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001 Agenda gemeenteraad 01/03/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 01/03/2016: 

001 Interne controle - Jaarlijks rapport 

002 Interlokale vereniging voor integratie van personen van buitenlandse herkomst: oprichting 

003 vzw Streekplatform Kempen: toetreding, goedkeuring ontwerpstatuten en aanduiding 

vertegenwoordiger algemene vergaderingen 

004 GAS-vaststellers: aanstelling 

005 Wijziging van de personeelsformatie: schrappen van één functie van personeelsdeskundige, niveau 

B, uit de statutaire personeelsformatie en opnemen van één functie van coördinator 

personeelsadministratie, niveau B, in de contractuele personeelsformatie 

006 Tijdelijke aanstelling via detachering van een projectleider stadsontwikkeling - dossier 2016-011 - 

goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze 

 

 

002 Multifunctioneel terrein 2016: circusvoorstelling - Wiener Circus - 20/10/2016 - 

26/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Wiener Circus voor het 

gebruik van het multifunctioneel terrein van 17/10/2016 tot en met 26/10/2016 voor het geven van 

circusvoorstellingen van 20/10/2016 tot en met 26/10/2016. 

 

 

003 Grabbelpas 2016: goedkeuring programma paasvakantie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de Grabbelpasactiviteiten 

voor de paasvakantie van 2016 goed. 

 

 

004 Fuifbeleid 2016: Delicious chiro Noorderwijk 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor dansfeest Delicious van de oud-leiding 

van chiro Noorderwijk op vrijdag 04/03/2016 in het parochiecentrum van Noorderwijk een afwijking 

van de geluidsnorm toe te staan van 21 tot 3 uur. De geluidsnorm voor dit evenement wordt 

vastgelegd op maximum 95 dB(A). 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed volgens de 

gebruikelijke retributiereglementen. 

 



005 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: filiaal in Lille 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de principiële indiening van de aanvraag om een 

filiaal van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst op te richten in de gemeente Lille goed. 

Het college van burgemeester en schepenen dient voor eind februari 2016 een aanvraag in bij het 

ministerie van onderwijs. 

 

 

Schepen Wies Verheyden verlaat de zitting 

 

 

006 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studieuitstap lagere en middelbare graad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een studieuitstap naar de Pont in Tilburg te 

organiseren op 13, 16, 20 en 23/04/2016, 11, 14 en 21/05/2016 voor leerlingen van de lagere en 

middelbare graad van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stadsbus met chauffeur ter beschikking op 

woensdag 13/04/2016, 20/04/2016 en 11/05/2016 onder voorbehoud van minimum 30 deelnemers. 

 

 

007 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: pedagogische studiedag 23/03/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel voor het organiseren van de jaarlijkse 

pedagogische studiedag van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst voor haar leerkrachten en 

administratief personeel op 23/03/2016 van 11 tot 17 uur goed. 

 

 

008 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanvraagdossier voor afwijkingen op de 

tijdelijke programmatiestop 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel om de hogere graad dans 

en de optie stemvorming jazz/lichte muziek in te richten aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans van Herentals en beslist om het aanvraagdossier te verzenden naar het ministerie 

van onderwijs. 

Deze aanvraag past binnen het goedgekeurde meerjarenbudget. 

 

 

009 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: uitwisselingsproject IJsselstein 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het uitwisselingsproject tussen de academies van 

Herentals en IJsselstein op 05/03/2016 in IJsselstein goed.  

 

 

010 Woonwagenbeleid 2016: hernieuwing intentieverklaring stadsbestuur Herentals 
BESLUIT 

Het college burgemeester en schepenen beslist de intentieverklaring van 17/02/2014 in verband met 

het woonwagenbeleid te vernieuwen om verder actief mee te werken aan een gestructureerd en 

doordacht woonwagenbeleid. 

 

 



011 Woonwagenbeleid 2016: verantwoording subsidie lokaal woonwagenbeleid 2015 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingsnota lokaal 

woonwagenbeleid voor het werkingsjaar 2015. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de verantwoordingsnota over aan het 

provinciebestuur over de aanwending van de subsidie lokaal woonwagenbeleid 2015. 

 

 

012 Woonwagenbeleid 2016: samenwerking aan driejarig ontwikkelingsgericht erfgoedproject 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist mee te werken aan het driejarig 

ontwikkelingsgericht erfgoedproject rond cultuur en erfgoed van de woonwagenbewoners. 

