsdiensten. 
 
Kampvervoer 2002 2003 2004 
aantal groepen 
waarvoor 
kampmateriaal 
vervoerd werd 

17 17 18 

totaal aantal 
personen bij 
kampgroepen 

661 663 739 

grootste afstand Botassart Florenville Pesche 
kleinste afstand Zoersel Kasterlee Lichtaart 
totaal aantal km 11.817 11.367 9.690 
 
Parkrock 
Parkrock, de uitbundige viering van het einde 
van de examens, viel in 2004 bijna in het 
water. Regen en wind zorgden voor minder 
bezoekers dan in 2003, maar konden toch de 
pret niet bederven. 
 
Mobiele Skateramp 
 

 
 
De mobiele skateramp kreeg een volledige 
onderhoudsbeurt en verscheen ook in 2004 in 
het straatbeeld. Er is een reglement voor de 
gebruikers en de buurtbewoners worden op 
voorhand verwittigd. Achteraf kunnen ze hun 
reactie kwijt op een evaluatieformulier.  
Om rekening te houden met de klachten die in 
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2004 binnenkwamen, komen er in 2005 
aanpassingen aan de route die de skateramp 
volgt. 
 
Activiteiten van de jeugdraad  
De jeugdraad organiseerde in 2004 tal van 
activiteiten: een quiz, een barbecue, Parkrock, 
Parkopolis en carnavalsfestiviteiten. De 
medewerkers trakteerden de 
nieuwjaarszangertjes bovendien op een 
versgebakken wafel. 
 
Derdewereldraad 
De derdewereldraad van Herentals werkt 
vooral rond de 11.11.11-actie.  
De geldinzameling rond 11 november bracht 
4.597,49 euro op. In het weekend van 20 

november zorgde de multiculturele brunch voor 
3.662 euro. De boekenverkoop bracht 
1.885,81 euro op. Verder was er een carwash, 
een kaartprijskamp en een geschenkenbeurs 
van de wereldwinkel.  
De totale opbrengst bedroeg 19.617,07 euro. 

 
Elk voorjaar organiseert de derdewereldraad 
een filmvertoning over de problematiek van de 
derde wereld. Op 28 maart stond Split Wide 
Open op het programma.
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JURIDISCHE DIENST 
De juridische dienst is een ondersteunende 
dienst die de dossiers van andere diensten 
juridisch adviseert. 2004 stond voor de 

juridische dienst in het teken van de oprichting 
van de autonome gemeentebedrijven.
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PERSONEELSDIENST EN VORMING 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Freddy Engelen 
 
Kader 
In 2004 breidde het statutair en contractueel 
kader uit met 4 functies : 1 huisbewaarder 
'Kleerroos' (niveau C, contractueel), 1 
administratief medewerker met een 
welbepaalde opdracht (contractueel), 1 
helpdeskverantwoordelijke (niveau B, statutair) 
en 1 groenambtenaar (niveau C, contractueel). 
Er gingen 4 werknemers met pensioen in 
2004. Het stadsbestuur zwaaide een technisch 
assistent, een technisch beambte, een 
bibliotheekassistent en een directeur uit. 
De gemeenteraad stelde dit jaar het statutair 
en contractueel kader voor het Netepark vast. 
Het vorige kader was opgesteld in 2001 en 
slechts drie jaar geldig.  
De gemeenteraad of het schepencollege 
moest in 2004 beslissen over 400 
aanstellingen of verlengingen van 
aanstellingen. 
 
Personeelsbezetting 
Personeelsbezetting in 2004 Aantal 
vastbenoemden 146 
contractuelen 134 
gesco’s 99 
vrijwillig brandweerpersoneel 59 
niet-gesubsidieerd onderwijzend 
personeel 3 

monitoren en jobstudenten 124 
jobstudenten 16-jarigen uitvoerings-
diensten 135 

modellen tekenacademie, met 
sporadische tewerkstelling 28 

totaal  728 

 
Benoemingen 
In 2004 werden er 17 personeelsleden 
benoemd op proef: 1 mobiliteitsambtenaar, 1 
communicatie-ambtenaar, 2 technisch 
medewerker-beheerders sportinfrastructuur, 8 
redders, 1 adjunct-stedenbouwkundige, 1 
beheerder zwembaden en recreatiedomein, 1 
halftijds administratief assistent, 1 technisch 
beambte en 1/2 administratief assistent.  
7 personeelsleden kregen een vaste 
benoeming: 2 technisch beambten, 1 
bestuurssecretaris-jurist, 1 
beroepsbrandweerman, 1 beroepsofficier met 
de graad van onderluitenant, 1 ontvanger en 1 
coördinator kinderopvang (benoeming bij 
graadverandering). 
 

Aanstellingen 
Contractueel 
3 stagiair brandweerman 
2 redder 
1 technisch beambte-schoonmaak 19/38 
7 technisch beambte-schoonmaak 
1 voltijds redder 

1 begeleider alternatieve strafrechtelijke 
maatregelen 

1 toezichter 14/38 
7 lesgever 
2 halftijds technisch beambte-schoonmaak 
1 huisbewaarder 
1 groenambtenaar 

1 tijdelijke leerkracht kunstgeschiedenis 
3/20 

2 technisch beambte-schoonmaak 
1 toezichter 
1 halftijds technisch beambte-schoonmaak 

1 directeur academie voor beeldende kunst 
(tijdelijk) 

Gesubsidieerde contractuelen 
1 technisch beambte 
5 technisch beambte-Netepark 
3 administratief assistente Netepark 
2 administratief medewerker 

Jobstudenten 
2 schoonmaakdienst 
1 toerisme 

175 16-jarige jobstudenten uitvoeringsdienst. 
 
Openverklaringen 2004 

Functie Aantal 
kandidaten 

adjunct-stedenbouwkundige 22 
technisch assistent 7 
technisch assistent toezichter 
deeltijds 12 

directeur in de stedelijke 
academie voor beeldende kunst 6 

begeleider alternatieve 
strafrechtelijke maatregelen 23 

beheerder zwembaden en 
recreatiedomein 8 

ontvanger 38 
groenambtenaar 64 
cultuurfunctionaris 89 
huisbewaarder 6 
administratief medewerker 80 
helpdeskverantwoordelijke 56 
jeugdconsulent 70 
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Wervingsreserves  
Kandidaten die slaagden voor een 
wervingsexamen komen voor een bepaalde tijd 
terecht op de wervingslijst. 

Wervingsreserves Aantal 
kandidaten 

Aantal 
geslaagden 

administratief 
medewerker 276 6 

technisch 
medewerker-
beheerder 
sportinfrastructuur 

21 1 

administratief 
assistent 211 8 

technisch 
beambte-
schoonmaak 

28 13 

redder 26 11 
vrijwillige 
brandweerman 6 0 

technisch beambte 104 11 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedroeg 7,96 % in 2004. 
 
Griepvaccinatie 
In 2004 kregen alle werknemers voor de eerste 
maal de mogelijkheid om zich gratis tegen 
griep te laten vaccineren op het werk. 69 
werknemers gingen hierop in. 
 

 

Gemachtigde opzichters 
Gemachtigde opzichters zijn vrijwilligers die 
mensen helpen oversteken aan scholen, 
kruispunten of andere verkeersgevoelige 
plaatsen. Ze volgen daarvoor een opleiding bij 
de politie. De personeelsdienst nam heel de 
administratie rond deze gemachtigde 
opzichters onder de loep. Alle opzichters 
werden gecontacteerd om de verzekering en 
de uitrusting in orde te brengen.  
 
Verzekering 
Dossier Aantal 
burgerlijke aansprakelijkheid 38 
auto-ongevallen 19 
schade aan gebouwen 9 
arbeidsongevallen vrijwillige 
brandweer 4 

arbeidsongevallen (in totaal 263 
dagen afwezigheid) 40 

  
Vorming 

Groepsopleiding Aantal 
kandidaten 

Outlook 41 
sociale vaardigheden 14 
schoonmaaktechnieken 33 
functionerings- en 
evaluatietechnieken 

27 

leidinggeven 15 
communicatietechnieken 7 
tweedaagse diensthoofden 9 
 
Naast de groepsopleidingen volgden in 2004 
nog 344 personen 179 andere opleidingen. 
Deze andere opleidingen bedroegen in totaal 
2.647 uren. 
Bij de personeelsdienst werd een nieuw 
programma Aphrodite in gebruik genomen. Om 
met het programma te kunnen werken, volgde 
de personeelsdienst 110 uren vorming. 
Het schepencollege keurde het vormingsplan 
van OVO goed. 

