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Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan en Michiels Alfons - 
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Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Petanque Club Herentals: kampioenen 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stuurt een afvaardiging naar de kampioenenhuldiging 

van de Petanqueclub Herentals op 24/09/2016 om 19 uur en schenkt een gepast aandenken. 

 

 

002 Start to swim: najaar 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de dienst sport en 

recreatie in verband met de reorganisatie van Start to Swim. De deelnameprijs bedraagt 50 euro. 

 

 

003 Extern evenement: KLJ Noorderwijk: gebruik heras werfhekken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van het uitleenreglement voor de 

openluchtfuif van KLJ Noorderwijk op 06/08/2016 niet goed. 

 

 

004 Festival van Vlaanderen 2016: ondersteuning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor het 

concert van het Festival van Vlaanderen op zaterdag 01/10/2016 in de Sint-Waldetrudiskerk, behalve 

het voorzien van een lichttechnicus tijdens het concert, het voorzien van vrijwilligers om te flyeren 

en het voorzien van drank en broodjes voor de artiesten. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om vier parkeerplaatsen vrij te 

houden op het Kerkplein. 

 

 

005 Jeugdcentrum 2200: plaatsbezoek preventieadviseur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het plaatsbezoek aan 

Jeugdcentrum 2200 van de preventieadviseur van de stad na het bezoek van 01/07/2016 en vraagt 

het verslag over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het plan van aanpak te laten uitvoeren door 

de aangeduide verantwoordelijken met als deadline 30/08/2016 zodat de huurders van 

Jeugdcentrum 2200 de uitbating opnieuw kunnen opnemen vanaf 01/09/2016. 

 

 



006 Afronding waarderings- en herbestemmingsproject bibliotheek stadsarchief: kennisname 

verslag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindverslag naar aanleiding van 

het afronden van het herbestemmingstraject van de bibliotheek en de documentaire collecties van 

het stadsarchief.  

 

 

007 De Fakkel vzw 2016: fakkeltocht 2016 op maandag 17/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Fakkel vzw om op maandag 

17/10/2016 vanaf 19 uur een Fakkeltocht door het stadscentrum van Herentals te organiseren.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Fakkel vzw om kosteloos 

gebruik te maken van de foyer van het cultuurcentrum ’t Schaliken op maandag 17/10/2016 van 

18.30 uur tot 22 uur.  

 

 

008 Geestelijke gezondheidszorg in het basisonderwijs 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de Herentalse basisscholen op 10/10/2016 

voor de Werelddag Geestelijke Gezondheid. In samenwerking met LOGO Kempen (lokaal 

gezondheidsoverleg Kempen) stelt de stad stickers met een positieve boodschap ter beschikking aan 

de basisscholen om die dag uit te delen aan de leerlingen.  

 

 

009 Actie fietsdiefstalpreventie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de actie rond fietsdiefstalpreventie, 

georganiseerd door de dienst welzijn en preventie van de stad, in samenwerking met de lokale politie 

Neteland en het fietspunt Herentals. De actie vindt plaats op 21/09/2016 aan de ingang van het 

station van Herentals.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een degelijk fietsslot goed en 

stuurt een afvaardiging om de pers op woensdag 21/09/2016 te woord te staan en de Helemaal 

Herentals Kadocheques te overhandigen aan de winnaars van de maandelijkse acties. 

 

 

010 Woonwagenbeleid 2016 - projectwerking: goedkeuring begeleiders voor dinsdag 

16/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende vrijwilligers aan op dinsdag 

16/08/2016 van 10 tot 15.30 uur voor de uitwerking van het project The Next Generation op het 

woonwagenterrein Heirenbroek: (X)* 

 

 

011 Woonwagenbeleid 2016 - werkbezoek Nederland (Hulst) op 13/06/2016: kennisname 
BESLUIT 

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

de coördinator woonwagenbeleid aan de drie woonwagenterreinen in Hulst, Nederland. Het 

werkbezoek in België van een Nederlandse delegatie is gepland op 22/09/2016. 

 

 



012 Woonwagenbeleid 2016: werkbezoek beleidsmedewerker van de provincie Antwerpen in 

Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de beleidsmedewerker van de provincie 

Antwerpen in verband met het overleg woonwagenbeleid van Herentals op woensdag 28/09/2016. 