 

 

013 Woonwagenbeleid 2016: aanvraag subsidie lokaal woonwagenbeleid 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen dient een subsidieaanvraag lokaal woonwagenbeleid 

voor 2016 in bij de provincie Antwerpen. 

Het college burgemeester en schepenen keurt het multimediaproject ‘The Next Generation’ goed. 

 

 

014 Stageproject (X)* - Tevredenheidsonderzoek stadsloket: resultaten 
BESLUIT 

Het college burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van het stageproject: 

tevredenheidsenquête stadsloket.  

 

 

015 Detailhandel: goedkeuring commercieel actieplan 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ‘actieplan detailhandel Herentals’ principieel 

goed als sluitstuk van het grote Strategisch Commercieel Plan, wat bestaat uit drie delen: een analyse 

van de situatie, een toekomstvisie en een actieplan detailhandel.  

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een infosessie van dit actieplan voor de 

handelaars en horeca uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in de Lakenhal. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet in de Lakenhal een receptie en schakelt 1 

kelner in voor de drankbedeling. 

 

 

016 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslagen kerkraad 15/10/2015 en 26/01/2016 

BESLUIT 

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

de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 15/10/2015 en van 26/01/2016. 

 

 

017 Interlokale vereniging voor integratie van personen van buitenlandse herkomst: 

kennisname statuten en huishoudelijk reglement lokale vereniging 

BESLUIT 

Het college burgemeester en schepenen neemt kennis van de statuten en het huishoudelijk 

reglement van de interlokale vereniging voor integratie van personen van buitenlandse herkomst. 

Het college burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te 

agenderen op een volgende zitting. 

 

 



Schepen Michiels verlaat de zitting 

 

 

018 Brandweer Zone Kempen: vraag tot interesse deelname gezamenlijk contract hydranten 
BESLUIT 

Het college burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van 10/02/2016 van Brandweer 

Zone Kempen en is bereid om aan te sluiten bij een gezamenlijke aanbesteding van het onderhoud 

en controle van de hydranten. 

 

 

019 Selectieprocedure seizoensarbeiders Netepark: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten zich hebben 

ingeschreven voor de functie van seizoensarbeider Netepark: (X)* 

 

 

020 Selectieprocedure kinderbegeleider: aanleg wervingsreserve, vaststelling voorwaarden, 

functieprofiel en selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele wervingsreserve aan te 

leggen voor de functie van kinderbegeleider, niveau C1-C2, voor een periode van twee jaar. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22/03/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het 

college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die 

zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het functieprofiel voor de functie van 

kinderbegeleider vast. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van 

kinderbegeleider vast. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

kinderbegeleider vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, 

de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het 

verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten 

loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die 

het stadsbestuur kan aanbieden.  

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 

26/04/2016. Het interview volgt op 24/05/2016 en 26/05/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de coördinator kinderdagverblijf Hummeltjeshof, (X)* het diensthoofd personeel & 

organisatie en (X)* de regioverantwoordelijke Kind & Gezin aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van kinderbegeleider 

- (X)* de medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris voor de selectieprocedure 

voor de functie van kinderbegeleider. 

 

 



021 Selectieprocedure coördinator personeelsadministratie: aanleg wervingsreserve, 

vaststelling functieprofiel, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele wervingsreserve aan te 

leggen voor de functie van coördinator personeelsadministratie niveau B voor een periode van 

twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22/03/2016 schriftelijk kandidaat 

stellen bij het college. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in 

de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het functieprofiel voor de functie van 

coördinator personeelsadministratie vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van 

coördinator personeelsadministratie vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

coördinator personeelsadministratie vast als volgt: 

A. Schriftelijke test 

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst met de eventuele examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Psychotechnische testen 

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de werknemer dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen 

in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikte kandidaten, perzonen zijn die niet wensen deel te nemen aan de 

psychotechnische testen, dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in 

aanmerking om deel te nemen aan de psychotechnische testen.  

C. Interview  

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden. De resultaten van de 

psychotechnische testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het 

interview. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in 

de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de 

psychotechnische testen en het interview. 