 



- 49 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Karlien Anseeuw 
 
Stedenbouwkundige aanvragen, 
vergunningen en verkavelingen 2004 
 

Stedenbouwkundige 
Aanvragen Vergunningen Weigeringen 

285 252 10 
 
Er is een opvallende stijging in het aantal 
vergunningen dat afgeleverd werd voor de 
categorie meergezinswoningen / 
appartementen. Er waren 28 vergunningen in 
2004 tegenover 16 in 2003. 
 

Verkavelings- 
Aanvragen Vergunningen Weigeringen 

9 
(111 kavels) 

10 
(135 kavels) 

3 

 
De laatste jaren merken we eveneens een 
duidelijke stijging van het aantal informatie-
aanvragen van notarissen. In 2003 waren er 
382 aanvragen; in 2004 steeg dit aantal tot 
481 aanvragen. 
 

Aanvragen stedenbouwkundige attesten 
2004 2003 
22 16 

 
Bijzondere plannen van aanleg 

 
BPA Woonwagenpark Heirenbroek 
Het ontwerpplan werd door de gemeenteraad 
voorlopig goedgekeurd en daarna werd voor 
de bevolking een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Hierbij werden een aantal 
bezwaarschriften ingediend.  
Na behandeling van de bezwaren zal begin 
2005 door de gemeenteraad een beslissing 
worden genomen. 
 
BPA Woonwagenpark Herenthoutseweg 
Het ontwerpplan werd door de gemeenteraad 
voorlopig goedgekeurd en daarna werd voor 
de bevolking een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Hierbij werden geen 
bezwaarschriften ingediend en het BPA werd 
door de gemeenteraad definitief goedgekeurd. 
De goedkeuring door de bevoegde minister 
wordt begin 2005 verwacht. 
 
BPA Steenbeek 
Om de uitbreiding van een bestaand bedrijf 
mogelijke te maken wordt agrarisch gebied 

omgezet naar kmo-gebied. Het ontwerpplan 
werd in 2004 door de gemeenteraad voorlopig 
goedgekeurd. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen 
bezwaren ingediend en eind 2004 besliste de 
gemeenteraad om het BPA definitief goed te 
keuren.  
De goedkeuring door de bevoegde minister 
wordt begin 2005 verwacht. 
 
BPA Laarstraat 
In 2004 keurde de gemeenteraad de 
voorwaarden goed voor het opmaken van een 
BPA en er werd een ontwerper aangesteld. 
Bedoeling is dat de bestemming agrarisch 
gebied wordt omgezet naar kmo-gebied. 
 
Wijziging BPA Waterrecreatie 
Het bestaande BPA Waterrecreatie wordt 
gewijzigd om de ontsluiting van percelen 
mogelijk te maken. De gemeenteraad besliste 
om een ontwerper aan te stellen voor de 
opmaak van die wijziging. 
 
BPA Sint-Janneke 
De opmaak van het BPA Sint-Janneke werd 
eind 2003 door de gemeenteraad definitief 
goedgekeurd en in 2004 werd het BPA door de 
bevoegde minister goedgekeurd.  
 
BPA Engelse Wijk 
De gemeenteraad besliste eind 2003 om het 
ontwerpplan aan te passen naar aanleiding 
van bezwaarschriften die werden ingediend 
tijdens het openbaar onderzoek.  
Deze aanpassing wordt nog uitgevoerd. 
 
BPA Kempenland 
De uitbreidingsmogelijkheden van het 
bestaande bedrijf worden onderzocht. Door 
een studiebureau werd reeds een ontwerpplan 
opgemaakt.  
Dit dossier is nog in behandeling. 
 
Structuurplan 
In 2004 werd verder gewerkt aan het 
ontwerprapport van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan voor Herentals. Net als de vorige 
jaren werd meermaals overleg gepleegd met 
het beleid rond het structuurplan en eind 2004 
werd een structureel overleg met de hogere 
overheid gehouden. 
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Monumenten en Landschappen 
 
Bij Ministerieel Besluit van 13.4.2004 werden 
in Herentals 15 gebouwen als monument 
beschermd: 
Grote Markt 17 en 27 
Hikstraat 26 en 28 
Heistraat/Kruisberg (kapellen) 
Nederrij 19, 133 en 135 
Peerdsbosstraat 6 
Groenstraat +31 (kapel) 
De Ghellincklaan 28 
Schransstraat 10 
Ring 5 (grafkapel en voormalig klooster) 
Ring 9 (pastorie) 

 
Beschermd monument Le Paige, Nederrij 
135
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MILIEUDIENST 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Koen Dierckx
  
Afval 
De totale hoeveelheid recycleerbaar afval 
neemt toe en de hoeveelheid afval dat moet 
verbrand of gestort worden, daalt. Dit wil 
zeggen dat er beter wordt gesorteerd. Toch 
blijft de totale afvalberg elk jaar stijgen. 
 

afvalfracties in kilogram per inwoner 
terminaal verwijderd: door storten of 
verbranden 
 
Er werden in 2004 acties ondernomen om de 
afvalberg te doen dalen. De school van 
Morkhoven kreeg ondersteuning voor hun 
projecten rond afvalpreventie en composteren. 

 

 
Het thuiscomposteren werd gepromoot met 
standplaatsen op de zondagmarkt, in 
woonwijken en op het recyclagepark. 
In samenwerking met plaatselijke verenigingen 
en met het provinciebestuur Antwerpen 
organiseerde de milieudienst de zwerfvuilactie 
ZAPPA. 
 
Milieuverantwoord productgebruik 
Om het gebruik van milieuverantwoorde 
producten aan te moedigen, werkte de 
milieudienst initiatieven uit. 
Er werd een subsidiereglement opgemaakt 
voor herbruikbare luiers. Op het Netepark 
staan er nu enkele kauwgomballenbomen. 
De schoonmaakdiensten van het stadsbestuur 
schakelden over naar milieuvriendelijkere 
schoonmaakmiddelen.  
De milieudienst stelde lessenpakketten in 
verband met FSC-gelabeld hout samen die 
aangeboden werden aan de scholen. 
 
Bodemonderzoeken 
In het Netepark en de Vossenberg kwamen er 
bodemonderzoeken. 

 
Bodemverontreinigingen 2002 2003 2004 
register verontreinigde 
gronden - aantal 
bijgekomen gronden 

37 11 31 

informatie aanvragen 
notarissen 418 386 482 

bodemsaneringsdossiers 3 3 2 
 
Natuur  
 
Subsidieaanvragen 2002 2003 2004 
lijnvormige aanplantingen 5 0 1 

 
Op de Hellekens werd het aangenamer om te 
wandelen: er kwam een wandelpad, er werden 
poelen aangelegd en de bezoeker kan 
informatie over het project vinden op een groot 
infobord.  
In 2004 stelde de milieudienst een 
bermbeheersplan op. De volgende jaren zal de 
milieudienst de uitvoering van dit plan 
begeleiden en opvolgen.  
Het tweede deel van het reductieplan voor 
bestrijdingsmiddelen werd opgemaakt. Dit plan 
is een proefproject waarbij 30 % van Herentals 
werd afgebakend. Het is de bedoeling dat er 
binnen die afbakening geen bestrijdings-

 Fractie 2002 2003 2004 
 restafval  79,93 89,17 88,15 
 grof vuil  27,88 22,61 31,72 
 papier  75,26 82,71 82,01 
 plastic  8,58 8,28 8,43 
 PMD  13,20 14,17 13,80 
 groenafval 196,87 192,46 206,39 
 glas 27,29 25,78 21,64 
 bouw- en sloopafval 149,99 148,59 167,57 
 overige 16,75 18,51 27,71 
 via recyclagepark 276,03 276,26 318,07 
     totaal storten of       
 verbranden 121,40 129,55 128,67 

 totaal gerecycleerd 488,17 490,61 527,69 
     totale afvalberg 609,57 620,16 656,36 

0

100

200

300

400

500

600

kg/inw

2001 2002 2003 2004
terminaal verwijderd
gerecycleerd



- 52 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

middelen meer worden gebruikt. 
 