 

 

013 Woonwagenbeleid 2016 - toekenning provinciale subsidie lokaal woonwagenbeleid 2016: 

kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van de provinciale 

subsidie lokaal woonwagenbeleid 2016. 

 

 

014 Woonwagenbeleid 2016 – projectwerking: Buitenspeeldag voor de kinderen van de 

woonwagenterreinen van Herentals op dinsdag 16/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen voert het woonwagenproject The Next Generation 

(fase 1) uit op dinsdag 16/08/2016 tijdens een buitenspeeldag in het woonwagenpark Heirenbroek. 

 

 

015 Aanvraag evenement Indian Summer @ Leontine 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het evenement Indian Summer @ Leontine goed. 

Het evenement vindt plaats in het weekend van 10/09/2016 en 11/09/2016. Een gedeelte van de 

Zandstraat wordt afgesloten van de Zandpoort tot de Wasserijstraat. De veiligheids- en 

geluidsnormen worden gerespecteerd.  

 

 

016 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 28/06/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28/06/2016. 

 

 

017 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: Engelse wijk 
BESLUIT 

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

04/07/2016 over de Engelse wijk en antwoordt met een brief. 

 

 

018 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: bouwvoorschriften met betrekking tot 

parkeren 

BESLUIT 

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

van 07/07/2016 over bouwvoorschriften met betrekking tot parkeren en antwoordt met een brief. 

 

 

019 Sluitingsdagen 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst personeel 

& organisatie om ook voor 2017 geen compensatiedagen vast te leggen voor de twee feestdagen die 

op een zaterdag of een zondag en voor het recyclagepark de vijf feestdagen die op een zaterdag of 



een maandag vallen. De veranderlijke feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen en voor 

het recyclagepark ook de feestdagen die op een maandag vallen, worden voor alle personeelsleden 

toegevoegd aan het jaarlijks verlof voor zover deze dagen vallen op inactiviteitsdagen. Deze dagen 

behouden het karakter van feestdag. 

Het college van burgemeester neemt kennis van het voorstel om de volgende sluitingsdagen en 

openingsdagen op feestdagen in 2017 vast te leggen: 

administratief centrum 

stadsarchief 

dienst jeugd & internationale 

samenwerking 

dienst welzijn, preventie & sociale zaken 

dienst sport & recreatie (administratie en 

promotie) 

stedelijke werkplaats dag datum gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 17/04/2017 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid maandag 01/05/2017 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 26/05/2017 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 05/06/2017 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag dinsdag 11/07/2017 gesloten 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 14/08/2017 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 gesloten 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 

feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2017 gesloten 

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2016 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

 

cultuurcentrum dag datum gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 17/04/2017 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid maandag 01/05/2017 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 26/05/2017 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 05/06/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 10/07/2017 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag dinsdag 11/07/2017 gesloten 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 14/08/2017 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 gesloten 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 

feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 03/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2017 gesloten 

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2016 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 



 

recyclagepark dag datum gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag dinsdag 11/07/2017 gesloten 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 31/10/2017 gesloten 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 

feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand zaterdag 11/11/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 14/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2016 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2017 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

 

begraafplaats Herentals dag datum gesloten 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

sluitingsdag zaterdag 22/07/2017 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand zaterdag 11/11/2017 gesloten 

    

bibliotheek dag datum gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 17/04/2017 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid maandag 01/05/2017 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 05/06/2017 gesloten 

feestdag: feest Vlaamse Gemeenschap dinsdag 11/07/2017 gesloten 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 27/07/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 28/07/2017 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 gesloten 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 

feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand zaterdag 11/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2017 gesloten 

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2017 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).  

