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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons 

- schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Officiële ontvangst en huldiging KSKS Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst en huldiging op 

zaterdag 04/06/2016 om 18 uur in de Lakenhal voor het eerste elftal van voetbalclub KSKS Herentals. 

Het eerste elftal speelde kampioen in 4de provinciale. 

Het college van burgemeester en schepenen schenkt een gepast aandenken.  

 

 

002 Inschrijven begeleidingstraject van Dynamo Project: ‘een vrijwilligersvriendelijke sportclub 

anno 2017’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om in te schrijven in het 

begeleidingstraject van Dynamo Project (omkadering van sportclubs door de Vlaamse Sportfederatie) 

‘Een vrijwilligersvriendelijke sportclub anno 2017’. Bij goedkeuring door Sport Vlaanderen en 

voldoende interesse van de Herentalse sportclubs, wordt binnen de bestaande meerjarenplanning de 

nodige middelen voorzien. 

 

 

003 Officiële ontvangst en huldiging Herentalse Basketbalclub 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst en huldiging op 

vrijdag 17/06/2016 om 19 uur in de Lakenhal voor het herenteam van de Herentalse Basketbalclub. 

Het herenteam speelde kampioen in 2de provinciale. 

Het college van burgemeester en schepenen schenkt een gepast aandenken. 

 

 

004 Ronde van aspiranten en miniemen Vlaamse Wielerschool 2016 - medewerking 

stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking en ondersteuning aan de 

Vlaamse Wielerschool bij de organisatie van de ronde van miniemen en aspiranten 2016.  

 

 

005 Cultureel initiatief: Openingsfeest De Dorpel en De Fakkel 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 800 euro subsidie voor culturele 

initiatieven te voorzien voor het publiek openingsfeest van het nieuwe gebouw voor De Dorpel en De 

Fakkel op 27/05/2016 en 28/05/2016. 

 



006 Aanvraag evenement: BBQ Spaanhofpark 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (X)* om eenmalig een barbecue 

te organiseren met bewoners uit het centrum in het Spaanshofpark op zaterdag 28/05/2016 van 15 

uur tot 21 uur. De publieke toegankelijkheid van het park moet altijd gegarandeerd blijven en er mag 

geen vaste tentconstructie opgericht worden. De locatie mag zich niet situeren in de nabijheid van 

het terras van de concessionaris.  

 

 

007 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling juryleden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende juryleden aan voor de beoordeling van de 

eindexamens van de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 

Herentals: (X)* 

 

 

008 ‘Houden van Griffelrock’ op dinsdag 27/09/2016: busvervoer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan de organisatie van 

‘Houden van Griffelrock 2016’ in het Sportpaleis in Antwerpen en beslist om vier autobussen van 

autocarbedrijf Tijlcars te voorzien voor het vervoer van de senioren.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt de in het financieel advies opgenomen kosten 

goed. 

 

 

009 Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het protocolakkoord over de gemeentelijke 

administratieve sancties GAS 2 en GAS 3 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

protocolakkoord ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad. Het protocolakkoord wordt 

bekendgemaakt op de website van de stad Herentals. 

 

 

010 Overdracht concessie uitbating horecazaak ‘t Schaliken: goedkeuring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 16/03/2016 en gaat 

akkoord met de vraag van de bvba Connect-It om de concessie van de horecazaak van cc ’t Schaliken 

onder te verhuren aan de bvba Basi.  

 

 

011 Selectieprocedure coördinator personeelsadministratie: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B. 

 

 

012 Uitgaven 2016: week 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 



013 Belasting op kermisactiviteiten saldo 2015: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8215/2, belasting op 

kermisactiviteiten vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 215 euro. 

 

 

014 Raamcontract kleine kantoormaterialen - dossier 2016-027 - deelname aan groepsaankoop 

Achtkant: goedkeuring van het bestek en de raming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met ref FIN/2016/105 goed voor de 

gezamenlijke overheidsopdracht voor het afsluiten van een raamcontract voor het leveren van klein 

kantoormateriaal. De overeenkomst loopt voor een periode van maximaal 4 jaar en vangt aan op 

02/01/2017. 

Het aandeel van de stad (inclusief AGB Sport en Recreatie Herentals) en het OCMW Herentals samen 

wordt geraamd op 56.265 euro inclusief btw. 

De gemeente Grobbendonk treedt voor deze opdracht op als opdrachtencentrale zoals omschreven 

in artikel 2, 4°van de wet van 15/06/2006 op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 

diensten. 

De stad Herentals zal deze opdracht ook mee voeren in naam van het OCMW Herentals en het AGB 

Sport en Recreatie Herentals zodat zij ook kunnen deelnemen aan deze gezamenlijke opdracht. 

 

 

015 Reinigen van de ramen in diverse gebouwen van de stad, het AGB Sport en Recreatie 

Herentals en het OCMW Herentals - dossier 2016-012 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Cleaning 

Services voor de overheidsopdracht 'reinigen van de ramen in diverse gebouwen van de stad, het 

AGB Sport en Recreatie Herentals en het OCMW Herentals'. 

