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001 Project Kunstencampus-Politiecommissariaat: goedkeuring modelovereenkomst tussen ontwerper 

en opdrachtgever 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de modelovereenkomst tussen opdrachtgever en 

ontwerper in het kader van het project Kunstencampus-Commissariaat goed. 

 

 

002 Winterduathlon Herentals 20/02/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor het organiseren van 

een winterduathlon op het goedgekeurde mountainbike parcours in de buurt van de Toeristentoren 

in Herentals op 20/02/2016. 

Volgende materialen zijn gereserveerd: 100 nadars, 1-2-3 podium. Het podium moet afgehaald 

worden op het Netepark na afspraak met de sportdienst. 

 

 

003 Turnshow Corpus Sanum 20/03/2016 - aanvraag medewerking stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Corpus Sanum voor het 

organiseren van de turnshow in het sportcentrum Sport Vlaanderen Herentals op 20/03/2016. 

Volgende materialen zijn gereserveerd voor de turnshow: 400 stoelen, 100 tafels, 12 receptietafels, 1 

verdeelkast met 380V aansluiting. 

 

 

004 Doffenwandeling 30/01/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WC Gedoviba vzw uit Olen 

voor het organiseren van een wandeling over het grondgebied van Herentals op 30/01/2016. 

De wandelaars moeten het voorgestelde parcours volgens het wandelknooppuntennetwerk volgen. 

 

 

005 Recreatieve fietstocht Donatusrit 30/01/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor het organiseren van 

een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 30/01/2016. 

Voor het plaatsen van de bewegwijzering moet worden voldaan aan volgende voorwaarden: 

- Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

- De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 



- De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

- De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

- De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

- De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen van de 

borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in 

goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

- De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

- Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

administratie wegen en verkeer nodig. 

Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten, 

op kosten van de organisator, worden verwijderd. 

 

 

006 Kennisgeving verslag beheersorgaan en advies op advies van de cultuurraad 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het beheersorgaan 

van 09/12/2015 en vraagt de communicatiedienst het verslag op de website van de stad te plaatsen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van het beheersorgaan op 

het advies van de cultuurraad met betrekking tot het cultuurcentrum en beslist om de deadline voor 

reservaties van de Week van de Amateurkunsten (WAK) niet te vervroegen en om de 

reservatietermijnen van de infrastructuur van het cultuurcentrum niet aan te passen. Het college van 

burgemeester en schepenen vraagt aan het cultuurcentrum om de cultuurraad van de beslissingen 

van het college en het advies van het beheersorgaan op de hoogte te brengen. 

 

 

007 Gebruik kasteel Le Paige door vzw Ter Vesten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gratis gebruik van kasteel Le Paige door vzw 

Ter Vesten goed voor de hele legislatuur voor de organisatie van volgende zaken: 

- raad van bestuur - maandelijks op een zondagvoormiddag – 10 x per jaar 

- nieuwjaarsreceptie - jaarlijks op een zondagvoormiddag in januari – 1 x per jaar 

- expositie Meidagen - jaarlijks begin mei - drie weken, vier weekends  

- Open Park - jaarlijks in mei – 1 x per jaar 

- expositie Septemberdagen - jaarlijks eind augustus, begin september - drie weken, vier weekends  

- herdenking familie Le Paige - jaarlijks in september – 1 x per jaar 

- voorstelling jaarboek Herentalse Geschiedkundige Kring - zaterdagvoormiddag in december – 1 x 

per jaar 

Voor alle andere activiteiten, niet opgenomen in bovenstaande opsomming, moet vzw Ter Vesten 

het gebruikelijke retributietarief voor het kasteel betalen met name categorie B ofwel 45 euro per 

dag. Vzw Ter Vesten moet voor elke activiteit een aanvraagformulier invullen. 

 

 

008 Week van de Amateurkunsten (WAK) 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Week van de 

Amateurkunsten van 29/04/2016 tot en met 05/05/2016.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde drukwerk en de 

planning voor de Week van de Amateurkunsten.  