 

Hummeltjeshof dag datum gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 02/01/2017 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 17/04/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 18/04/2017 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid maandag 01/05/2017 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 26/05/2017 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 05/06/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 10/07/2017 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag dinsdag 11/07/2017 gesloten 



feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 14/08/2017 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) woensdag 16/08/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 17/08/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 18/08/2017 gesloten 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 

feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 03/11/2017 gesloten 

vormingsdag personeel vrijdag 10/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2017 gesloten 

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) woensdag 27/12/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 28/12/2017 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 29/12/2017 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie it glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

 

sportinfrastructuur - De Vossenberg dag datum gesloten 

feestdag: nieuwjaarsdag zondag 01/01/2017 gesloten  

Pasen (geen feestdag!) zondag 16/04/2017 gesloten 

jaarlijkse sluiting  1-31/07/2017 gesloten 

gesloten voor publiek (1) zondag 24/12/2017 gesloten  

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

gesloten voor publiek (1) zondag 31/12/2017 gesloten 

(1) Op 24/12/2017 en 31/12/2017 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de 

reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur. 

 

sportinfrastructuur - Netepark dag datum gesloten 

feestdag: nieuwjaarsdag zondag 01/01/2017 gesloten  

Pasen (geen feestdag!) zondag 16/04/2017 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) maandag 04/09/2017 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) dinsdag 05/09/2017 gesloten 

gesloten voor publiek (2) zondag 24/12/2017 gesloten  

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

gesloten voor publiek (2) zondag 31/12/2017 gesloten 

(1) Op 01/09/2017 en 02/09/2017 moeten de werknemers de prestaties leveren die nodig zijn voor de 

grote schoonmaak van de sportinfrastructuur. 

(2) Op 24/12/2017 en 31/12/2017 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de 

reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur. 

 

dienst toerisme dag datum gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 17/04/2017 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid maandag 01/05/2017 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 25/05/2017 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 05/06/2017 gesloten 

feestdag: feest Vlaamse Gemeenschap dinsdag 11/07/2017 open 

feestdag: nationale feestdag vrijdag 21/07/2017 open 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart dinsdag 15/08/2017 open 

feestdag: Allerheiligen woensdag 01/11/2017 gesloten 



feestdag: Allerzielen donderdag 02/11/2017 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand zaterdag 11/11/2017 gesloten 

feestdag: Feest van de Dynastie woensdag 15/11/2017 gesloten 

feestdag: Kerstmis maandag 25/12/2017 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag dinsdag 26/12/2017 gesloten 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorstel over de sluitingsdagen 2017 

voor te leggen aan het eerstvolgende overleg- en onderhandelingscomité. 

 

 

020 Selectieprocedure administratief medewerker staf van de secretaris: openverklaring, 

vaststelling selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van administratief 

medewerker staf van de secretaris, niveau C, contractueel open te verklaren en te bezetten bij 

aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van 

burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee 

jaar.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 31/08/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij 

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

regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

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

administratief medewerker staf van de secretaris 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 (eventuele) examenstof.  

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

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

deelname aan het interview.  

B. 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.  

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

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 26/09/2016. Het interview vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28/10/2016.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de coördinator secretariaat en (X)* de 

vormings- en communicatieverantwoordelijke van het OCMW Herentals aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker 

staf van de secretaris 

- (X)* de consulent organisatieontwikkeling, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker staf van de secretaris. 

 

 

021 Selectieprocedure administratief medewerker sport, jeugd & internationale 

samenwerking: openverklaring, vaststelling selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse functie en een viervijfde 

functie van administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking, niveau C, 



contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit 

bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een 

wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 31/08/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij 

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

regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

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

administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking 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 (eventuele) examenstof.  

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

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

deelname aan het interview.  

B. 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.  

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

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 26/09/2016. Het interview vindt plaats op maandag 17/10/2016 en op woensdag 

19/10/2016. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking, (X)* de coördinator sport, 

jeugd & internationale samenwerking, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* de 

sportfunctionaris gemeente Hulshout, aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker sport, jeugd & 

internationale samenwerking 

- (X)* de consulent organisatieontwikkeling, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker sport, jeugd & 

internationale samenwerking. 

 

 

022 Werftoezichter: voorwaarden en functiebeschrijving 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorwaarden voor 

de functie van werftoezichter, niveau C. 

2. Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de functiebeschrijving 

voor de functie van werftoezichter, niveau C. 

3. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van het 

onderhandelingscomité om de voorwaarden en de functiebeschrijving voor de functie van 

werftoezichter, niveau C, te agenderen op een volgend onderhandelingscomité. De voorwaarden 

en het functieprofiel worden geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen na 

onderhandeling met de representatieve vakorganisaties. 

 

 

023 Bestelbons 2016: week 29 en 30 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 01/08/2016 goed. 

 

 



024 Uitgaven 2016: week 29 en 30 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches: vaststellen en 

uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8206 op het verwijderen van 

niet-reglementair aangeplakte affiches vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 

90 euro. 

 

 

026 Leveren van muziekinstrumenten voor de Academie voor Muziek Woord en Dans - dossier 

2016-058: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van muziekinstrumenten voor de Academie voor Muziek Woord en Dans. 

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

voordelige bieder waardoor de bestelling als volgt opgesplitst wordt: 

1. De basdwarsfluit T. James 33253 aan de firma Lemca Musical Instruments (BE 435.259.982), 

Bisschoppenhoflaan 486, 2100 Deurne voor een bedrag van 1.648,76 euro exclusief btw. 

2. Onderstaande instrumenten aan de firma VDH-Music (BE 439.527.388), Pas 138, 2440 Geel, voor 

een totaalbedrag van 3.029  euro exclusief btw. 

Omschrijving HV EHP Totaal model 

trompet 3 189,00 567,00 R. Benson TR-2025 

bugel 3 258,00 774,00 R. Benson FH-302G 

cornet 3 162,00 486,00 R. Benson CR-202 

hoorn 1 271,00 271,00 R. Benson HR-203 

basgitaar met koffer 1 691,00 691,00 Fender Standard Jazz 

akoestische gitaar met koffer 2 120,00 240,00 Admira 3/4 akoest. 

3. Onderstaande instrumenten aan de firma Music Vanderheyden (BE 862.836.477), Pas 138, 2440 

Geel, voor een totaalbedrag van 4.187,04 euro exclusief btw. 

Omschrijving HV EHP Totaal model 

elektrische piano inclusief 

pianostand en pedaalunit 
6 469,47 2.816,82 Roland FP-30 

geluidsinstallatie        

mixer-versterker 2 377,97 755,94 Yamaha EMX 512 SC 

luidspreker 4 153,57 614,28 Yamaha BR12 

4. De 3 draagzakken voor accordeons aan de firma Accordeons Karine, Antwerpsesteenweg 251, 

2390 Malle voor een totaalbedrag van 247,93 euro exclusief btw. 

Het totaalbedrag van de volledige bestelling bedraagt 9.112,73 euro exclusief btw, of 11.026,41 euro 

inclusief btw en ligt ongeveer 17 % onder de raming. 

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

nummer 2016-058. 

 

 

027 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2016: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de prijsverantwoording van de firma 

D’Hollander Emeric bvba te aanvaarden. 



Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het uitvoeren van onderhouds- 

en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen, dienstjaar 2016, aan de laagste regelmatige 

bieder, de firma D’Hollander Emeric bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene met het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 169.867,93 euro, inclusief btw. 

 

 

028 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat - 

A215168: goedkeuring addendum voorontwerp (ontwerpfase 1) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het addendum bij het subsidieaanvraagdossier 

wegen- en rioleringswerken ‘Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat’ goed.  

Het college van burgemeester en schepenen maakt het addendum over aan de Vlaamse 

Milieumaatschappij. 

 

 

029 Heraanleg van voetpaden, dienstjaar 2015 - 2014/011: verrekening 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 3 bij de aanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015 goed. De kostprijs van deze verrekening bedraagt 15.786,63 euro, 

inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een termijnverlenging toe van 10,5 werkdagen. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het versturen van het begeleidend 

schrijven met referentie TDA/EL/tc/2016080101. 