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test doorgaat op maandag 

18/04/2016. Hierna volgt er voor de eerste drie gerangschikte kandidaten een psychotechnisch 

gedeelte. Het interview vindt plaats op donderdag 19/05/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de secretaris, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de 

personeelsverantwoordelijke OCMW Herentals en (X)* het afdelingshoofd algemene diensten 

en personeelsverantwoordelijke gemeente Zutendaal aan als leden van de selectiecommissie 

voor de selectieprocedure voor de functie van coördinator personeelsadministratie 

- (X)* de kwaliteitscoördinator aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van 

coördinator personeelsadministratie. 

 

 



022 Aanstelling technisch beambte wegen in vervanging (X)*: Gert Van Herck 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Gert Van Herck (X)* aan als technisch beambte 

wegen, signalisatie en bermbeheer met een voltijdse arbeidsovereenkomst in vervanging (X)* 

uiterlijk tot en met 31/07/2016. 

 

 

023 Kennisname jaarverslag sociale dienst van het gemeentepersoneel 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2015 van de sociale 

dienst van het gemeentepersoneel en overlegt hierover met het OCMW. 

 

 

024 Sociale verkiezingen Pentair: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pentair Water Quality voor het 

ontlenen van 5 stemhokjes voor de organisatie van hun sociale verkiezingen. Zij moeten hiervoor een 

retributie van 60 euro betalen. 

 

 

025 Kennisname statistiek Rijksregister 31/12/2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statistieken van het Rijksregister 

die de toestand op 31/12/2015 weergeven. 

Het bevolkingsaantal van Herentals bedraagt 27.709 inwoners. 

 

 

026 Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

027 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

28 Uitgaven 2015: week 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

029 Uitgaven 2016: week 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

030 Leveren van 2 zitmaaiers (groendienst en Netepark) - dossier 2016-015: goedkeuring van 

de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-015 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van twee zitmaaiers (groendienst en Netepark)' 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 

78.057,85 euro exclusief btw of 94.450 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten zal de 

stad Herentals optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of 

raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn 

voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald het 

AGB Sport en Recreatie Herentals. 

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

- Tuincentrum Boons-Steegmans, Sparrenweg 210, 3980 Tessenderlo 

- Maes nv, Turnhoutsebaan 212, 2460 Kasterlee 

- Huygen Tuinmachines, Servaas Daemsstraat 85, 2200 Noorderwijk 

- Backx nv, Bosstraat 29, 2260 Tongerlo 

- Van Gelder bvba, Geelseweg 111, 2200 Herentals 

- Firma Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht 

- Van der Haeghe Hilaire, Boomsesteenweg 174, 2610 Wilrijk 

- Willemen nv, Bouwelven 2, 2280 Grobbendonk 

- Verwalt bvba, Herentalse Steenweg 81, 2280 Grobbendonk 

- NLP Grasmaaiers, Voortkapelseweg 76, 2200 Herentals 

 

 

031 Leveren van een éénschijf duospeed poetsmachine - dossier 2016-017: gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van een éénschijfpoetsmachine voor de dienst gebouwenbeheer. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'leveren van een 

éénschijfmachineduospeed' aan de firma Boma, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.250 euro exclusief btw of 1.512,50 euro inclusief 21 % btw. 

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 

ingeschreven in het investeringsbudget van 2016 op budgetcode 2300000/AB/0119 (actie 

2016140661/raming 2016142472). 

 

 

032 Voorlopige oplevering dossier Markgravenhof: brief van syndicus van vereniging van 

mede-eigenaars 

Motivering 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende verzoeken aan de Vereniging Van 

Mede-eigenaars (VME) van de woningen en appartementen met een ondergrondse parking op een 

terrein tussen de Markgravenstraat 25 en Bolwerkstraat 30, gekadastreerd onder Herentals 1
e
 

afdeling, sectie E nummers 371v en 374c, voor te leggen: 

- opvragen van een schriftelijk engagement van de projectontwikkelaars ten opzichte van de VME 

(en de stad) waarin staat dat de projectontwikkelaars ten laatste 3 maanden na de definitieve 

oplevering tot de overdracht van het toekomstig openbaar domein zullen overgaan 

- opleggen van nieuwe plaatproeven aan de projectontwikkelaar/aannemer, tegensprekelijk uit te 

voeren op onafhankelijk gekozen plaatsen zodat hierover geen discussie meer kan bestaan 

- wachten met het ondertekenen van de voorlopige oplevering tot de regularisatie-aanvraag met 

betrekking tot de bouwvergunning behandeld is 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord: 