Water 
 
Subsidieaanvragen 2002 2003 2004 
individuele 
waterzuivering 1 1 2 

hergebruik regenwater 
en infiltratie 4 2 2 

 
De milieudienst organiseerde ook enkele 
acties rond water.  
In samenwerking met de technische dienst 
was er het project ‘beleef het water’ met het 
ontwerp voor de aanleg van een stadsbos. Er 
werden Dulo-waterplannen opgemaakt in 
samenwerking met de provincie en andere 
verantwoordelijken. Er werden drie 
infoavonden georganiseerd in verband met 
water.  
Voor de scholen was er een wedstrijd rond 
rationeel watergebruik. De milieudienst bood 
de scholen een samengesteld lessenpakket 
aan over watergebruik. 
 
Vergunningen 
 
Behandelde dossiers 2002 2003 2004 
milieuvergunning Klasse 1 20 12 13 
milieuvergunning Klasse 2 14 15 18 
melding Klasse 3 13 17 20 
baangrachtoverwelving 5 2 2 
kapvergunningen  40 40 30 
natuurvergunning 0 2 0 
opzoekopdrachten 
milieuvergunningen 

 28 26 

interventie bedrijven 2 6 5 
 
Hinder 
 
Registratie en behandeling 
van klachten (MKROS) 

2003 2004 

hondenpoep 4 1 
honden 4 0 
zwerfkatten 17 16 
ratten 15 26 
kippen 2 0 
insectenplaag 4 1 
verwaarloosde dieren 1 0 
groenafval 3 5 
sluikstorten 40 41 
huisvuil en zwerfvuil 11 10 
milieubelastend 11 10 
autowrakken 4 0 
visuele hinder 4 1 
geluidshinder 14 14 
geurhinder 32 28 
slecht onderhouden gronden en 
distels 9 15 

overhangende vegetatie 8 11 
totaal aantal klachten 183 179 

 
Om de hinder tegen te gaan, ondernam de 
milieudienst in 2004 enkele acties.  
Er kwam een campagne tegen hondenpoep en 
er werd een infoavond rond hinder 
georganiseerd. 
In verband met geurhinder organiseerde de 
milieudienst in samenwerking met de politie en 
het Provinciaal Instituut voor Hygiëne een 
buurtonderzoek in de vorm van een enquête. 

 
Affichecampagne tegen hondenpoep 
 
Energie 
 
Subsidieaanvragen 2003 2004 
fotovoltaïsche cellen 1 2 
zonneboilers 3 2 

 
Bij de bouwprojecten van het stadsbestuur 
adviseert en begeleidt de milieudienst het 
gebruik van duurzame materialen en rationeel 
energiegebruik. Dit gebeurde bij de bouw van 
de podiumzaal, de bibliotheek Noorderwijk, de 
Lakenhal en het Hummeltjeshof.  
De milieudienst maakte ook doorlichtingen van 
de stedelijke gebouwen wat betreft het 
energie- en watergebruik. 
 
Andere activiteiten 
 
 2002 2003 2004 
adviezen aan de 
diensten 

108 93 113 

 
De  milieudienst bereidde het milieubeleidsplan 
2005-2009 voor. Ten slotte maakten ze het 
milieujaarprogramma voor 2005.
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SOCIALE ZAKEN 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Katrien Spaepen 
 
Pensioenaanvraag 
In 2004 vroegen 160 personen hun pensioen 
aan op de dienst sociale zaken en preventie. 
 
 Aantal 
rustpensioen werknemer 91 
rustpensioen zelfstandige 24 
overlevingspensioen werknemer 20 
overlevingspensioen zelfstandige 2 
inkomensgarantie voor ouderen 20 
buitenland 3 

voorlopige pensioenberekeningen geen 
gegevens 

 
 
Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
Tegemoetkoming Specifiek voor  Aantal Bedrag (�) Totaal (�) 

thuis 25 186 4.650 begeleidingstoelage +25 
jaar internaat 13 93 1.209 

thuis 2 93 186 
dagonderwijs 45 62 2790 sociaal pedagogische 

toelage - 25 jaar 
internaat 14 19 266 

tussenkomst fm/tv-
distributie   232 25 5.800 

inkomensvervanging / 
integratie 105   

hulp aan bejaarden 158   tegemoetkomingen 

enkel attesten 7   
 
Incontinentie  
In 2004 kregen 75 mensen met incontinentie 
een extra steuntje in de vorm van een rol 
restafvalzakken.  
 
Kermisdag voor personen met een 
handicap 
Op 9 september 2004 organiseerde de stad 
opnieuw een kermisdag voor personen met 
een handicap. Naast de Herentalsenaren 
kwamen 60 leerlingen van ‘De Mast’ een dag 
kermis vieren. De dienst sociale zaken en 
preventie werkte mee bij het onthaal. 
 
Opvangmogelijkheden voor volwassenen 
met een mentale handicap 
Het stadsbestuur besliste om een deel van het 
perceel aan de Schoolstraat 48 in erfpacht te 
geven aan de vzw Den Brand Mol - Herentals. 
Den Brand kan hierdoor een aantal extra 
plaatsen bouwen voor dag- en nachtopvang 
van volwassenen met een mentale handicap. 
Dit project betekent meteen de verdere 
opvulling van een blinde vlek in Herentals op 
het vlak van opvang van volwassenen met een 
handicap. 

Werkgroep gehandicaptenzorg in Herentals 
De werkgroep probeert inspraak en invloed op 
het gemeentelijk beleid te krijgen voor die 
zaken die betrekking hebben op mensen met 
een handicap.  De werkgroep let hierbij op de 
toegankelijkheid van gebouwen, de openbare 
dienstverlening, aangepaste parkeerplaatsen, 
heraanleg van straten en pleinen.   
In 2004 waren er ook enkele bijzondere 
realisaties van de werkgroep. De succesvolle 
winterwandelingen kregen een uitbreiding: 
vanaf 24 oktober 2004 waren er, naast de 
trage wandelingen, ook wandelingen die 
specifiek uitgestippeld zijn voor mensen met 
een handicap. Bij het gezondheidsproject Aan 
Tafel werd een speciale versie voor personen 
met een mentale handicap uitgewerkt. Verder 
herinnert iedereen zich nog ‘strontvervelend’, 
de campagne met de raamaffiches tegen 
hondenpoep. 
 
Seniorenfeest 
Op maandag 10 oktober 2004 vond het 
seniorenfeest plaats. Wendy van Wanten en 
clown Rocky verzorgden de show voor 500 
senioren in de sporthal van Noorderwijk. 
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Seniorenraad 
De dienst sociale zaken neemt deel aan de 
vergaderingen van de seniorenraad. Er werd 
gewerkt rond het opstellen van een 
seniorenbeleidsplan. Hieruit groeide het 
voorstel om eerst een enquête op te stellen 
rond de plaatselijke knelpunten voor senioren.  
 
Vrouwenraad 
De vrouwenraad organiseert elke derde vrijdag 
van de maand ’s namiddags een activiteit, 
meestal in het Fundatiehuis.  In 2004 werden 
er onder meer voordrachten gegeven over de 
volgende thema’s : ‘Reuma’, ‘Hoe zorg dragen 
voor hart en bloedvaten?’, ‘Vrijetijdsbesteding’ 
en ‘Gehandicaptenzorg’. 
 
Straatfeesten 
Door steun te verlenen bij straatfeesten wil het 
stadsbestuur het sociale weefsel binnen de 
directe leefomgeving versterken.  
In 2004 konden 30 feestende straten rekenen 
op een premie en op logistieke ondersteuning 
zoals het afsluiten van de straat, het 
aanpassen van verkeerssignalisatie en het ter 
beschikking stellen van uitleenmateriaal.  
 
Woonwagenterreinen 
De dienst sociale zaken en preventie begeleidt 
de bewoners van de woonwagenterreinen. 
Om de huisvesting van 32 gezinnen (66 
personen) te regulariseren, heeft de stad een 
BPA opgemaakt dat voorziet in de aanleg van 
een woonwagenterrein.  