 

 

030 Tijdelijk verkeersreglement Ronde van Noorderwijk 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van de Ronde van Noorderwijk van maandag 01/08/2016 tot en met zondag 07/08/2016: 

Het college van burgemeester en schepenen voert in volgende straten tussen 18 uur en 22 uur een 

tijdelijke snelheidsbeperking in van 30 km/u over een afstand van 200 m 

- Hoge Weg (ter hoogte van de Hogewegmolen) op 01/08/2016 

- Duipt (ter hoogte van wapenhandel Peeters) op 02/08/2016 

- Plassendonk (ter hoogte van nummer 13) op 03/08/2016 

- Tarwestraat (terrein Noordstar) op 04/08/2016 

- Schransstraat (ter hoogte van de Schranshoeve) op 05/08/2016  

Het college van burgemeester en schepenen voert in de Ghellinklaan een snelheidsbeperking van 

30 km/u in op 06/08/2016 en 07/08/2016. Op zaterdag 06/08/2016 wordt die ingevoerd tussen 

18 uur en 22 uur en op zondag 07/08/2016 tussen 14 en 19 uur. 

Deze maatregelen worden meegedeeld door de verkeersborden C43. 

 

 

031 Tijdelijk verkeersreglement KLJ - Noorderwijk zaterdag 06/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie de openluchtfuif van de KLJ-Noorderwijk op 06/08/2016 op de terreinen van de KLJ in de 

Kruisstraat: 

In de Kruisstraat, rijrichting Schravenhage, wordt enkelrichting (uitgezonderd fietsers) ingevoerd 

tussen de kruispunten met Zandkuil/Schravenhage. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van dranghekken met verlichting en verkeersborden. 

Rond het KLJ-Lokaal wordt een enkelrichting ingevoerd. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van dranghekken met verlichting en verkeersborden C1, F19, M3, F41 en D1a  



In een gedeelte van Zandkuil wordt een parkeerverbod ingesteld. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door het plaatsen van de borden E3 zaterdag 06/08/2015 (19 uur) tot zondag 07/08/2016 (4 uur). 

 

 

032 Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Lindenlaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van het straatfeest in de Lindenlaan op zaterdag 06/08/2016: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Lindenlaan (tussen Berkenlaan en Acacialaan) op 

zaterdag 06/08/2016 vanaf 9 uur tot 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing 

van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M3 en 

‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

033 Tijdelijk verkeersreglement ‘sterkste man/vrouw van de Kempen’ zondag 07/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van de sterkste man van de Kempen op zondag 07/08/2016 op de Grote Markt van 

Herentals: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant van de Grote Markt op zondag 07/08/2016 

tussen 8 uur en 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met 

verkeersborden C3 en F41 ‘omleiding’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

034 Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Kastanjelaan zondag 07/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van het straatfeest in de Kastanjelaan op zondag 07/08/2016: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastanjelaan (aftakking ter hoogte van het speelpleintje) 

op zondag 07/08/2016 vanaf 9 uur tot 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing 

van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M3 en 

‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

035 Tijdelijk verkeersreglement straatfeest Grebbenbos zondag 14/08/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van het straatfeest in Grebbenbos op zondag 14/08/2016: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Grebbenbos op zondag 14/08/2016 vanaf 10 uur tot en met 

maandag 15/8/2016, 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken 

met verlichting en verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M3 en ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

036 Milieuvergunning klasse 1 - nv Lukoil Belgium, Aarschotseweg 22/2: kennisname beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

Provincie Antwerpen van 30/06/2016 over een milieuvergunning met betrekking tot een tankstation 

met shop van nv Lukoil Belgium voor het hernieuwen en te veranderen door uitbreiding en wijziging 

gelegen Aarschotseweg 22/2. 



037 Melding klasse 3 - Garage Kenis nv, Lierseweg 328: aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 14/07/2016, 

door Garage Kenis nv, Steenweg op Gierle 234, 2300 Turnhout, van een nieuwe inrichting namelijk: 

standaardgarages en carrosseriebedrijven, omvattende: 

- standaardgarages en carrosseriebedrijven (15.5.) 

op het perceel gelegen Lierseweg 328 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie E 

perceelnr 95F2. 

 

 

038 Openbaar groen: uitbesteding werkzaamheden: onderhoud woonwijken: 

compensatievoorstel niet uitgevoerde werken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel tot compensatie voor de 

niet uitgevoerde onderhoudswerken aan de beplanting in de wijken Wochterberg en St.-Janneke 

tijdens de maand juni door de aannemer Boskat vzw. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met dit voorstel waardoor Boskat vzw 

geen boete zal betalen, maar wel onderstaande werken, die niet opgenomen waren in de huidige 

aanbesteding, kosteloos zal uitvoeren in het jaar 2016-2017. Vanaf 2018 zullen de meerwerken 

worden verrekend aan Boskat vzw. 