- om projectleider Tom Ceusters af te vaardigen bij de voorlopige oplevering tussen de aannemer 

en de VME. Voorafgaand aan deze voorlopige oplevering zal de stad met de VME samen zitten om 

de opmerkingen van beide partijen te bespreken. Het standpunt van de stad hierbij is dat de 



werken moeten uitgevoerd zijn volgens het goedgekeurde definitief ontwerp en de bepalingen 

van het standaardbestek die hiermee samenhangen (onder andere wat betreft de maximale 

oneffenheden van de bestrating). Als de VME strenger wil zijn in het kader van de voorlopige 

oplevering is dat hun goed recht en moeten zij dit zelf onderhandelen met de 

projectontwikkelaar/aannemer 

- dat de betontegels 30 x 30 x 6 in de aanpalende voetpaden blijven liggen 

- dat de 2 langsparkeerplaatsen langs de toegangsweg van de Bolwerkstraat worden opgeheven 

om het in- en uitrijden van de garages efficiënter te laten verlopen 

- om de 2 langsparkeerplaatsen langs de toegangsweg van de Bolwerkstraat af te bakenen met 

paaltjes (volgens plan dat in bijlage is toegevoegd) zodat een verzamelplaats voor huisvuilophaling 

wordt gecreëerd 

- om aan de fietsenstalling langs de toegangsweg van de Markgravenstraat een zone van 70 cm 

breed af te bakenen met paaltjes (volgens plan dat in bijlage is toegevoegd) zodat een 

verzamelplaats voor huisvuilophaling wordt gecreëerd 

- dat geen geotextiel en een laag van 5 cm argexkorrels onder de boomroosters wordt voorzien 

- dat de onderhoudsperiode voor de groenaanleg door de aannemer moet gebeuren tot 1 jaar na 

de voorlopige oplevering (= zoals in het bestek staat beschreven) 

- dat de sleutels van de wegneembare hinderpalen en schakelkast van het pompstation pas worden 

overhandigd aan de stad nadat de overdracht van het openbaar domein heeft plaatsgevonden 

- dat de rubber tegels onder de speeltoestellen vervangen zijn door parelgrind 

- dat het overdrachtsplan pas ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd na de 

definitieve oplevering. Op dit overdrachtsplan moet duidelijk aangeduid worden wat de 

verantwoordelijkheden zijn van enerzijds de stad en anderzijds de VME 

- dat een regularisatieaanvraag moet ingediend worden omwille van volgende reden: In de 

bovengrondse fietsenstalling zijn 33 fietsenstallingen en een hoogspanningscabine geplaatst, in 

de bouwvergunning was echter opgenomen dat er 34 fietsenstallingen + een berging voor de 

bewoners moest voorzien worden 

- dat het huidige parkeer-en stilstandverbod ter hoogte van het centrale plein (langs de 

toegangsweg Markgravenstraat) behouden moet blijven. Indien de politie oordeelt dat het 

betreffende bord niet rechtsgeldig is geplaatst, moet het bord verplaatst worden 

 

 

033 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 11/02/2016 en het bijhorend besluit per 

mobiliteitsdossier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van 

11/02/2016 goed: 

Mobiliteitsdossiers 

A-punten: 

2016/001 - Augustijnenlaan - aanbrengen arcering 

- Net na de inrit werd er reeds een aantal meter gearceerd door de stedelijke werkplaats, dit mag 

behouden blijven. De arcering ‘voor’ de inrit moet worden verwijderd en de gearceerde 

parkeerstrook net voor de inrit mag een stukje worden uitgebreid. Op die manier is er een grotere 

zichtbaarheid op de aankomende fietsers vanaf de Ringlaan en is er geen probleem voor het in- 

en uitrijden van de schoolbus. 

2016/003 - Wasserijstraat - verwijderen paaltje 

- Het paaltje staat vrij kort bij de inrit naar de garages en kan dus ook de nodige problemen 

opleveren bij het in- of uitrijden met de aanhangwagen. Het paaltje kan zonder problemen 

verwijderd worden. 

2016/012 - Pol Heynsstraat - parkeren voor een brandweg 

- Parkeerverbod verplaatsen, draaien en een onderbord voorzien met pijl en aantal meter. 

A-punten gewijzigd naar B-punten: 

2016/014 - Herenthoutseweg - onveilige situatie voor fietsers 

- Een tweetal symbolen van een fietser aanbrengen op de fietssuggestiestrook. 