 

 



009 Concert Martine De Kok op 20/02/2016 in cc ‘t Schaliken: extra activiteiten in openlucht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het concert van Blue Heathens te 

organiseren in openlucht voor de Lakenhal, recht tegenover De Zalm, op 20/2/2016 van 22 uur tot 23 

uur. Het college beslist het publiek van Martine de Kok in ruil voor hun ticket een gratis drankje te 

geven. Het college van burgemeester en schepenen beslist ASH Polaris een paar telescopen op te 

laten stellen voor de Lakenhal om mensen te kunnen laten sterrenkijken. Bij slecht weer zal het 

sterrenkijken en het optreden van Blue Heathens niet in openlucht plaatsvinden. 

 

 

010 Jubilerende verenigingen: 50 jaar Anthony Fotoclub Herentals, 50 jaar Davidsfonds Noorderwijk-

Morkhoven, 75 jaar KWB Herentals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van het subsidiereglement voor 

jubilerende verenigingen:  

- Anthony Fotoclub Herentals een subsidie te geven van 500 euro voor haar 50-jarig bestaan in 

2016 

- Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven een subsidie van 500 euro te geven voor haar 50-jarig 

bestaan in 2016 

- KWB Herentals een subsidie van 750 euro te geven voor haar 75-jarig bestaan in 2016. 

 

 

011 Cultuurbeleid 2016: budgetten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de budgetten voor cultuurbeleid 

in 2016 goed. 

Gemeenschapsvormende activiteiten door de stad georganiseerd 

Omschrijving project raming 

Parkrock 2.500,00 euro 

Boke Hertals uitkoopsommen (18/02/2016, 17/03/2016, 14/04/2016 + 2 najaar) 3.000,00 euro 

braderij-afsluiter (vroeger Herentals Zingt) 2.000,00 euro 

Nestor 1.500,00 euro 

Open Park 1.000,00 euro 

Totaal 10.000,00 euro 

Kunst- en cultuureducatieve activiteiten door de stad georganiseerd 

Omschrijving project raming 

Kunstendag voor kinderen 3.900,00 euro 

Toegankelijke cultuur 750,00 euro 

Auteurslezingen in de bibliotheek 2.000,00 euro 

Samenwerking met Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: musical 2.500,00 euro 

totaal 9.150,00 euro 

 

 

012 Uitzondering gebruik uitleenmateriaal 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de podiumelementen met trapje en 

receptietafels voor het optreden van Willem Vermandere op zaterdag 09/04/2016 uit te lenen. De 

vervoerskosten van 60 euro en de waarborgsom 216 euro moeten betaald worden door de 

organisatoren. Indien er nog andere aanvragen voor receptietafels zijn, moeten deze verdeeld 

worden over de aanvragers. 



013 Cursus Reanimeren en Defibrilleren 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de sessies 

‘Reanimatie en AED-gebruik’ in samenwerking met Rode Kruis Herentals op 1, 4, 8 en 11/03/2016. 

Het college organiseert een kleine receptie na de diploma-uitreiking van de cursussen 2015 op 

27/01/2016 om 19.30 uur in kasteel Le Paige.  

 

 

014 Contract nieuwe buurtvrijwilliger 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het buurtvrijwilligerscontract (X)* goed. 

 

 

015 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad van 16/12/2015 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 16/12/2015 met volgende agendapunten: 

- Goedkeuring verslag vergadering 26/09/2015 

- Kerkenplan – werkgroep 

- Huiskapel St.-Jobsstraat 

- Huis Kerkstraat 34 

- Rooien bomen naast de Huiskapel 

- Beheersplan voor ‘Onderhoud van de St.-Waldetrudiskerk’ 

- Varia 

 

 

016 Voorstel ontslag van een werknemer 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

017 Terugbetaling rijbewijs 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* 25 euro terug te betalen (X)*. 

 

 

018 Uitgaven 2015: week 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

019 Uitgaven 2016: week 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

020 Belasting op publiciteitsborden: bezwaar A.I.T.M.S. bvba 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar van A.I.T.M.S. bvba tegen de 

belasting op publiciteitspanelen, kohierartikel 812510002374 ontvankelijk en gegrond. De belasting 

van 720,00 euro is niet verschuldigd. De financieel beheerder wordt op de hoogte gebracht van deze 

beslissing. 