 
Kinderopvang 
In 2004 waren er 6.087 inschrijvingen in het 
Hummeltjeshof. Hiervoor werd 38.782,47 euro 
ouderbijdrage ontvangen. 
Het opvangcentrum voldeed niet meer aan de 
voorwaarden voor een kwalitatieve 
kinderopvang. De kwaliteitsnormen van Kind & 
Gezin vereisen het opsplitsen in twee 
leefgroepen. De inrichting moest ook 
verbeteren met een aangepast sanitair, een 
keuken en een lokaal voor de coördinator. De 
verbouwingen moesten eveneens resulteren in 
een verminderd energieverbruik. Eind 2004 
werden de werken gegund. De geraamde 
kostprijs bedroeg 249.000 euro. 

 
Carnaval 2004
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PREVENTIE 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Katrien Spaepen 
 
Ziektepreventie en gezondheidspromotie 
Dit jaar besteedde de dienst sociale zaken en 
preventie extra aandacht aan het belang van 
gezonde voeding. Samen met enkele andere 
gemeentebesturen en het Lokaal 
Gezondheidsoverleg Zuiderkempen (LOGO) 
heeft de preventiedienst meer dan een jaar 
lang gewerkt aan de voorbereiding van een 
smakelijk doe-project over onze eetgewoontes. 
Het idee en de realisatie van het voedingsspel 
Aan Tafel! was het werk van het Herentalse 
Grafisch Buro BIS. 

 
Voedingsspel  
 
Herentals kreeg de première van Aan Tafel! op 
18 september. De tentoonstelling was een 
week lang te bezoeken in zaal ’t Hof op de 
Grote Markt. Het werd een totaalevenement 
met een tentoonstelling, informatiekraampjes, 
kookdemonstraties door een diëtiste en 
natuurlijk het gloednieuwe voedingsspel. 
Zeven tafels lieten de bezoeker op een 
leerrijke en vooral plezierige manier 
kennismaken met gezonde voeding.  
Op weekdagen waren het vooral de scholen, 
senioren en andere verenigingen die 
aanschoven, tijdens het weekend stonden de 
tafels klaar voor het grote publiek. In 
samenwerking met de Gezinsbond en de 
vrouwenraad werd er zelfs een gezond ontbijt 
geserveerd. 
Meer dan 1000 mensen bezochten het project. 
 
Drugpreventie 
De preventiedienst van het stadsbestuur 
organiseert reeds enkele jaren een 
drugpreventieproject voor de derdejaars van 
het middelbaar onderwijs van alle scholen in 
Herentals. Hiervoor werken zij samen met 
Johan De Keyser. Aan de hand van het 
theaterstuk “Ik gebruik mij” wil hij jongeren 
laten nadenken over zichzelf en over hun 
leven. In plaats van een moraliserende vinger 

op te steken en te vertellen hoe gevaarlijk die 
drugs wel niet zijn, wil hij jongeren (maar ook 
volwassenen) tonen hoe ze bewuste keuzes 
kunnen maken en leren omgaan met twijfels, 
onzekerheid en pijn. 
Dit jaar zagen 165 leerlingen het toneelstuk en 
meerdere leerkrachten volgden de door Johan 
de Keyser gegeven coaching zodat zij daarna 
ook in de school nog verder konden werken 
rond dit thema. 
 
Criminaliteitspreventie 
Fietsdiefstallen 
In Herentals worden jaarlijks tussen de 250 en 
350 fietsdiefstallen geregistreerd bij de 
Herentalse politie. Het grootste aantal 
fietsendiefstallen situeert zich aan het station, 
aan het sportcomplex De Vossenberg en aan 
het stedelijk dagrecreatiecentrum Het 
Netepark. 
Naast allerhande sensibiliseringsacties, o.a. 
om fietsgebruikers attent te maken op het 
belang van een degelijk fietsslot, werden er 
ook diefstalveilige fietsstallingen geplaatst aan 
het station en aan het Netepark.  
In 2004 werd de infrastructuur voltooid met een 
overkapping van de fietsstalling aan het 
station. 

 
Samen met de stadswachten verzorgt de 
preventiedienst ook het fietsgraveren. In 2004 
werden 278 fietsen gegraveerd tijdens de 
maandelijkse graveermomenten. Op de 
fietsdag “De Schakel” werden er 150 fietsen 
gegraveerd. 
 
Stadswachten 
In 2004 werd extra aandacht besteed aan de 
veiligheid in de schoolomgeving. Iedere 
dinsdag- en donderdagochtend helpen de 
stadswachten schoolkinderen bij het 
oversteken op de Ringen aan de Servaes 
Daemsstraat in Noorderwijk en op de twee 
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Aanbod  hulpverlening

137

51

53

10

Informatie Advies Begeleiding Andere

kruispunten aan de school in Morkhoven. 
Tijdens de actie “verkeersvriendelijk naar 
school” verleenden ze elke ochtend assistentie 
op de Lichtaartseweg aan de Wijngaard. Aan 
het kruispunt van de Ringlaan met de 
Herenthoutseweg staan ze elke maandag-, 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. 
 
Inbraakpreventie: inbraakpremies  
De preventiedienst geeft gratis advies over 
inbraakbeveiliging. Hier kan elke inwoner 
onder bepaalde voorwaarden een stedelijke 
premie inzake beveiliging van woningen 
krijgen. In 2004 deden 12 mensen een 
aanvraag voor een inbraakpremie. 10 
aanvragers kregen de premie uitgekeerd. 
 
Inbraakpreventie: BIN 
In wijken waar nogal wat inbraken gebeurden, 
kwam er interesse voor een Buurt Informatie 

Netwerk. In de loop van de jaren kwam er een 
BIN in de Wijngaard, op Ter Beuken, op de 
Watervoort en in de Schoutenlaan. Op de 
Molekens startte in 2004 het vijfde Buurt 
Informatie Netwerk. 
 
Buurtvrijwilligers 
Buurtvrijwilligers zijn mensen die zich extra 
inzetten om hun buurt proper te houden of 
aangenamer te maken. Deze buurtbewoners 
krijgen ondersteuning van het stadsbestuur in 
de vorm van werkhandschoenen, extra 
vuilzakken of een  een extra GFT-container. 
In 2004 was er een buurtvrijwilliger in 
Diependaal, in Kapellenblok, in Wuytsbergen, 
in en rond de Bevrijdingsstraat, in Rietbroek en 
op Kruisberg.

 
Drughulp Herentals 

  
 

To ta al  aa nt al  aa nm e ld ing en  pe r g es la ch t

1 20

1 31

0

5 0

10 0

15 0

20 0

25 0

30 0

1

g e sla c ht

m an ne n vr ou w en



- 57 - 
Jaarverslag schepencollege Herentals 2004 

In 2004 waren er 251 hulpvragen in verband 
met druggebruik. Er kwamen ongeveer 
evenveel vragen van mannen (120) als van 
vrouwen (131). 
Bekijkt men de aanvragen per leeftijd, vallen 
twee pieken op: de jongeren van 15 tot 17 jaar 
en de volwassenen van 30 tot 59 jaar. In deze 
laatste groep behoren ouders die vragen 
hebben in verband met het druggebruik van 
hun kinderen. 
De vraag naar informatie blijft een belangrijke 
plaats innemen. 

 
Dienst werkstraffen 
Op 1 juli 2004 nam het stadsbestuur een 
coördinator alternatieve straffen in dienst. 
Deze coördinator volgt zowel meerderjarigen 
als minderjarigen op bij de uitvoering van hun 

werkstraf. Een werkstraf is een bepaald aantal 
uren onbezoldigd werk ten voordele van de 
gemeenschap. De coördinator streeft ernaar 
de straf op een zinvolle manier te laten 
uitvoeren. De werkgestrafte kan zo 
verantwoordelijkheid nemen en de schuld aan 
de maatschappij op een positieve, symbolische 
manier inlossen.  
De coördinator krijgt de dossiers van de 
meerderjarigen via het justitiehuis van 
Turnhout . De dossiers van de minderjarigen 
komen via het Parket van de Procureur des 
Konings. 
Bij een eerste ontmoeting met de 
werkgestrafte worden de interesses en 
mogelijkheden besproken. Op basis hiervan 
neemt de coördinator contact op met de meest 
geschikte werkplaats binnen het aanbod. Na 
een kennismakingsgesprek kan de 
werkgestrafte meedraaien in het werkschema 
van deze werkplaats. De werkuren worden 
vooraf afgesproken.  
Tijdens de uitvoering van de straf is er controle 
en moeten de gemaakte afspraken en regels 
gerespecteerd worden. Bij problemen zoekt de 
coördinator naar een oplossing. Als die nog 
niet werkbaar blijkt te zijn, wordt de werkstraf 
stopgezet. Bij niet of onvolledige uitvoering kan 
de vervangende straf worden opgelegd. 
Een werkstraf verrichten kan enkel bij 
openbare diensten, vzw’s en stichtingen met 
een sociaal, cultureel en/of wetenschappelijk 
doel. Mogelijke taken zijn: allerlei klussen, 
onderhoud, groenwerk, administratief werk, 
meehelpen met allerlei activiteiten.
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Secretariaat 
 
