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001 OCMW: nota in verband met toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de 

vluchtelingenproblematiek: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota in verband met de 

toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek en keurt het 

voorstel van besteding van de Vlaamse subsidie goed. 

 

 

002 Aanbod modules psychologische functie in de OCMW’s via Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg Kempen: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan het voorstel van de 

Adviesgroep ISOM over de invulling van een psychologische functie in de OCMW’s onder de 

voorwaarden van de beslissing van het vast bureau van het OCMW van 12/07/2016 en binnen de 

huidige meerjarenplanning. 

 

 

003 Samenwerking stad en OCMW Herentals: gezamenlijke arbeidstijdregelingen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel om de 

arbeidstijdregelingen van de stad en het OCMW Herentals op elkaar af te stemmen en beslist om dit 

punt te agenderen op een volgend onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties 

en op een volgende gemeenteraad.  

 

 

004 Fuifbeleid 2016: Scoutsfeesten de Buecken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning, de levering van de 

uitleenmaterialen op woensdag 07/09/2016 en terug ophalen op maandag 12/09/2016 aan de 

scoutslokalen, Augustijnenlaan in Herentals goed. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat niet alle gevraagde uitleenmaterialen 

kunnen geleverd worden wegens andere activiteiten: 

- er worden 35 tafels geleverd in plaats van 75 

- de tenten zijn niet meer beschikbaar 

- er worden maar 2 receptietafels geleverd in plaats van 12. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor de 

scoutsfeesten goed zodat de geluidsnorm wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min op: 

- vrijdag 09/09/2016 van 20 uur tot 1.30 uur voor muziek met dj’s in de scoutslokalen  

- zaterdag 10/09/2016 van 21 uur tot 1.30 uur voor de optredens in de tent 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de scouts De Buecken om het 

deel van de Augustijnenlaan aan de kant van de scoutslokalen tussen Zwanenberg en Vinkenslag te 

gebruiken en parkeer- en autovrij te maken. Het expliciete verkeersreglement wordt aangeboden in 

een afzonderlijk collegepunt. Het verkeer zal niet over de andere kant van de Augustijnenlaan 

worden gestuurd, maar omgeleid worden via de Zwanenberg en Vinkenslag. 

 

 

005 Externe evenementen 2016: Hap Food Truck Zomereditie - Grote Markt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan (X)* om de Zomereditie van Hap 

Food Truck te organiseren op de Grote Markt op vrijdag 16/09/2016 van 16 tot 22 uur, op zaterdag 

17/09/2016 van 12 tot 22 uur en op zondag 17/09/2016 van 12 tot 22 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de organisatoren om de Grote Markt 

parkeervrij te maken aan de kant van cc ’t Schaliken van vrijdag 16/09/2016 om 14 uur tot zondag 

18/09/2016 om 24 uur. De weg naast de Grote Markt mag parkeervrij gemaakt worden van vrijdag 

16/09/2016 na de vrijdagmarkt om 14 uur tot zondag 18/09/2016 24 uur tussen de Belfiusbank en 

het warenhuis Delhaize ter hoogte van het jeugdcentrum 2200. De Koppelandstraat moet vanuit de 

Bovenrij bereikbaar blijven. De Lakenhal moet bereikbaar blijven voor trouwers. De weg van en naar 

’t Hof en het jeugdcentrum 2200 moet vanuit het Hofkwartier vrij blijven wegens andere activiteiten 

dat weekend. Het expliciete verkeersreglement wordt aangeboden in een afzonderlijk collegepunt.  

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

gebruikelijke retributiereglementen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming om vuurkorven te plaatsen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het verwerken van het afval en het opkuisen 

van het terrein ten laste is van de organisatoren van Hap Food Truck.  

 

 

006 Extern evenement 2016: chirokermis Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning voor de organisatie 

van het Chirokermisweekend op 16, 17 en 18/09/2016 goed.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de afwijking van de geluidsnorm voor de 

Chirofuif op vrijdag 16/09/2016 van 21 uur tot 3 uur in de sporthal in Noorderwijk toe te staan en 

legt de geluidsnorm voor deze fuif vast op maximum L Aeq,15 min 95 dB(A). 