 

 



021 Leveren van tafels en stoelen voor zaal ‘t Hof - dossier 2016-001 - goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-001 en de raming voor de 

opdracht ‘Leveren van tafels en stoelen voor zaal ’t Hof’ goed. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

41.322,32 euro exclusief btw of 50.000 euro inclusief 21 % btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Metafox nv, Stationsstraat 176, 8850 Ardooie 

- Inofec bvba, Gentseweg 518, 8793 Sint-Eloois-Vijve 

- Satelliet Belgium, Guldenvliesstraat 42, 2600 Berchem (Antwerpen) 

- Topburo bvba, Brusselsepoortstraat 90, 9000 Gent. 

 

 

022 Leveren van een vaatwasmachine voor de stedelijke werkplaats - dossier 2016-005 - gunning van 

de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 

leveren van een vaatwasser voor de stedelijke werkplaats. 

De opdracht wordt via de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur gegund aan de 

economisch meest voordelige indiener, namelijk de firma Van de Water, Hannekenshoek 1, 2200 

Herentals voor een bedrag van 420,44 euro exclusief btw of 508,73 euro inclusief 21 % btw. 

 

 

023 Leveren van een set van 4 paukens voor de muziekacademie - dossier 2015-103 - gunning van de 

opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 

05/01/2016 voor de opdracht ‘leveren van een set van 4 pauken voor de muziekacademie’, 

opgesteld door de dienst financiën - cel aankoopcentrale goed. 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder, zijnde Adams Muziekcentrale, Halensebaan 157, 3290 Diest, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.263,64 euro exclusief btw of 9.999, euro inclusief 21 % btw. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2015-103. 

 

 

024 Begraafplaatsen Herentals - Noorderwijk – Morkhoven 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

1. voor de begraafplaats in Herentals: 

- Voor de graven van de zusters van de Voorzienigheid en de paters van de Kapucijnen de 

groenzone weg te halen indien nodig om nog extra graven te kunnen bijmaken. 

- De zustergemeenschappen en patergemeenschap te informeren over de wettelijke procedure 

en hen aan te manen om de grafzerken terug in orde te brengen. 

- De families van de oud-strijders te contacteren om de grafzerken terug in orde te brengen. 

- Voor de uitbreiding van de grafperken: indien nodig blok 2 en blok 3 ontgraven en 

ontknekelen. 

- Voor de uitbreiding van de urnenvelden: de grafstenen van blok 65 en blok 66 verwijderen en 

de vrijgekomen ruimte inrichten als nieuwe urnenvelden.  



- Verder te onderzoeken waar er op lange termijn parkeerplaatsen voor personen met een 

handicap kunnen worden ingericht. 

2. voor de begraafplaats in Noorderwijk: 

- Nieuwe urnenvelden in te richten op het grasveld tussen de ingang en het columbarium 

volgens het model van de begraafplaats in Herentals. 

- Een nieuw wateraftappunt te voorzien achteraan op de begraafplaats volgens plan. 

- De draadafsluiting rond de begraafplaats te verwijderen en 2 meter haag aan te planten op het 

ontbrekende gedeelte. 

3. voor de begraafplaats in Morkhoven: 

- Als er uitbreiding nodig is om een nieuw urnenveld in te plannen volgens het model van de 

begraafplaats in Herentals. 

- De bestaande coniferen langs de muur van de begraafplaats te laten verwijderen door een 

gespecialiseerde firma en nieuwe leilindes door het team groen te laten aanplanten. 

- De dwarse haag op het oude gedeelte van de begraafplaats te laten verwijderen door het team 

groen. 

- De paadjes tussen de graven op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats door het team 

groen te laten aanleggen met grindmatten. 