Hoewel er geen baliefunctie is, komen de 
mensen van het secretariaat dagelijks in 
contact met de klanten van de stad.  Zij 
verzorgen immers de in- en uitgaande 
briefwisseling en beheren de elektronische 
postbus info@herentals.be.  Omdat het 
secretariaat voor het eerst opgenomen is in het 
jaarverslag, is er geen vergelijkende 
cijfermateriaal. 
 Inkomende 

post 
Inkomende 

elektronische post 
2004 7.905 2.936 
 
Het secretariaat staat ook in voor de voor-
bereiding en de afhandeling van de notulen 
van de vergaderingen van de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en 
schepenen.   
De bodedienst verzorgt de bedeling van de 

bewonersbrieven en de interne post tussen de 
diverse locaties van de gemeentelijke 
diensten.  
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SPORTDIENST 
De Vossenberg 
Diensthoofd: Wim Verwerft 
 
Sportraad Herentals 
 
Nieuwe leden 
In 2004 telde de sportraad 57 erkende clubs. 
De twee nieuwkomers van dit jaar zijn de 
Vennebowlers en de Short Mat Bowls Club 
Herentals.  
 
Laureaten 
De sportraad huldigde in 2004 de 
sportlaureaten met de sportclub van het jaar 
en de kampioenen van 2003.  
Uit de genomineerden Dagmar Lambrechts, 
Kaat Van Den Driesche, Hilde Van Grieken en 
Katrien Van Looy werd turnster Hilde Van 
Grieken verkozen tot jeugdsportlaureate 2003. 
Voor jeugdsportlaureaat 2003 werden Stefan 
Beyens, Nick Van Istendael en Jef Vleugels 
voorgedragen. Stefan Beyens (atletiek) 
behaalde deze titel.  
Bij de volwassenen werd bij de dames Lutgart 
Verschueren (atletiek) verkozen. Bij de heren 
werd Kristof Beyens (atletiek) laureaat.  
Voor hun uitzonderlijke prestaties in 2003 
werden Eliane Pellis (7-maal WK- zwemmen 
masters), Nicole Lemmens (zilver in het 
bowlen tijdens de Special Olympics in Dublin) 
en Jan Corneillie (goud op de special Olympics 

in de discipline judo) uitgeroepen tot 
sportlaureaten. 
AC Herentals werd verkozen als sportclub 
2003. De sportraad huldigde Volleybalclub 
Recreatief Herentals omdat ze 25 jaar lid zijn 
bij de Herentalse sportraad.  
Er werden 39 individuele kampioenen 
gehuldigd en 74 kampioenen in clubverband.  
 
Organisaties van de sportraad in 2004 
Op 16 mei namen 34 clubs deel aan Sport in 
Thals in het Bloso sportcentrum, op 
verschillende clublocaties en op privé 
infrastructuur. De datum bleek niet optimaal 
gekozen tussen tal van open dagen en 
communiefeesten door.  
Van 10 tot en met 20 augustus organiseerde 
de sportraad de beker voetbal op de terreinen 
van SKS Herentals.  
Op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus werd 
er voor de beker volleybal gespeeld. Bij de 
damesploegen won Sint-Janskring 2 en bij de 
heren ging de titel naar Sint Janskring 1. Bij de 
recreatieve herenploegen werd Vocwa 
laureaat. 

 
Zwembaden 

 
 
De zwembaden Netepark beschikken over 
aantrekkelijke binnenzwembaden met een 
25m-bad, een doelgroepenbad met verstelbare 
bodem en aangename temperatuur, een 
glijbaan van 70 meter en een recreatiebad. Het 
recreatiebad heeft een apart peuterbad en is 
voorzien van een stroomversnelling, 
massagewand, nekdouche, borrelplaat en 
whirlpool. Daarnaast zijn er buitenzwembaden 
met spelobjecten voor kinderen.  

 
Aantal zwemmers 

Jaar Schoolzwemmers Publieke 
zwemmers 

2002 55.877 292.991 
2003 56.067 308.742 
2004 61.306 305.922 
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De speeltuin werd vernieuwd met een grote, in 
het zand verzonken piratenboot. 
Er werd einde juni, vlak voor het begin van het 
zomerseizoen, ook gestart met een 
vernieuwde personeelsploeg. Niet alleen bij 
het kader (nieuwe beheerder en technisch 
medewerker schoonmaak) maar ook bij de 

redders en het schoonmaakpersoneel werden 
er ingrijpende veranderingen doorgevoerd.  
De belangrijkste wijziging vond plaats op 
boekhoudkundig en fiscaal niveau: op 30 
december 2004 is het Netepark overgenomen 
door het “Autonoom Gemeentebedrijf Sport en 
Recreatie Herentals”. 

 
 
Sporthallen
De stad Herentals heeft verschillende 
sporthallen ter beschikking voor de diverse 
verenigingen van Herentals en omgeving.  
De gemeentelijke sporthal De Vossenberg is 
eigendom van de stad Herentals. Daarnaast 
huurt de stad de sporthal van Noorderwijk, de 
sportzaal van Morkhoven en de sporthallen 
van het Technisch Instituut Scheppers.  
De diverse verenigingen kunnen deze 

sporthallen huren van de stad. Heel wat 
sportclubs, scholen en verenigingen maken 
van deze mogelijkheid gebruik om een waaier 
aan sporten te beoefenen.  
In 2004 werden de sporthallen gehuurd voor 
volleybal (12 clubs), basketbal (3 clubs), 
tennis, turnen, handbal, zaalvoetbal, 
gymnastiek en dans, badminton, curve bowls 
(2 clubs) en gevechtssporten.

 
 Overzicht van het gebruik van de sporthallen 

De Vossenberg Sporthal Noorderwijk Bezoekers 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
clubs 22.470 21.853 17.736 - 5.402 9.693 
scholen 8.443 7.646 4.159 - - - 
andere 4.335 3.007 2.369 - - - 
sportkampen 3.214 4.435 1.379 - - - 
totaal 38.462 36.941 25.643  5.402 9.693 
 
Opmerking bij de tabel: De Vossenberg was in 
2004 gedurende de maanden mei, juni, juli en 
augustus gesloten wegens renovatiewerken 
aan verlichting en sanitair.  
De sportkampen vonden in 2004 plaats in het 
Scheppersinstituut. Er waren in juli 1.340 

deelnemers en in augustus 1.040 deelnemers. 
De gegevens over de sporthallen van 
Noorderwijk, Morkhoven en het Technisch 
Instituut Scheppers zijn onvolledig. 
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Sportpromotie 
De stedelijke sportdienst organiseert jaarlijks 
tal van sportactiviteiten voor de bevolking. 
Deze activiteiten vinden plaats in de 
gemeentelijke sportinfrastructuur.  
Hieronder staat de promotionele werking in 
een samenvattende tabel. In totaal telden wij in 
2004 bijna 19.000 deelnemers. Dit is een 
stijging met ruim 80 % tegenover 2003. Het 
succes van de Vlaamse Zwemweek, de 
zwemlessen en de aquafitactiviteiten zijn het 
meest verantwoordelijk voor deze evolutie.    
 