De basisopdracht (1 jaar) wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Cleaning Services, St.-Jobbaan 28 

in 2390 Malle, met een inschrijvingsbedrag van 23.490 euro exclusief btw of 28.422,90 euro inclusief 

21 % btw.  

Het bedrag voor het gevelglas langs de buitenzijde van het WZC Sint-Anna is onder voorbehoud en 

moet mogelijk nog aangepast worden na de eerste testpoetsbeurt. 

De basisopdracht kan twee maal stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 1 jaar en loopt 

dus maximaal 3 jaar lang voor een geraamd totaalbedrag van 70.470 euro exclusief btw.  

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

2016-012. 

 

016 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van 

duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

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

10/05/2016 voor de opdracht 'kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine 

infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep' goed. Het verslag van 

nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'kleine rioleringswerken en 

wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op 

afroep' aan de enige bieder, De Peuter nv, Rietbroek 1, 2200 Herentals. 

Het bestelbedrag wordt beperkt tot 85.000 euro exclusief btw of 102.850 euro inclusief btw. 

 

 



017 Provinciale Mobiliteitsstudie Midden-Kempen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van de ‘Oriëntatienota’ 

en bijhorende verslagen voor de opmaak van de Provinciale Mobiliteitsstudie voor de 

Middenkempen. 

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt de schepen van mobiliteit, de heer Jan 

Michielsen af om deel te nemen aan de stuurgroepvergadering van vrijdag 27/05/2016 om 10 uur in 

cc de Werft in Geel. De heer Jan Michielsen zal bijkomende aandachtspunten meenemen naar het 

overleg. 

 

 

018 Project CAW De Kempen - Boerenkrijglaan: vorderingsstaat 13 tot en met 16 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 13, 14, 15 en 16 bij het dossier 

'bouwproject CAW De Kempen - Boerenkrijglaan' goed.  

 

 

019 Bewonerskaart - administratieve vergissing: terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen betaalt 25 euro terug aan (X)* voor een bewonerskaart 

die hem door een administratieve vergissing werd uitgereikt.  

 

 

020 Tijdelijk verkeersreglement - schoolfeest (W)onderwijs op zaterdag 28/05/2016: afsluiten 

voet- en fietspad Lantaarnpad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het schoolfeest van (W)ondewijs op zaterdag 28/05/2016. 

Op zaterdag 28/05/2016 zal het voet- en fietspad van het Lantaarnpad (tussen Nonnenstraat en 

Helikopterpleintje) tussen 10 uur en 19 uur worden afgesloten voor fietsers en bromfietsen. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verkeersborden C9 en 

‘fietsers afstappen’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

021 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: De Noen, Grote Markt 46 - 2200 

Herentals: aanvraag plaatsing open terras 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan (X)* brasserie bvba De 

Noen, voor het plaatsen van een open terras met een oppervlakte van 8 m² aan brasserie De Noen, 

Grote Markt 46 in Herentals. 

 

 

022 Aanleg van een fietspad en riolering langsheen N13 - Lierseweg - Wolfstee tot aan de 

gemeentegrens met Grobbendonk: goedkeuring van het bouwaanvraagdossier. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bouwaanvraagdossier voor de aanleg van een 

fietspad en openbare riolering in de Lierseweg (deel tussen grens gemeente Grobbendonk en TV3V-

project 1218-1077 segment Wolfstee) goed.  

 

 



023 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Brigandstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 

voeren voor het verzwaren van de gasaansluiting voor de VDAB in de Brigandstraat 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. 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. 

 

 

024 Speeltoestellen Boerenkrijglaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de speeltoestellen die op het terrein van de 

vroegere school in de Boerenkrijglaan staan, te laten verwijderen door (X)* op zijn kosten en met 

behoud van de materialen.  

 

 

025 Begijnhofpark: principiële goedkeuring aangepast ontwerp en kostenraming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het aangepaste ontwerpplan met bijhorende 

meetstaat en kostenraming van het Begijnhofpark principieel goed te keuren.  

In de kostenraming is een financiële boscompensatie inbegrepen voor ontbossing van het 

populierenbestand gelegen op eigendom van het OCMW, kadastraal gekend als perceel afdeling 2 

sectie G nummer 297A. Door de principiële goedkeuring van de kostenraming verbindt het college 

van burgemeester en schepenen er zich toe deze bosbehoudsbijdrage op zich te nemen als een 

boscompensatie in natura, volledig of gedeeltelijk, indien samenwerking met het OCMW niet tijdig 

mogelijk is. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in overleg te gaan met het OCMW wat 

betreft eventuele opname van het populierenbestand in de houtverkoop van 2017. 