- De toekomstige groenstructuur in de begraafplaats van Morkhoven intern af te stemmen met 

de groenambtenaar. 

 

 

025 Parkeerstroken Wuytsbergen - opmerkingen bewoners 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van alle opmerkingen en vragen 

doorgestuurd door de bewoners van Wuytsbergen en gaat akkoord met de antwoorden en adviezen 

van de technische dienst.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- De parkeervakken ter hoogte van Wuytsbergen 2 op het plan aan te passen. 

- Geen extra parkeervak te voorzien ter hoogte van Wuytsbergen 111. 

- De geplande boom ter hoogte van Wuytsbergen 148/2 te behouden. 

- De parkeervakken ter hoogte van Wuytsbergen 148/3 niet te verwijderen. 

- De parkeervakken ter hoogte van Wuytsbergen 141 niet in te korten. 

- Geen paaltjes te plaatsen op de buitenste lijn van de langere parkeerstroken. 

- De parkeervakken net voor het kruispunt met Vogelzang niet te verwijderen. 

- Het geplande boomvak ter hoogte van Wuytsbergen 119 te plaatsen in de parkeerstrook en niet 

er achter. 

- IOK en de stadsdiensten te vragen om de tonnagebeperking op Wuytsbergen te respecteren. 

- Een informatievergadering te organiseren met de bewonersgroep en met diegenen die een 

bezwaar hebben ingediend voor toelichting van het definitieve plan. Deze vergadering vindt 

plaats nadat de termijn van uitvoering door de aannemer bekend is. 

- De breedte van de parkeervakken niet aan te passen. 

 

 

026 De Lijn: Gebiedsevaluatie Kempen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de iGBC – 

Gebiedsevaluatie Kempen van 18/12/2015. 

Het college van burgemeester en schepenen wil lijn 15 b (Herentals-Geel) behouden en zal 

gezamenlijk met het gemeentebestuur Olen, haar argumentatie schriftelijk aan De Lijn bezorgen.  

 

 



027 Goorstraat 3 - project Geelse Huisvesting: verplaatsen openbare verlichting en aanpassen 

openbaar domein 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het verplaatsen 

van verlichtingspaal 5375 aan Goorstraat 3 goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor een bedrag 

van 783,96 euro, inclusief btw. De kosten zijn voor rekening van de Geelse Huisvesting.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op de plaats waar nu 2 glascontainers staan, 

3 parkeerplaatsen aan te leggen, waarvan 1 voor mindervaliden.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist het boomplantvak te verplaatsen zodat het oude 

en nieuwe voetpad met elkaar verbonden kunnen worden. 

 

 

028 PIDPA: uitvoeren van grondwerken - Peerdsbosstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan PIDPA voor het uitvoeren van 

grondwerken in de Peerdsbosstraat naar aanleiding van het ondergronds brengen van de 

nutsleidingen tussen huisnummer 31 en 42. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Zo niet, veronderstelt de stad dat de stoep 

en het wegdek in goede staat waren bij aanvang van de werken. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

De kosten voor deze aanpassingswerken zijn voor rekening van Pidpa. 

 

 

029 IVEKA: ondergrondsbrengen nutsleidingen - Peerdsbosstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming voor het ondergronds brengen 

van de nutsleidingen in de Peerdsbosstraat tussen huisnummer 31 en het paadje naar Bakendonk 

goed.  

Het college keurt de kostenraming voor het vernieuwen van de openbare verlichting tussen de 

rechtse zijstraat in de Peerdsbosstraat en het paadje naar Bakendonk goed. 

Het college vertrouwt de werken toe aan IVEKA voor een bedrag van 28.706,63 euro exclusief btw.  

 

 

030 PIDPA: uitvoeren van grondwerken - St.-Jansstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan PIDPA voor het uitvoeren van 

grondwerken voor verplaatsen van een brandkraan in de St.-Jansstraat tussen nummer 64 en 70 in 

het kader van het nieuwbouwproject van kOsh.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Zo niet, veronderstelt de stad dat de stoep 

en het wegdek in goede staat waren bij aanvang van de werken. 



- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

De kosten voor deze aanpassingswerken zijn voor rekening van PIDPA.  

 

 

031 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet voor het uitvoeren van 

grondwerken voor het vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de 

Toekomstlaan ter hoogte van nummer 1. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Zo niet, veronderstelt de stad dat de stoep 

en het wegdek in goede staat waren bij aanvang van de werken. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

 

 

032 Onderhoud omgevingswerken woonwijken - 2012/123 - vorderingsstaat 30 en 31 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaten 30 en 31 bij het dossier 

‘onderhoud omgevingswerken woonwijken’ goed. 

 

 

033 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: werfverslag 16 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 16 over de heraanleg van 

voetpaden, dienstjaar 2015. 

 

 

034 Stockageplaats kerstkeet Gemeenschapsraad Noorderwijk vzw 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de kerstkeet, samen met de kerststal van 

Noorderwijk in bewaring te nemen in een stedelijke infrastructuur. 

 

 

035 Milieuvergunning klasse 1, mededeling kleine verandering, PIDPA ov, Haanheuvel 3: advies 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de mededeling kleine verandering in het 

drinkwaterproductiecentrum van PIDPA ov, gelegen Haanheuvel 3, 2200 Herentals, 

kadastergegevens 1e afdeling, sectie A, perceel 295G, 303D2, 303T gunstig. 

 



036 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00220: verlening - (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00220 (X)*, voor het verbouwen van een halfopen woning met ontbijthoek en een overdekt 

terras en de regularisatie van een bestaande carport in (X)*, met als kadastrale omschrijving afdeling 

2, sectie D, perceelnummer 308B, en legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 30/12/2015 met kenmerk 

EL150172 moet worden gerespecteerd. 

- De dakoversteek van de carport mag maximaal 0,5 m uitsteken in de bouwvrije voortuinstrook. 

 

 

037 Aanvraag stedenbouwkundige vergunnings nummer 2015/00223: verlening - Citylight bvba - 

Meidoornlaan 1/1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00223 aan Citylight bvba voor het plaatsen van lichtreclames op het perceel Meidoornlaan 1/1, 

met als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie D perceelnummer 831, en legt volgende 

voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van de milieudienst van 08/12/2015 met kenmerk 2015-122KD moet strikt worden 

nageleefd. Het advies luidt als volgt: 

Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om 

lichthinder te voorkomen. 

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat 

niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. 

- Klemtoonverlichting mag (uitsluitend) gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. 

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of 

de melding niet is gebeurd. 

 

 

038 Intrekking stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00190: kennisname - (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de aanvraag voor 

een stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00190 (X)* voor het verbouwen van een 

ééngezinswoning op een perceel in Herentals, (X)*, afdeling 2, sectie G, perceelnummer 308N. 

 

 

039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00230: advies - nv De Scheepvaart - 

Lierseweg/Albertkanaal 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek 1 bezwaarschrift werd ingediend en weerhoudt dit gedeeltelijk om voormelde redenen. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de gevraagde afwijkingen van de geldende 

gewestplanbestemmingen gunstig. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de stedenbouwkundige aanvraag nummer 

2015/00230 van nv De Scheepvaart voor het verhogen van brug nummer 43 te Herentals over het 



Albertkanaal gunstig. De werken worden voorzien op een perceel in Herentals, Lierseweg, kadastraal 

bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummers 389l, 392c, 426n, 426r en 448m en het 

tussenliggende openbare domein, onder volgende voorwaarden: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De aanvrager moet de aanwezige militaire infrastructuren respecteren bij de uitvoering van de 

werken en de nodige maatregelen treffen om deze niet te beschadigen. Er moet met uiterste 

voorzichtigheid gehandeld worden, vooraf moeten de nodige peilingen gebeuren met de spade. 