Activiteiten Deelnemers 
 Eendaagse activiteiten 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Doelgroep 

 jongerensportdagen vakanties 10 9 6  128 62 jongeren 
 kleutersportdagen 15 15 10 932 807 203 kleuters 
 Sport in Thals 0 0 1 0 0 275 gezinnen 
 Wandel Mee Dag 1 1 1 725 728 543 gezinnen 
 Senior Sportief 10 10 10 179 240 351 50-plussers 
 Sportstimulering  personen met een               
 handicap 4 4 3 189 115 155 volwassenen 

 totaal  40 39 31 2.025 2.018 1.589  
 

Activiteiten Deelnemers 
 Sportkampen 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Doelgroep 

 i.s.m. sportclubs 6 6 6 91 84 105 jongeren 
 lager onderwijs 18 21 28 437 333 466 jongeren 
 middelbaar onderwijs 6 9 10 126 84 84 jongeren 
 totaal 30 36 44 654 501 655  
 

Activiteiten Deelnemers 
 Initiaties - 10 weken 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Doelgroep 

 baby- en peuterzwemmen 10 13 10  117 103 baby's en 
peuters 

 kleuterzwemmen 8 13 13  119 105 kleuters 
 turbozwemmen kleuters 11 12 12  96 126 kleuters 
 zwemlessen kinderen - in groep 12 22 18  167 135 jongeren 
 zwemlessen kinderen - individueel 18 31 25  158 129 jongeren 
 zwemlessen volwassenen in groep 4 6 4  42 26 volwassenen 
 turbozwemmen Kerst, Pasen, zomer 31 34 46  161 208 jongeren 
 cursus Joggen 2 0 0  0 0 volwassenen 
 cursus Beweeg je Fit 1 0 0  0 0 volwassenen 
 totaal 94 131 128 0 860 832  
 

Activiteiten Deelnemers 
 Permanente lessen 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Doelgroep 

 aquafit  106 155  1.248 2.093 volwassenen 
 aquagym senioren  36 70  1.225 3.150 50-plussers 
 aquagym personen met een handicap  105 105  1.933 1.842 volwassenen 
 zwangerschapszwemmen  36 35  252 315 volwassenen 
 anders zwemmen 0 0  0 0 32 jongeren 
 totaal 0 283 365 0 4.658 7.432  
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Activiteiten Deelnemers 
 Overige 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Doelgroep 

 Vlaamse zwemweek 1 1 1  472 6.671 iedereen 
 Vlaamse veldloopweek 1 1 1  1.680 1.587 iedereen 
 vormingen en bijscholingen 2 3 1 52 86 24 iedereen 
 personeelssportdag stad  0 1  0 79 personeel stad 
 personeelssporten sportdienst  0 1  0 12 personeel SD 

 totaal 4 5 5 52 2.238 8.373  
 

 
Het sportbeleid in Herentals richt zich wat de 
sportpromotie betreft vooral naar bijzondere 
doelgroepen. 
Hierbij denken wij aan 50-plussers en 
personen met een handicap. Dit is ook te 
merken aan het programma. Wekelijks staan 
aquagymlessen voor deze doelgroepen 
geprogrammeerd waarbij in 2004 net geen 
5000 personen deelnamen.  

Naast de wekelijkse activiteiten werden er nog 
13 extra activiteiten voor deze doelgroepen 
georganiseerd. 
 

Uiteraard staat ook de jeugd centraal in het 
promotieprogramma. Zo werden tijdens de 
schoolvakanties in 2004 ruim 100 sportkampen 
en zwemlessen georganiseerd voor kinderen 
tussen 3 en 18 jaar. In de werkgroep 
sportpromotie kregen zeven jongeren inspraak 
in de planning en het programma van de 
sportpromotie-activiteiten voor jongeren.   

 
Werkgroep sportpromotie 

 
 

Totaal aantal organisaties Totaal aantal deelnemers 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

 eindtotaal 168 494 573 2.731 10.275 18.881 
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TECHNISCHE DIENST 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Gino Verschueren 
 
Openbare werken 
 
Bouwwerken 
In sportcomplex De Vossenberg wordt het 
voormalige zwembad verbouwd naar een 
turnzaal, een multidisciplinaire sportzaal en 
personeelsruimten. 

 
Verbouwing Vossenberg 
 
De restauratie van de Sint-Catharinakerk op 
het begijnhof startte in 2002 en zal pas in de 
loop van 2005 helemaal voltooid zijn.  De hele 
restauratie werd geraamd op 810.000 euro. 
Omdat de kerk sinds 1953 beschermd is als 
monument, neemt het Vlaamse Gewest 
daarvan 60 % voor zijn rekening. Het 
provinciebestuur betaalt 20 %. De overige 
162.000 euro is voor rekening van de stad.  

 
Restauratie Sint-Catharinakerk 
 
Voetpaden 
Om de stad mooi en leefbaar te houden, 
investeert het stadsbestuur in de verfraaiing 
van het straatbeeld. Degelijke stoepen zijn 
daar een onderdeel van.  Een groot deel van 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven kreeg 
afgelopen jaren al nieuwe voetpaden.  Ook in 
2004 werden enkele uitvoeringswerken 
gegund aan een aannemer. Nu was het de 

beurt aan Mispelaar en een deel van 
Krombaak en Lange Akker in Morkhoven.  
Onmiddellijk daarna kreeg ook de Goorstraat 
nieuwe voetpaden.  Nog in 2004 startte de 
heraanleg van de voetpaden in de woonwijk de 
Molekens en in de Ekelstraat. 

 
Nieuwe stoepen Lange Akker Morkhoven 
 
Weg- en rioleringswerken 
In de Leemputten werden nieuwe riolering en 
een nieuw wegdek gelegd. De riolering bestaat 
uit een gescheiden stelsel zodat enkel 
afvalwater in de riool terecht komt. Regenwater 
wordt dus niet via de riolering weggewerkt 
maar verdwijnt in de ondergrond.  De werken 
werden gegund voor de prijs van 132.349,20 
euro.   
In de Vest kreeg het gedeelte van aan de 
Bovenrij tot aan de Rode Kruisstraat nieuwe 
riolering en een nieuw wegdek.  De 
gunningsprijs bedroeg 107.072,37 euro.  
De stad investeerde ook 129.948,56 euro in 
het onderhoud en de verbetering van de asfalt- 
en betonwegen. Voor de volgende straten 
werd in 2004 een periodieke onderhoudsbeurt 
gegund aan een aannemer: IJzergieterijstraat, 
Spoorwegstraat, Nijverheidsstraat, Sint-
Antoniusstraat, Nieuwstraat, Collegestraat, 
Kloosterstraat, Nonnenstraat, Nonnenvest, 
Stationsplein en Stationsstraat. 
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Waterlopen 
De gemeente moet ieder jaar de waterlopen 
van derde categorie ruimen. De totale lengte 
van de geruimde waterlopen bedroeg in 2003, 
24.430 meter. Dat is een stijging van 1.845 m 
omdat de Sint-Jansloop verlegd werd. De 
werken werden gegund voor de prijs van 
29.098,69 euro. 
 
Nutsvoorzieningen: 
elektriciteitsvoorziening 
Elk jaar wordt de elektriciteitsvoorziening in 
Herentals uitgebreid, vernieuwd en verbeterd.  
De openbare verlichting op het kruispunt 
Koulaak - Drijvelden werd vernieuwd. 
In Noorderwijk werden de nutsleidingen 
ondergronds gebracht in de Kruisstraat, de 
Ghellincklaan en de Prinsenstraat en in 
Koningsveld en Driehoek.  
De openbare verlichting werd uitgebreid naar 
het nieuwe fietspad Aarschot – Herentals en 
naar de nieuwe verbinding tussen de 
jachthaven en Gareelmakersstraat. 
 
Huisvesting 
In 2004 werden er 5 woningen onbewoonbaar 
verklaard. De sociale bouwmaatschappijen 
realiseerden samen 37 appartementen. 

 
Appartementen Vest 
 

Realisaties sociale bouwmaatschappijen: 
appartementen 

Herenthoutseweg 25 en 27 6 
Vest fase 2 i.s.m. Kleine Landeigendom 26 
Koppelandstraat 18 en 20 3 
Sint-Waldetrudisstraat 121 2 

 
Mobiliteit 
Basisschool Kosh en VBS De Wijngaard 
behaalden het 10/10 label voor een veilige 
schoolomgeving. Het 10/10-label is een 
verkeers- en mobiliteitsproject van de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. 

 
Ronde van Herentals 10 mei 
 
Met de autoluwe schooldag tijdens de Week 
van de Zachte Weggebruiker willen het 
stadsbestuur en de lokale politie een veilig, 
groen en kindvriendelijk verkeer promoten. 
Iedereen moet bewust gemaakt worden van de 
problemen om en rond de scholen: roekeloos 
rijgedrag, verkeers- en milieuhinder en 
gezondheidsproblemen door uitlaatgassen. De 
autoluwe verkeersdag wil ouders, leerkrachten 
en leerlingen laten ervaren hoeveel het leuker 
het is in een schoolomgeving met zo weinig 
mogelijk auto's. 