 

 

007 Extern evenement 2016: startdag chiro Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning voor de startdag van 

Chiro Morkhoven op zondag 11/09/2016 goed. 

 

 

008 Fuifbeleid 2016: La Noche 10/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan (X)* voor de organisatie 

van de fuif La Noche op donderdag 10/11/2016 in zaal ’t Hof. 

De technische dienst maakt een tijdelijk parkeerverbod op voor de eerste rij parkeerplaatsen op de 

parking achter zaal ‘t Hof op donderdag 10/11/2016 vanaf 10 uur tot en met vrijdag 11/11/2016 om 

16 uur en geeft dit door aan de stedelijke werkplaats. De organisator houdt rekening met de markt 

op vrijdag. 

 

 



009 Open Monumentendag 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de Open Monumentendag 

op 11/09/2016 waarin de voormalige school en het klooster van de Voorzienigheid als speerpunt 

worden opgenomen goed. In deze locatie wordt ook een tentoonstelling opgebouwd. Het 

Begijnhofmuseum, de Begijnhofkerk en de Sint-Waldetrudiskerk worden opengesteld van 13 tot 

17 uur. Om 10 uur start er een begeleide natuurwandeling naar De Roest. 

Voor de 3de graad van de Herentalse basisscholen wordt een aangepast programma opgemaakt voor 

de week die volgt op Open Monumentendag.  

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

goed. 

 

 

010 Uitleenmateriaal: opendeurdag brandweer 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen rekent geen waarborg en vervoerskosten aan voor het 

leveren van uitleenmateriaal voor de organisatie van de jaarlijkse opendeurdag van de brandweer in 

de kazerne in de Oud-Strijderslaan op 18/09/2016.  

Deze beslissing geldt voor de rest van de legislatuur. 

 

 

011 Kersthappening 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Toerisme Herentals vzw en 

de dienst toerisme van de stad Herentals om een kerstmarkt te organiseren op de Grote Markt op 

zondag 11/12/2016.  

De kerstmarkt start om 13 uur op de noordkant van de Grote Markt met een familiale alcoholvrije 

kerstmarkt tot 18 uur. Om 16 uur start op de zuidkant van de Grote Markt het verenigingsgebeuren 

met een diskjockey tot 22 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel rond de afvalophaling. 

De logistieke ondersteuning wordt goedgekeurd zoals gevraagd. De geluidsnorm wordt beperkt voor 

het tweede deel van de kersthappening op de zuidkant van de Grote Markt van 16 uur tot 22 uur tot 

L Aeq,15min 95 db(A). Voor het plaatsen van de mobiele kiosk moet voorafgaand een parkeerverbod 

aangevraagd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van de organisatoren om 

wandelactiviteiten te organiseren aan de jachthaven op woensdag 28/12/2016 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in het financieel advies 

opgenomen kosten. 

 

 

012 Halftijds ontslag in wederzijds akkoord: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

013 Ontslag in wederzijds akkoord: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



014 Selectieprocedure expert sportanimatie: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma van 

bachelor lichamelijke opvoeding hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van expert sportanimatie: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma van 

bachelor lichamelijke opvoeding hebben maar nog een kopie van hun diploma moeten afleveren. Het 

college van burgemeester en schepen nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van expert sportanimatie als zij voor de aanvang van de selectieprocedure een kopie 

van hun diploma afgeven: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma van 

bachelor lichamelijke opvoeding heeft maar dit in september zal behalen. Het college van 

burgemeester en schepen nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van expert sportanimatie als hij voor de aanvang van de testen een kopie van zijn diploma 

afgeeft: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma van 

bachelor lichamelijke opvoeding heeft en nodigt haar niet uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van expert sportanimatie: (X)* 

 

 