2016/015 - Oud-Strijderslaan - parkeren voor een brandweg 

- Symbool van parkeerverbod opnieuw aanbrengen voor de inrit. Er wordt geen parkeerverbod 

ingevoerd voor vrachtwagens. 

B-punten: 

2016/022 - St.-Jobsstraat - onveilige situatie voor bromfietsen klasse B 

- Verwijderen van de onderborden ‘verboden bromfietsen klasse B’ op het fietspad langs de St.-

Jobsstraat. 

2016/017 - Invoeren van 70 km/uur over de ganse Ringlaan 

- Ongeacht de vraag van de politiediensten om de aanpassingen reeds uit te voeren in 2016 wil de 

technische dienst wachten op de uitvoering van Agentschap Wegen en Verkeer in 2017. 

2016/004 - 2016/003 - Helikopterpleintje - onveilige situatie voor fietsers 

- Afspraak maken met de buschauffeur van de stadsbus zodat er kan worden gekeken waar er 

eventueel paaltjes kunnen worden geplaatst langs het fietspad. 

- Het college onderzoekt of het inkorten van de middenberm van de Augustijnenlaan en het 

plantvak aan de ingang van het Helikopterpleintje een meer verkeersveilige situatie creëert. 

Hiervoor wordt een plan uitgetekend en een meetstaat opgemaakt en voorgelegd aan het college. 

2016/018 - Boerenkrijglaan - uitbreiden blauwe zone en bewonerskaart 

- Geen blauwe zone en bewonerskaart invoeren. 

2016/007 - Herenthoutseweg - hinderlijk geparkeerde voertuigen 

- Politie Neteland gaat dit opvolgen, controleren en verbaliseren. 

2016/010 - Grote Markt - parkeren voor inrit 

- het plaatsen van fietsenstallingen om een toegangsweg af te bakenen naar de achterliggende 

garages wordt opgenomen in het dossier van de fietsenstallingen. 

2016/011 - Nonnenvest - parkeren op de berm 

- Verkeersborden E9e plaatsen op het einde van de Nonnenvest waar het parkeren op de berm 

mogelijk is. 

2016/013 - Vest - plaatsen pijl naar parking 

- Een verkeersbord F59 (P + pijl) plaatsen ter hoogte van de inrit naar de parking zodat minder 

bestuurders de Vest inrijden op zoek naar de parking en daar dan moeten draaien. 

2016/020 - Molenvest - aanbrengen arcering 

- Er wordt geen arcering aangebracht na de uitrit van de garages. 

2016/006 - Klaterteer - verwijderen doodloper 

- Verkeersbord F45c verwijderen aan het begin van de privé-weg. 

2016/021 - Ekelstraat - speelstraat 

- Zorgen dat de correcte signalisatie wordt geleverd voor het plaatsen van een wegomleiding. De 

omleiding op regelmatige basis laten nakijken door de stedelijke werkplaats. Geen extra tijdelijke 

verkeersdrempels voorzien. 

2016/022 - Mereldreef - verwijderen verkeersbord M3 

- De onderborden die recent werden geplaatst worden niet opnieuw verwijderd. Er worden 

voorlopig ook geen paaltjes geplaatst op de Mereldreef ter hoogte van de Poederleeseweg. 

2016/024 - Rode Kruisstraat - tekort aan parkeerplaatsen  

- Het pleintje op de Rode Kruisstraat wordt niet heringericht, bewoners moeten meer gebruik 

maken van de achterliggende parkeerplaatsen of ondergrondse garages. 

2016/009 - Kruineikenplein - parkeren  

- Parkeerverbod plaatsen op het Kruineikenplein tegenover de uitrit van de ondergrondse garages. 

In de toekomst moet de bouwheer meer rekening houden met het openbaar domein. Nu moeten 

er na een bouwproject vaak aanpassingen worden uitgevoerd aan het openbaar domein. 

2013/040 - Populierenlaan - parkeervakken 

- Akkoord met het verharden van de berm op de Populierenlaan ter hoogte van de school (3 

parkeerplaatsen) in kasseien (éénvormigheid). Het plan en de meetstaat worden nog apart 

voorgelegd aan het college. 

2016/025 - Bovenrij - verkeersbord met hoogte Bovenpoort 

- Verkeersborden C29 plaatsen op de Bovenrij ter hoogte van de Kerkstraat, Nonnenstraat en de 

Bovenpoort. 