 

 
Speelstraat 
 
Lokale economie 
De lokale industrie is verenigd in de 
Kontaktgroep Industrie Herentals (KIH) 
waarvan Marcel Smets de voorzitter en 
secretaris is. De KIH hoort bij de koepel van de 
Kamer van Koophandel. 
De plaatselijke handelaren zijn verenigd in de 
vzw Thals waarvan Jan Van Tichelen voorzitter 
en Tony Van Orshaegen secretaris is.  

 
Centrumstraten 
In samenwerking met de middenstands-
vereniging organiseerde de stad een aantal 
activiteiten om de aantrekkelijkheid van de 
winkelstraten in het centrum te vergroten.   
Van paaskermis tot begin september werd de 
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Zandstraat op zaterdag autovrij gemaakt van 
11 tot 18 uur.   
In juni was er de jaarlijkse braderij, die reeds 
een 30-jarig bestaan kent en nog steeds 
succes heeft.  
In 2004 gaf de stad in samenwerking met de 
middenstandsvereniging voor de eerste maal 
een zomerbrochure uit om Herentals ook in de 
buurtgemeenten te promoten. In deze 
brochure komen zowel de stedelijke 
evenementen als de winkelmogelijkheden van 
Herentals aan bod. De zomerbrochure werd 
gedrukt op een oplage van 41.000 stuks, 
verspreid in Herentals, Herenthout, 
Grobbendonk, Vorselaar, Olen, Poederlee, 
Lille, Lichtaart en Westerlo. 
Als eindejaarsactie werd er in de handelszaken 
tombolabiljetten uitgedeeld met als inzet "een 
jaar gratis winkelen".  
De kerstverlichting in de centrumstraten werd 
vernieuwd. 

 
Nieuwe kerstverlichting centrum 
 
In samenwerking met de milieudienst en de 
middenstandvereniging vond ook in 2004 de 
actie 'met belgerinkel naar de winkel' plaats.  
Deze actie wil de bevolking sensibiliseren om 
zo veel mogelijk boodschappen te doen met de 
fiets.  
 
Machtigingen tot ambulante handel 
Voor verkoop op de openbare markten, langs 
een openbare weg of voor huis-aan-
huisverkopen is een machtiging tot ambulante 
handel nodig, beter bekend als de leurkaart. 
De stad leverde er 14 af.   
 
Taxidiensten 
Om een taxidienst uit te baten,- moet men over 
de nodige vergunningen beschikken. De stad 
leverde 15 taxivergunningen af en 9 
vergunningen voor het verhuur van voertuigen 
met bestuurder (VVB).  
  

Markten 
Herentals heeft elke week twee openbare 
markten. Eén op vrijdagvoormiddag en één op 
zondagvoormiddag. Deze markten gaan ook 
door op feestdagen. Alleen op 1 januari is er 
geen markt. 
In juli is er een jaarmarkt en in september een 
feestmarkt.  In december zijn er zowel in 
Noorderwijk als in Herentals kerstmarkten.  
 

 
Vrijdagmarkt februari 2004 
 
Foren 
De Herentalse kermissen staan hoog 
aangeschreven in het kermiswereldje. 
Regelmatig overleg tussen de foorkramers en 
het stadsbestuur dragen daar in belangrijke 
mate toe bij. Dit overleg is georganiseerd in het 
foorcomité.  Het foorcomité bestaat uit de 
vertegenwoordigers van alle soorten kramen 
van de kermissen in de drie deelgemeenten.  
Het foorcomité overlegt drie keer per jaar en 
adviseert het bestuur bij de organisatie en de 
promotie van de kermissen. 

 
Kermisjogging zorgt voor extra animatie in 
Morkhoven 
 
Naast de klassieke kermissen in Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven vond voor het eerst 
de Cellekeskermis plaats.  
Vroeger vond op het parkeerterrein aan het 
ziekenhuis elk jaar de meikermis plaats. Met 
de komst van de ring verdween die echter. 
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Marcel Van Orshagen lanceerde het idee om 
deze kermis terug op te vissen en de stad ging 
er op in. Cellekeskermis is een woordspeling 
op de naam van Marcel Van Orshaegen. Op 
deze manier wordt zijn inbreng en zijn idee alle 
eer aangedaan. De kermis moest voor 
iedereen toegankelijk zijn, zowel jong en oud, 
arm en rijk. 
De kermis startte op 20 mei met de huldiging 
van Pater Kristiaan. Pater Kristiaan werd 75 
jaar en was reeds 45 jaar actief als 
aalmoezenier van de foornijveraars. 
 
Aanbestedingen en aankopen 
De technische dienst verzorgt de 
aanbestedingsdossiers voor alle diensten.  De 
dossiers gaan van de aankoop van 
kantoormateriaal tot de aankoop van een 
bulldozer en de aanbesteding van openbare 
werken.  
In 2004 waren er enkele belangrijke aankopen 
voor de uitvoeringsdiensten: 

- een straatveegmachine (borstelwagen); 
kostprijs 204.000 euro 

- een minigraafmachine bestemd voor 
o.a. de ploeg rioolaansluitingen en 
voor het kerkhof; kostprijs 49.000 euro 

- een zitgrasmaaier voor de groendienst; 
kostprijs 22.000 euro 

- een lichte vrachtwagen voor de ploeg 
wegenwerken; kostprijs 42.500 euro 

- een tractor met toebehoren voor de 
groendienst; kostprijs 41.000 euro 

 
 

Informatica 
De dienst informatica heeft vier hoofdtaken. 
 
Systeembeheer  
Systeembeheer heeft als taak het hardware-
park in werking te houden en defecten zo snel 
mogelijk ongedaan te maken. Het hardware-
park van de gemeente bestaat uit 145 PC’s, 7 
servers, 12 switchen, 1 firewall, 8 routers en de 
11 antennes van het draadloos netwerk. De 
informatici nemen back-ups, ze voeren 
upgrades uit (o.a. het antivirussyteem) en ze 
maken blauwdrukken van geïnstalleerde 
toestellen. De informaticadienst werkt 
vooruitziend, zodat er zoveel mogelijk pannes 
voorkomen worden.  De dienst maakt daarom 
een inventaris op, stelt een aankoopbeleid op 
voor het vernieuwen van hardware en gaat 
onderhoudscontracten aan. Jaarlijks wordt 
ongeveer één vijfde van het totale 
computerpark vernieuwd.   
 
Helpdesk 
Gemiddeld krijgt de dienst dagelijks een tiental 

informaticavragen van de 145 eindgebruikers. 
De informaticadienst probeert deze problemen 
zo snel mogelijk op te lossen. Veel 
voorkomende problemen wil de dienst meer 
structureel aanpakken met bijvoorbeeld interne 
opleidingen of kleinschalige automatisatie. 
 
Ondersteuning van lopende projecten 
Veel nieuwe of lopende projecten zoals de 
podiumzaal, het nieuwe minigemeentehuis, de 
digitale identiteitskaart en de website hebben 
een informaticaluik.  De informaticadienst heeft 
een belangrijke inbreng bij het uitzoeken van 
de beste keuzes qua hard- en software.  De 
dienst let hierbij ook op de integreerbaarheid 
van de nieuwe aankopen met de bestaande 
systemen. 
 
Initiëren en uitwerken van projecten om de werking 
van de diensten te verbeteren of om de werkings-
kosten te verlagen 
De informaticadienst tracht de werkprocessen 
te verbeteren en de repetitieve taken bij de 
verschillende diensten te verminderen.  
Ook in 2004 werd er veel energie gestopt in 
het uitwerken van de noodzakelijke 
basisinfrastructuur.  Het draadloos netwerk 
verbindt nu bijna alle buitendiensten met het 
netwerk op het a.c.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het draadloos netwerk 
 
Voor de dienst toerisme, het stadsarchief en 
de jeugddienst werden er lokale netwerken 
opgesteld en geïntegreerd. Via het netwerk 
werden er ook overkoepelende basisdiensten 
aangereikt zoals internet, mail, helpdesk, cipal-
toepassingen of het elektronisch reserveren 
van vergaderlokalen.De informaticadienst 
werkte in 2004 ook een beslissingstraject uit 
voor het aanschaffen van een 
evenementenbeheerssysteem. Dit systeem zal 
gebruikt worden door de verschillende 
diensten, zoals de sportdienst, de cultuurdienst 
en de jeugddienst, die evenementen 
organiseren waarop burgers, al dan niet 
betalend, kunnen inschrijven. 
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UITVOERINGSDIENSTEN 
Hemeldonk 8 
Diensthoofd: Danny Verwimp 
 

 
 
In dit jaarverslag komt de werking van de 
uitvoeringsdiensten uitgebreid aan bod. 
 