015 Selectieprocedure arbeider vervoer: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs C 

hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van arbeider 

vervoer: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs C 

hebben maar nog een kopie moeten afleveren. Het college van burgemeester en schepenen nodigt 

hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van arbeider vervoer als zij deze 

kopie hebben afgeleverd: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten in opleiding zijn voor 

een rijbewijs C. Het college van burgemeester en schepenen nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider vervoer als zij voor de selectieprocedure 

(20/09/2016) hun rijbewijs hebben gehaald: (X)* 

 

 

016 Selectieprocedure technieker elektriciteit: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoende ervaring 

hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van technieker 

elektriciteit: (X)* 

 

 

017 Selectieprocedure arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie: aanvaarding 

kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs C 

hebben en een uittreksel uit het strafregister model 2 hebben afgeleverd en nodigt hen uit om deel 

te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van arbeider logistiek, evenementenbeheer & 

administratie: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten nog een uittreksel uit 

het strafregister model 2 moeten afleveren. Het college van burgemeester en schepenen nodigt hen 

uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van arbeider logistiek, 



evenementenbeheer & administratie als zij dit formulier voor de start van de selectieprocedure 

hebben afgeleverd: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs C 

hebben, maar nog een kopie van hun rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister model 2 moeten 

afleveren. Het college van burgemeester en schepenen nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie als zij 

deze documenten voor de start van de selectieprocedure hebben afgeleverd: (X)* 

 

 

018 Verlenging aanstelling administratief medewerker in vervanging van 

loopbaanonderbreking: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als contractueel administratief 

medewerker voor 3,8/38 in vervanging van (X)* administratief assistent afwezig wegens 

loopbaanonderbreking voor medische bijstand, van 01/09/2016 tot einde loopbaanonderbreking van 

(X)*. 

 

 

019 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in functie van een lagere graad (op eigen 

verzoek) 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

020 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in functie van een lagere graad (op eigen 

verzoek) 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Tussenkomst sociale dienst personeel 2016/2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in toepassing van het reglement van de sociale 

dienst van het gemeentepersoneel een toelage of tussenkomst toe te kennen aan volgende 

werknemers: (X)* 

Deze bedragen zijn volledig sociaal en fiscaal vrijgesteld. 

 

 

022 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: verslag kerkraad 04/08/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 04/08/2016. 

 

 

023 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: kennisname geactualiseerde samenstelling kerkraad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van 

de kerkraad vanaf 01/08/2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: 

- Norbert Wauters: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie 

- Frans Nuyts: voorzitter 

- Dennis Avonds: penningmeester 

- Wim Vervoort: secretaris 

- Geert Keppens: lid 



- Francis Van Schoubroeck: lid 

 

 

024 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: jaarrekening 2015: goedkeuringsbesluit gouverneur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31/12/2015 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper over het 

boekjaar 2015 werd goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

- Overschot/tekort exploitatie: 10.573,19 euro 

- Overschot/tekort investeringen: 0,00 euro 

- Totale patrimonium (roerende beleggingen): 22.650,64 euro 

 

 

025 Kerkfabriek Sint-Niklaas: jaarrekening 2015: goedkeuringsbesluit gouverneur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31/12/2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas over het boekjaar 

2015 werd goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

- Overschot/tekort exploitatie: 1.996,25 euro 

- Overschot/tekort investeringen: 17.963,73 euro 

- Totale patrimonium (roerende beleggingen): 201.043,69 euro 

 

 

026 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: jaarrekening 2015: goedkeuringsbesluit gouverneur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31/12/2015 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua over 

het boekjaar 2015 werd goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

- Overschot/tekort exploitatie: 20.060,86 euro 

- Overschot/tekort investeringen: 0,00 euro 

- Totale patrimonium (roerende beleggingen): 218.446,58 euro 

 

 

027 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: jaarrekening 2015: goedkeuringsbesluit gouverneur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31/12/2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw over het 

boekjaar 2015 werd goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

- Overschot/tekort exploitatie: 7.073,07 euro 

- Overschot/tekort investeringen: 0,00 euro 

- Totale patrimonium (roerende beleggingen): 363.961,77 euro 

 

 

028 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: jaarrekening 2015: goedkeuringsbesluit gouverneur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de 

gouverneur waarin de jaarrekening per 31/12/2015 van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis over het 

boekjaar 2015 werd goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

- Overschot/tekort exploitatie: 93.100,36 euro 

- Overschot/tekort investeringen: 247.584,58 euro 

- Totale patrimonium (roerende beleggingen): 64.917,86 euro 

 

 



029 Bestelbons 2016: week 34 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 29/08/2016 goed en 

bestelbons 2016006669 en 2016006698. 