2016/067 - Veenbesstraat - snelheidsremmers 

- Een VAT laten plaatsen om de snelheid te achterhalen in de Veenbesstraat, resultaten bespreken 

in een volgende mobiliteitscel indien blijkt dat de snelheid niet wordt gerespecteerd. 

2016/027 - Klaterteer - verboden doorgang op vrijwillige basis  

- De dienst mobiliteit maakt een afspraak met de directie van de school om samen met de politie 

op plaatsbezoek te komen en de noden te bespreken. 

2016/028 - Kastanjelaan - verharden berm  

- Paaltjes plaatsen ter hoogte van de stuk gereden berm. 

2016/026 - St.-Jobsstraat - paaltjes of bloembak plaatsen  

- De fietssuggestiestrook wordt opnieuw aangebracht en hierop worden enkele symbolen van 

fietsers aangebracht. 

Varia: 

2015/071 - Gildelaan - uitbreiden fietsenstalling 

- Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst bijkomende fietsbeugels te plaatsen 

op de Molenvest langs de bibliotheek of aan de overkant of op de kop van de parking 

(opgenomen in het dossier van fietsenstallingen). Er zullen voorlopig geen tijdelijke fietsrekken 

meer worden geplaatst, er wordt gewacht op de definitieve plaatsing. 

2016/029 - Jaagpad ter hoogte van jachthaven - grasveld kapot gereden 

- Er worden geen paaltjes geplaatst om de bermen en graspleintjes te beschermen. Rond de 

graspleintjes kan er misschien een (lage) haag worden geplant zodat die niet meer worden kapot 

gereden door voertuigen en dan kunnen deze graspleintjes eventueel worden ingericht en benut 

als stopplaats voor de fietsers om te rusten of te picknicken. Er kan aan de dienst toerisme advies 

worden gevraagd voor het inrichten van deze pleintjes met tafels en banken. 

2015/070 - Meivuurstraat - sluipverkeer, snelheid, ... 

- Geen structurele maatregelen nemen. 

2016/031 - Olympiadelaan / Zaatweg - kapot gereden gazon 

- Controles laten uitvoeren door de politiediensten. Opdracht geven aan de stedelijke werkplaats 

voor het herstellen van het gazon en aanplanten van lage haagjes zodat er niet meer kan/mag 

worden geparkeerd. Samen met de politie de verkeersborden die ter hoogte van dit pleintje 

staan, gaan nakijken en eventueel aanpassen indien nodig. 

2016/030 - Lichtaartseweg / Wijngaard - onveilige situaties 

- Geen structurele maatregelen nemen. Politie Neteland gaat geen extra agent plaatsen aan het 

kruispunt, wel moet de hele zone bewaakt worden.  

2016/032 - Hondsberg - plaatsen van extra verkeersbord C1 

- Verkeersbord C1 met onderbord aan de rechterkant laten verplaatsen naar de kant van de 

rijbaan. Onderbord M3 laten bevestigen onder het verkeersbord C1 aan de linkerkant. 

2016/033 - Markgravenstraat - parkeren buiten de vakken 

- Politie gaat hierop controles uitvoeren. 

 

 

034 Zone 30 en inrichting ‘kiss-and-ride’ aan kOsh campus Lierseweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor de opmaak van het bebordings- en 

signalisatieplan voor de nieuwe scholencampus kOsh op de Lierseweg rond de schooltoegang:  

1. Een vaste zone 30 met schoolomgeving (gevaarbord A23) in te richten tussen en met inbegrip van 

de kruispunten Bergenstraat en St.-Jansstraat.  

2. De kiss-and-ride-periode, op schooldagen van 7.45 uur tot 8.45 uur, van 12 uur tot 13 uur en van 

15.30 uur tot 16 uur (uitgezonderd op woensdag) te behouden zoals vastgelegd door het college 

van burgemeester en schepenen van 28/09/2015.  

 

 



035 Vlaamse Milieumaatschappij: 2de, 3de en 4de kwartaalprogramma 2016 voor de aanleg en 

verbetering van gemeentelijke rioleringen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vastlegging van het 2de, 3de en 

4de kwartaalprogramma van 2016 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen. Voor 

Herentals werden geen projecten geprogrammeerd. 

 

 

036 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: vorderingsstaat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 in het dossier ‘heraanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015’ goed voor een bedrag van 84.728,96 euro, exclusief btw. 