Mechanische graaftuigen moeten geweerd worden nabij deze infrastructuren. Mogelijk worden 

niet alle aanwezige infrastructuren op de plannen weergegeven. De bouwheer neemt daarom 

best contact op met Landsverdediging, zodat met alle aanwezige infrastructuren rekening kan 

gehouden worden. 

- De voorwaarden uit het advies van Brandweer zone Kempen van 14/12/2015 met kenmerk 2015-

1065/001/01 moeten strikt nageleefd worden. 

- De voorwaarden van het advies van de milieudienst van 07/01/2016 met kenmerk 2015-129 JR 

moeten nageleefd worden. 

- Hellingen van aansluitende zijwegen mogen voor het verkeer niet onmogelijk steil aangelegd 

worden (wintertoestand, vrachtverkeer,…). De zichtbaarheid op het aankomende verkeer moet 

voldoende blijven. 

- Het is aan de bouwheer om een bouwrecht te verkrijgen op deze terreinen. Bovendien moet op 

het terrein, kadasteraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 389l een buffer 

(groenscherm) van minstens 3,00 m breedte behouden worden tussen Lierseweg en de 

opslagzone van het bedrijf. 

 

 

040 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V2012/012(1): verlening - (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingswijziging nummer 

V2012/012(1) (X)*voor de uitbreiding van de strook voor bijgebouwen van het terrein (X)*, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie C, perceelnummers 149h4 en 149v3 en legt volgende 

voorwaarden op: 

- Het opgevangen hemelwater van de nieuwe gebouwen moet worden afgeleid naar een 

hemelwaterput met aanduiding van hergebruik in de eigen inrichting. De overloop van de 

hemelwaterput mag niet worden aangesloten op de openbare riolering, maar moet gebufferd 

worden en volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Alle nodige maatregelen moeten 

getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein zodat 

voldaan wordt aan de code van goede praktijk over buffering hemelwater. 

- De plaatsing van de garages/carports in de zone zoals voorzien in de verkaveling V2012/012 moet 

verplicht opgericht worden. De nu bijkomend voorziene zone mag, maar moet niet verplicht 

bebouwd worden.  

- Het bijgebouw moet ofwel tot op de achterste perceelsgrens opgericht worden ofwel tot op 

minstens 3,00 m afstand. 

- Bijgebouwen moeten tot op de gemeenschappelijke perceelsgrens opgericht worden tussen de 

loten van de verkaveling. 

- Net als in de oorspronkelijke verkaveling werd opgelegd voor de garages, moet ook de gevel van 

de uitbreiding op de gemeenschappelijke perceelsgrens tussen de loten en op de achterste 

perceelsgrens, met een volle muur opgericht worden en met een kwaliteitsvol gevelmateriaal 

afgewerkt worden. 

- De bouwhoogte van de verplichte garage/carport moet gerespecteerd worden in de volledige 

zone voor bijgebouwen. 

- Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen mogen worden aangelegd. 

 



Schepen Verheyden verlaat de zitting 

 

 

041 Aanvraag verkaveling nummer V2015/007: verlening - (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning nummer V2015/007 

(X)*en legt volgende voorwaarden op: 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 21/12/2015 met kenmerk 

EL150163 moet gerespecteerd worden. 

- De bijgevoegde, in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften moeten gerespecteerd worden: 

- De complementaire functies zoals voorzien in artikel 1.1.B mogen niet verkeersgenererend 

zijn. Handel en horeca worden geschrapt. 

- De kroonlijsthoogte moet aan de voorgevel 6,50 m bedragen. Tot op 13 m bouwdiepte mag ze 

maximaal 6,50 m bedragen. 

- Er moet bij de woning op lot 2A minimum één overdekte autostaanplaats worden voorzien, 

binnen de geldende verkavelingsvoorschriften. 

 

 

Schepen Verheyden neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

042 Update vergunningenregister: akkoordverklaring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de update van het 

vergunningenregister van 01/07/2015 tot en met 31/12/2015, zoals opgenomen in het xml-bestand 

en maakt deze over aan het departement Ruimte Vlaanderen. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