 

 

030 Uitgaven 2016: week 34 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

031 Raamovereenkomst voor het leveren op afroep van ergonomische bureaustoelen voor de 

stad, het AGB en het OCMW (2016-2019) - dossier 2016-066: goedkeuring van de 

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

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016-066 en de raming voor de 

opdracht 'raamovereenkomst voor het leveren op afroep van ergonomische bureaustoelen voor de 

stad en het OCMW (2016-2019)'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 30.000 euro exclusief btw of 

36.300 euro inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De stad Herentals wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het AGB Sport en 

Recreatie Herentals en het OCMW Herentals bij de gunning van de opdracht op te treden. 

In geval van een juridisch geschil over deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 

verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

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

- Drisag, Diamantstraat 4, 2200 Herentals 

- EB-projects, Toekomstlaan 41a, 2200 Herentals 

- BMA Ergonomics BE nv, Ninoofsesteenweg 55, 1760 Roosdaal 

- Ergo-Advice bvba, Kerkstraat 63, 9160 Lokeren. 

 

 

032 Vervangen van 7 terminals voor bancontact: gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

Worldline voor het vervangen van 7 betaalterminals voor bancontact. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Atos Worldline, 

Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel tegen onderstaande voorwaarden: 

Dienst Type Aantal EP excl. btw totaal excl. btw 

Burgerzaken Yomani 3 626,50 1.879,50 

Cultuur/Vrijetijdswinkel Yomani 1 626,50 626,50 

Cultuur draagbaar Yoximo 3G/2G 1 651,00 651,00 

Financiën/stadskas Yomani 1 626,50 626,50 

Netepark (AGB) Yomani 1 626,50 626,50 

Voor het draagbaar toestel komt er nog een maandelijkse kost bij van 6,98 euro exclusief btw voor 

het SIM-kaart abonnement. 

De abonnementformules van de te vervangen terminals zullen herbekeken en aangepast worden 

indien blijkt dat er een beter of voordeliger alternatief beschikbaar is. 

 



033 Leveren en plaatsen van meubilair voor de inrichting van het stadsarchief - dossier 2016-

059: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren en plaatsen van meubilair voor de inrichting van het stadsarchief.  

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Bruynzeel Storage 

Systems, Heizel Esplanade 50B, 1020 Brussel (Laken) met een inschrijvingsbedrag van 30.665,71 euro 

exclusief btw of 37.105,51 euro inclusief btw, als volgt opgesplitst: 

- Perceel 1 (metalen bibliotheekrek): tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.675,95 euro 

exclusief btw of 2.027,90 euro inclusief btw. Dit bedrag omvat de basislevering en volgende 

toebehoren: 

- 1 x tijdschriftenklep (40 x 100 cm)  

- 1 x tijdschriftenklep (40 x 125 cm)  

- 2 x medialade (40 x 125 cm)  

- Perceel 2 (metalen archiefrekken): tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 21.118,71 euro 

exclusief btw of 25.553,64 euro inclusief btw. Dit bedrag omvat de basislevering en volgende 

toebehoren: 

- 57 x etikethouder (A5)  

- 20 x hangende boekensteun (40 cm)  

- 4 x hangende boekensteun (30 cm)  

- 1 x uittrekbaar legbord (50 x 125 cm)  

- 1 x uittrekbaar legbord (45 x 125 cm)  

- 2 x uittrekbaar legbord (40 x 125 cm) 

- 42 x verdeelstang (3 m) 

- Perceel 3 (Inrichting museaal depot): tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 

3.456,59 euro exclusief btw of 4.182,47 euro inclusief btw. De kunststof pallets kunnen niet 

aangeboden worden en moeten nog elders aangekocht worden. 