- maaien grasmat hoek Mispelaar-Krombaak 

- maaien grasmat achteraan Krombaak (doodlopende straat) 

- maaien grasmat Schuttersstraat tussen straat en bomenrij nabij fietspad naar jachthaven 

- maaien stukje grasmat vooraan Musketstraat 53 

- maaien grasmat aan Sterrebos 38  

- maaien grasmat naast Hofkensbos 7 

- maaien grasmatten einde Kalmoesstraat 

- onderhoud beplanting naast Koninkrijk 39 indien opzeg buurtcontract. Onderhoud van dit 

plantsoen, in afwachting van een duurzame omvorming en ook indien dit plantsoen in 2016 nog 

zou worden hernieuwd 

- onderhoud beplanting rondom grasplein Daalakker. 

 

 

039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/095: verlening - Helrud Export 

nv - Eilandje 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/095 aan (X)* handelend in naam van Helrud Export nv, voor het terrein 

gelegen in Eilandje 1, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 

559M en 559N. 

De aanvraag betreft het regulariseren en het verbouwen van een magazijn tot conciërgewoning. 

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.  

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 06/07/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/8643/007/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/07/ 2016 met kenmerk 

EL160139 moeten nageleefd worden: 

- 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. 



- Enkel het deel met aanduiding van leefruimten mag als dusdanig gebruikt worden. De 

herstelplaats met bijhorende functies als refter, berging, ... mag niet voor bewoning gebruikt 

worden. 

 

 

040 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/146: advies - stad Herentals - 

Hemeldonk 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/146 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van 

het stadsbestuur van Herentals voor een terrein met adres Hemeldonk 8, 2200 Herentals en 

kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 438a. 

De aanvraag betreft het bouwen van een carport. 

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. 

- De nieuwe constructie moet minstens 7,00 m afstand respecteren tot de rechter en achterste 

perceelgrens, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. Mogelijk moet de nieuwe 

constructie hiervoor gedraaid worden om op deze plaats te blijven passen.  

- De hemelwaterput mag niet worden uitgevoerd en wordt in rood geschrapt op de plannen. 

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

van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- 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. 

 

 

041 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V1964/001(11): advies – (X)* - Bornstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de verkavelingswijziging 

reguliere procedure nummer V1964/001 (11) aan (X)*, voor het terrein gelegen in Bornstraat 2, 

Bosdreef 22, Mereldreef, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, percelen 

248F2, 248K2 en 249C. 

De aanvraag betreft een wijziging van de perceelbreedtes van de oorspronkelijke loten 1a, 1b en 5 en 

kosteloze grondafstand van lot 4 aan de stad Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:  

- De bestaande bebouwing op lot 1d en 5b voldoet niet aan de voorschriften van de verkaveling. 

Deze gebouwen moeten gesloopt worden voordat gebruik mag worden gemaakt van deze 

verkavelingswijziging. 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.  

- De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit de as van de weg. Het advies van de technische dienst 

van 10/06/2016 met kenmerk EL16123 moet strikt nageleefd worden: 

- Kosteloos afstaan van de grond die binnen de nieuwe rooilijn van deze verkaveling valt. Alle 

kosten die voortvloeien uit deze overdracht zijn ten laste van de verkavelaar.  

- De inplanting van de bouwstroken moet gebeuren op 10,00 m uit de rooilijn.  

- De bouwstroken op de loten 5b en 1d worden beperkt in bouwdiepte tot 15,00 m zoals 

weergegeven in de voorschriften. 



- Bijgebouwen kunnen volgens de voorschriften op 10,00 m uit de bouwstrook opgericht worden. 

Op het lot 5b kan dit enkel tot op 3,00 m afstand van de achterste perceelgrens en op 10,00 m 

afstand van de rooilijn van Mereldreef worden toegelaten.  