Onderhoud gebouwen 
De ploeg onderhoud zorgt voor de gebouwen 
die eigendom zijn van de stad.  
De collega’s van de schrijnwerkerij doen kleine 
en grote herstellingen in en aan gebouwen. Ze 
herstellen waar nodig de daken. Ze zijn ook 
actief in de interieurs: ze maken en herstellen 
kasten, burelen, deuren en voeren ander 
timmerwerk uit.  
In de elektriciteitsafdeling legt en verlegt men 
elektrische leidingen. De elektriciens keuren de 
elektrische installaties van gebouwen in 
samenwerking met erkende controle-
organismen en ze herstellen de 
gerapporteerde mankementen. Ze zijn ook 
actief op een heel ander terrein: ze 
onderhouden en herstellen rioolpompen en 
pompputten. Ze maken de riolen ook vrij van 
slib en andere obstakels. 
Het metaalatelier zorgt dan weer voor 
algemene laswerken. Hier herstelt en 
vernieuwt men metalen onderdelen. 
De loodgieter neemt de kleine en grote 
herstellingen van sanitair in gebouwen voor 
zijn rekening. Dakgoten, aflopen en kleine 
rioleringswerken staan eveneens op zijn 
takenlijst. Hij plaatst ook nieuwe sanitaire 

leidingen. 
De schilder verft alle zelfontworpen stukken en 
zorgt voor de binnenschilderwerken van de 
stad Herentals. 
De ploeg van feestelijkheden behoort ook tot 
de onderhoudsafdeling. Ze plaatsen borden 
voor milieuvergunningen. Feestmateriaal als 
tafels, stoelen en het podium brengen ze op de 
juiste plaats. Ze nemen verder allerlei transport 
voor hun rekening. 
 
Magazijn 
In het magazijn zorgen twee magazijniers voor 
de instroom, opslag en uitgifte van het 
materiaal. Stockaanvullingen, 
voorraadreservering, boeken van de voorraad, 
uitleenstatus van het gereedschap hoort 
allemaal tot hun takenpakket. Het magazijn is 
ook verantwoordelijk voor het aanmaken van 
signalisatie voor werven, het verdelen van de 
GFT-bakken en voor de uitleen van de E3-
borden (parkeerverbod). 
 
Schoonmaakdienst 
Het schoonmaken van alle stadsgebouwen is 
het grootste werk van de schoonmaakdienst. 
Deze dienst brengt ook vergaderzalen en 
zalen voor huwelijken in orde en zorgt voor 
koffie en thee voor het stadspersoneel. Ze 
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verzorgen catering en verlenen hulp tijdens 
allerhande evenementen van de stad. Ze 
hangen bijvoorbeeld ook de vlaggen bij 
feestelijkheden. In juli en augustus versterken 
ze de ploeg schoonmaak van het Netepark. 
 
Reinigingsdienst 
Het personeel van de reinigingsdienst zorgt 
ervoor dat de stad er netjes uitziet. Ze halen 
restafval, restplastiek en groot huisvuil op en 
maken containers van scholen en 
gemeentediensten leeg. Ze plaatsen en 
herstellen zowel vuilbakjes als zitbanken. Ze 
leveren ook compostvaten.  

 
De reinigingsdienst 
 
Het recyclagepark is ook een onderdeel van de 
reinigingsdienst. Hier helpt men de inwoners 
met het sorteren van recycleerbaar afval.  
Tweemaal per jaar worden de straatkolken 
gereinigd. De reinigingsdienst zorgt voor de 
opkuis van sluikstorten en zwerfvuil.  
Ze maken de vuilbakjes en de blikvangers leeg 
en maken de plek rond de glascontainers 
schoon. Ze maken geregeld de goten en de 
roosters van de duikers aan grachten leeg.  
Als de markt, de kermis of een ander 
evenement gedaan is, maakt de 
reinigingsdienst de stad zo snel mogelijk weer 
proper. Daarvoor gebruiken ze een kleine 
veegwagen, een borstelwagen of een 
ophaalwagentje. 
Deze ploeg zorgt ook voor de tewerkstelling 
van jobstudenten in de zomervakantie. 
 
Groendienst 
De groendienst zorgt ervoor dat de stad er 
fleurig uitziet en onderhoudt en beheert de 
begraafplaatsen. Tot het takenpakket van deze 
dienst hoort onkruidbestrijding, hagen en 
struiken scheren, snoeihout hakselen, gras 
maaien, bomen snoeien, kleine grondwerken 
en nieuwe aanplantingen. Jaarlijks kweken ze 
ongeveer 30.000 eenjarige planten op die ze 
daarna uitplanten in parken, plantsoenen en 
hangmanden. Het personeel van de 

groendienst bestrijdt ook het onkruid op 
verhardingen en maakt de fietspaden ijzelvrij. 
Het groenonderhoud is zo’n omvangrijke taak 
dat het grondgebied van Herentals hiervoor 
verdeeld wordt in vier sectoren.  

 
De serre van de groendienst  
 
Behalve voor de flora zorgen de collega’s van 
de groendienst ook voor de fauna. Ze 
bestrijden ongedierte zoals ratten en letten 
vooral in het netepark op het konijnenbestand. 
Ze vangen zwerfkatten en brengen ze dan 
naar het asiel. In de vroege lente helpen ze 
ook bij de jaarlijkse paddenoverzet. 
In de zomervakantie kunnen heel wat 
jobstudenten bij de groendienst aan de slag. 
 
Wegenwerken 
 

 
 
De ploeg van wegenwerken zorgt voor het 
onderhoud van de wegen. Ze voert ingrepen 
als wegversmallingen uit en legt bestrating aan 
op fietspaden, voetpaden en opritten. 
Het personeel zorgt ook voor rioleringswerken: 
ze leggen nieuwe rioleringen aan, zorgen voor 
heraansluitingen en herstellingen en ze maken 
de riolen vrij. 
Deze dienst onderhoudt de bermen en reinigt 
en herprofileert grachten. In samenwerking 
met de diensten vervoer en milieu voeren ze 
slib en materiaal af. 
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Ook allerhande signalisatiewerken zitten in hun 
takenpakket: schilderen van wegbelijningen, 
wegsignalisatie, verkeersborden en -palen 
plaatsen, huisnummers hangen, 
straatnaamborden plaatsen, thermosymbolen 
aanbrengen, vb voor de parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap, en paaltjes 
plaatsen op stoepen om parkeren te 
verhinderen.  
De metselarij is ook ingedeeld onder de dienst 
wegen.  Deze dienst neemt alle metselwerk op 
zich. Ze maken kopmuren, doen alle vloer- en 
tegelwerken en ze voeren kleine herstellingen 
uit aan voetpaden. 

 
 
Vervoer 
De dienst vervoer verleent vooral 
ondersteuning aan andere diensten die zwaar 
vervoer nodig hebben.  
Bij het snoeien van bomen komen ze langs 
met de hoogtewerker, bij wegenwerken 
leveren ze kasseien, ze maaien bermen met 
de klepelmaaier. Ze vervoeren kampmateriaal 
voor jeugdverenigingen tijdens de zomer. In de 
winter verzorgen ze de sneeuw- en 
ijzelbestrijding.  
 

 
De zoutopslag 
 
Met de stadsbus zorgen ze voor 
leerlingenvervoer naar het zwembad of naar 
de buitenschoolse kinderopvang. Ook de 
stedelijke vakantiewerking kan op deze dienst 
rekenen. 
In de garage wordt het kleine rollend materieel 
van de stad hersteld. Hier voert men ook het 
basisonderhoud uit van het omvangrijke 
wagenpark van de uitvoeringsdiensten. 
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OCMW 
 
Nederrij 133/A 
 

 
 
Het jaarverslag over de werking van het OCMW in 2004 is op te vragen op het secretariaat van het 
OCMW, Nederrij 133/A, 2200 Herentals (tel. 014-24 66 01). 

 
 