 

 

037 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: vorderingsstaat 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 in het dossier ‘heraanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015’ goed voor een bedrag van 54.055,92 euro, exclusief btw. 

 

 

038 Unizo: de juiste onderneming op de juiste plaats in uw gemeente 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Unizo om de gemeenten 

aan te moedigen een Adviesraad Economie en Ruimte op te richten. 

 

 

039 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 28/01/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 28/01/2016 van de 

contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 

 

 

040 Contactvergadering met Iveka: verslag vergadering 28/01/2016 
BESLUIT 

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

met Iveka van 28/01/2016. 

 

 

041 Telenet - uitvoeren van grondwerken: Poelstraatje 
BESLUIT 

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

grondwerken voor het verplaatsen van ondergrondse ICS-leidingen in de Hellekensstraat en 

Poelstraatje naar aanleiding van een nieuwbouwproject.  

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. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- 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. 

 

 

042 Telenet - uitvoeren van grondwerken: Welvaartstraat 
BESLUIT 

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

grondwerken voor het plaatsen van een telecommunicatiekabel aan Welvaartstraat 14. 

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. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- 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. 

 

 

043 Telenet - uitvoeren van grondwerken: Kolveniersstraat 
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 

Kolveniersstraat ter hoogte van nummer 18. 

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. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- 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 aannemer moet contact opnemen met de aannemer van de heraanleg van de voetpaden voor het 

herstellen van het voetpad na de werken.  

 

 

044 Melding klasse 3 – (X)* Lichtaartseweg 245/2: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 25/01/2016, 

(X)* Lichtaartseweg 245/2, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag van gassen, 

omvattende: 

- opslagplaats van 495 liter gassen in een bovengrondse tank (17.1.2.2.1°) 



op het perceel gelegen in Lichtaartseweg 245/2, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie 

B perceelnr 466K3. 

Het recht op exploitatie van de meldingsplichtige inrichting wordt opgeschort zolang de 

stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. 

 

 

045 Adviesverlening populierenrij Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag met gezamenlijke 

adviesverlening van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Vlaamse Landmaatschappij 

over de populierenrij in Morkhoven.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist uitvoering te geven aan het advies en de 

eigenaar op te leggen de nodige compensatie te voorzien in de vorm van een inheemse 

hoogstammige loofbomenrij. 

 

 

046 EMAS-registratie overeenkomstig de EMAS-verordening: VMM, Belgiëlaan 6 - advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling milieuvergunningen over de EMAS-registratie 

overeenkomstig de EMAS-verordening (EG) nr 1221/2009 voor de Vlaamse Milieumaatschappij voor 

de vestiging gelegen Belgiëlaan 6, 2200 Herentals. 

 

 

047 De Roest, Natuurbeheer- en inrichtingsplan: uitvoering 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vier gewijzigde brieven in verband met 

onrechtmatige inname goed te keuren en te verzenden. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00026: advies - Fluxys Belgium 

nv - Toekomstlaan 39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de 

stedenbouwkundige aanvraag nummer 2016/00026 aan Fluxys Belgium nv dienst community 

Relations, voor het kappen van bomen in de voorbehouden zone van aardgasvervoerinstallaties. De 

werken worden voorzien op een perceel in Herentals, Toekomstlaan 39, kadastraal bekend als 

afdeling 2, sectie D, perceelnummer 236e, 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 voorwaarde uit het advies van de milieudienst van 12/02/2016 met kenmerk 2016-013 JR 

moet strikt nageleefd worden: 

- De bomen mogen geveld worden op voorwaarde dat er minstens 2 nieuwe inheemse 

hoogstammige loofbomen worden aangeplant op het perceel afdeling 2, sectie D, nummer 

236
e
, buiten de veiligheidszone die door Fluxys moet vrijgehouden worden. De stammaat van 

de nieuw aan te planten bomen moet minstens 16-18 cm zijn. 

 

 

049 Princiepsaanvraag van een bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 



050 Princiepsaanvraag van een bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

051 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijven: vermoedenslijst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangevulde inventaris van de 

leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2016 opgemaakt op vraag van het Departement 

RWO. 

 

 

052 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: Wereldtals IV 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem 

van 29/01/2016 over Wereldtals VI en antwoordt met een brief. 

 

 

053 vzw Streekplatform Kempen: toetreding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de toetreding tot de vzw 

Streekplatform Kempen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