 

 

026 Haagplantactie 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de actie ‘Behaag onze 

Kempen!’ 2016. Het stadsloket biedt informatie en hulp bij het invullen van bestellingen via de 

website van IOK. De stedelijke werkplaats haalt het plantgoed op in Olen op 18/11/2016 en het 

terrein van de stedelijke werkplaats wordt ter beschikking gesteld aan de medewerkers van de 

natuurvereniging voor het afhalen van de pakketten door de kopers op 19/11/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de actie bekend via de stadskrant van september 

2016 en de website van de stad Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt zich geen kandidaat voor het organiseren van een 

infoavond. 

 



027 Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2013/00074: 

kennisname afstand van geding door verzoekende partij - Vosselaars Bouwbedrijf bvba - 

hoek Augustijnenlaan - St.-Jobsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 26/04/2016 inzake de vordering tot vernietiging van de beslissing van 

de deputatie van 21/11/2013 om de stedenbouwkundige vergunning nummer 2013/00074 onder 

voorwaarden te verlenen aan het Vosselaars Bouwbedrijf bvba voor het afbreken van een woning en 

het bouwen van een appartementsgebouw met 7 appartementen, 3 kantoren en een bijhorende 

ondergrondse en bovengrondse parking in Herentals, hoek Augustijnenlaan en St.-Jobsstraat 2:  

De Raad beslist dat de afstand van het geding door de verzoekende partij (X)* wordt vastgesteld.  

 

 

028 Uitspraak deputatie over bouwdossier 2015/00200: kennisname verlening vergunning – 

(X)* - Oirlandse Dreef 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van 

28/04/2016 waarbij het beroep van (X)* wordt ingewilligd en vergunning wordt verleend voor het 

verbouwen van een bijgebouw in Herentals, Oirlandse Dreef 5, afdeling 1, sectie A, perceelnummers 

9D en 16D. 

De vergunning wordt verleend volgens de voorgebrachte plannen, dit wil zeggen zowel voor de 

werken aan de gevels en het dak en voor het herinrichten van de benedenverdieping als voor het 

graven van een kelder. 

 

 

029 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00019: verlening – (X)* - 

Morkhovenseweg 127-129 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00019 aan (X)* voor het terrein gelegen in Morkhovenseweg 127-129 in 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, percelen 152V3 en 152W3. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning naar 2 

appartementen. 

Het college van burgemeester en schepenen 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.  

- Voor het bijgebouw kan betonmetselwerk niet als voldoende residentieel beschouwd worden. 

Deze muren moeten voldoende residentieel afgewerkt worden aan alle zijden. 

- De voorwaarden van het advies van de brandweer van 04/03/2016 met kenmerk 2016-

0168/001/01 moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 31/03/2016 met kenmerk 

EL160076 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. 

- De bestaande huisaansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt 

worden. 

- Het hemelwater dat afkomstig is van de dakoppervlakte van het appartementsgebouw en de 

garages moet opgevangen worden in een hemelwaterput. 

- Het hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van de toiletten en via een 

buitenkraantje. 

- Het niet hergebruikt hemelwater moet opgevangen worden in een infiltratievoorziening op het 

eigen terrein. 

- De overloop van de infiltratievoorzieningen naar de openbare riolering wordt niet toegelaten 

en geschrapt op de plannen.  



- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- Voor Morkhovenseweg 127 wordt in het dossier aangegeven dat hier appartementen ingericht 

werden, maar hiervoor wordt niet aangetoond dat deze als geacht vergund kunnen beschouwd 

worden. Indien men kan aantonen dat deze als geacht vergund beschouwd kunnen worden, kan 

hiervoor een aanvraag tot opname in het vergunningenregister ingediend worden. Wanneer men 

dit niet kan, moet hiervoor nog een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en verkregen 

worden. 

 

 

030 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00044: verlening – (X)* - 

Hulseinde 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00044 aan (X)* voor het perceel gelegen in Hulseinde(NDW) 5 in 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 219W. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De plint moet, conform de geldende verkavelingsvoorschriften, worden uitgevoerd in een lichte 

kleur. 

- Het advies van de technische dienst van 19/04/2016 met kenmerk EL160094 moet nageleefd 

worden: 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 over keuring van de privéwaterafvoer. 

- Het opgevangen hemelwater moet worden afgeleid naar de bestaande hemelwaterput. Onder 

deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet 

integraal waterbeleid. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).  

- 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 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

melding niet is gebeurd.  

 

 

031 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00048: verlening – (X)* - Ring 68 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00048 aan (X)* voor het perceel gelegen in Ring(NDW) 68 in 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 141B3. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een gevelbekleding en arduinen border. 

Het college van burgemeester en schepenen van burgemeester en schepenen 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.  



- De afwerking van de houten bekleding moet volgens residentiële normen gebeuren en mag geen 

industrieel karakter hebben.  

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie 

van de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).  

 

 

032 Kennisgeving ACV: stakingsaanzegging voor 24 en 31/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 20/05/2016 van ACV 

openbare diensten waarin ACV meedeelt dat ze een stakingsaanzegging indient voor 24/05/2016 en 

31/05/2016.  

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