- Op het lot 1d kunnen bijgebouwen tot op 10,00 m afstand van de achtergevelbouwlijn en tot op 

3,00 m afstand van de achterste perceelgrens worden toegelaten. Enkel op 10,00 m afstand van 

de achtergevelbouwlijn van de woning Mereldreef 19 kan tot tegen de achterste perceelgrens een 

bijgebouw opgericht worden.  

- Bij elke woning moet minstens 1 overdekte autostaanplaats voorzien worden op het eigen terrein, 

binnen de bouwstroken van de verkaveling (voor hoofd- of bijgebouwen).  

- De complementaire functie mag geen verkeersgenererende activiteit zijn.  

- Het voorliggende terrein is deels bebost en er staan enkele grote bomen op het terrein. Bij het 

aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning moet nog een compensatie voor de beboste 

delen gebeuren en moet bovendien gebouwd worden met respect voor bestaande waardevolle 

bomen op het terrein.  

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 01/06/2012 over de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

Het college vraagt aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen in de zaak van de wegen, zodat 

tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten kunnen worden opgelegd ten laste van de 

verkavelaar: 

- Er wordt een indicatieve rooilijn vastgelegd op 6,00 m uit de as van de weg, in afwachting van de 

wijziging van de buurtweg. De grond binnen de rooilijn moet kosteloos aan de stad worden 

afgestaan. Alle kosten, verbonden aan deze overdracht, zijn ten laste van de aanvrager. 

 

 

042 Bouwberoep - dossier 2011/0026: kennisname nieuwe uitspraak deputatie – (X)* - 

Doornestraat 68 
BESLUIT 

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

16/06/2016 die luidt als volgt: 

“Het beroep van (X)*, belanghebbende derde, tegen het besluit van 06/06/2011 van het college van 

burgemeester en schepenen van Herentals, waarbij vergunning tot het verbouwen van twee 

varkensstallen en het regulariseren van bestaande bedrijfsgebouwen voorwaardelijk wordt verleend, 

op een terrein, gelegen Doornestraat 68, afdeling 3, sectie E, nrs. 320E
 
en K, wordt niet ingewilligd. 

Vergunning wordt verleend conform de in rood aangepaste plannen en conform de bepalingen van 

het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06/06/2011.” 

 

 

043 Bouwberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2009/00205: 

kennisname brief provincie en standpunt met betrekking tot het beroep en de hoorzitting - 

Vlaamse Bouwmaatschappij bvba - Paradijsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 19/07/2016 van de 

dienst voor Stedenbouwkundige Beroepen van de provincie Antwerpen inzake het bouwberoep van 

een belanghebbende derde tegen de verlening van de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2009/00205 aan de Vlaamse Bouwmaatschappij bvba voor het bouwen van appartementen met 

ondergrondse parkeergarage in Herentals, Paradijsstraat z/n, kadastraal bekend als 3de afdeling, 

sectie B, perceelnummer 170/s.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgend standpunt in te nemen met 

betrekking tot dit beroep: 

- Het vergunningsbesluit van 15/12/2009 blijft integraal behouden.  

Er wordt geen vertegenwoordiger van het stadsbestuur naar de hoorzitting voor dit beroep 

afgevaardigd. 

 



044 Plenaire vergadering RUP zonevreemde bedrijven: kennisname verslag en adviezen en 

standpunt college van burgemeester en schepenen 
BESLUIT 

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

vergadering van 28/06/2016 en de verleende adviezen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Antea om het ontwerp te herwerken 

conform de voormelde standpunten over de diverse adviezen en de verleende adviezen in het kader 

van de MER-screening, voor zover deze laatste adviezen geen opmerkelijke inhoudelijke wijzigingen 

met zich meebrengen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Antea om de herwerkte versie over te maken 

aan Ruimte Vlaanderen, de provincie Antwerpen en het Departement Landbouw en Visserij. Hieruit 

zal moeten blijken wat de volgende stap is: een tweede plenaire vergadering of de voorlopige 

vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. 

 

 

045 Proximus: Smart City concept 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om deel te nemen aan het Smart City 

project van Proximus. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de werken fase 1 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een lokaal ter beschikking voor de informatiesessie 

voor bedrijven en het persmoment op 25/08/2016. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