- Perceel 4 (Aanpassing rolarchief): tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4.414,46 euro 

exclusief btw of 5.341,50 euro inclusief btw 

De uitvoering van de opdracht moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. 2016-059. 

 

 

034 Aanleg fietspad en riolering Lierseweg N13- kappen van bomen: gunning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden goed voor het kappen van de 

bomen langs de Lierseweg en beslist dat de opdracht wordt gegund door een open aanbesteding. 

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

hetgeen integraal deel uit maakt van de gunningsbeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het kappen van de bomen in 

functie van de aanleg van een nieuw fietspad en nieuwe riolering in de Lierseweg aan de firma 

Krinkels nv, Sint- Annadreef 68 bus B, 1020 Brussel voor haar aandeel van 39.400,32 euro, inclusief 

btw. 

 

 

035 Pompstation Laagland - vervanging van een pomp - 2016/067: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een 

nieuwe pomp voor het pompstation ‘Laagland’ via een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking.  

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe aan de firma Xylem Water 

Solutions Belgium bvba, Vierwinden 5B, 1930 Zaventem voor de prijs van 3.961,25 euro, exclusief 

btw. 



036 Boomveiligheidscontrole, advies en snoeien en vellen van hoogstammige bomen - 

2016/069: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016/069 en de raming voor de 

opdracht ‘boomveiligheidscontrole, advies en snoeien en vellen van hoogstammige bomen’ 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 53.000 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht bij wijze van de onderhan-

delingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende firma’s uit te nodigen om deel te 

nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Bostra, Heimerik 7, 2440 Geel 

- Bergen B & D bvba, Goorstraat 5, 2970 Schilde 

- Boomverzorging Len Etienne, Eikenlei 18, 2280 Grobbendonk 

- HS projects, Welvaartstraat 22, 2200 Herentals 

- TreeXpert, Goorstraat 5, 2970 Schilde. 

 

 

037 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2016 - 

verrekeningsvoorstel 1: heraanleg parking kruispunt Boerenkrijglaan/Stadspoortstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1 bij het dossier 

onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2016 goed. De kostprijs 

voor deze verrekening bedraagt 16.963,57 euro, inclusief btw. 

 

 

038 Septemberkermis 2016: inplantingsplan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plan voor de septemberkermis 

2016. 

 

 

039 Septemberkermis 2016: officiële opening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het programma van de septemberkermis 

2016 als volgt goed te keuren:  

1. 03/09/2016 om 18 uur: openingsreceptie + rondgang over de kermis 

2. 07/09/2016 om 14 uur: kinderkleurwedstrijd 

3. 11/09/2016 van 14 tot 18 uur: kermisrommelmarkt 

4. 12/09/2016: familiedag 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de septemberkermis 2016 officieel te openen 

op zaterdag 03/09/2016 om 18 uur in de Lakenhal. De muzikale omlijsting gebeurt door fanfare ‘de 

Noorderzonen’ uit Noorderwijk.  

 

 

040 Tijdelijk verkeersreglement: BK Atletiek Cadetten en Scholieren op zaterdag 03/09/2016 

en zondag 04/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt volgende verkeersmaatregelen uit voor de 

organisatie van de atletiekclub AC Herentals van het Belgisch Kampioenschap Atletiek Cadetten en 

Scholieren in het sportcentrum Sport Vlaanderen op zaterdag 03/09/2016 en zondag 04/09/2016: 



- Op zaterdag 03/09/2016 en zondag 04/09/2016 wordt op de Vorselaarsebaan langsparkeren en 

dwarsparkeren, volgens bijgevoegd plan dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, 

toegestaan op het moment dat de parking aan het Netepark en de parking aan Sport Vlaanderen 

volzet zijn. 

- De organisatie voorziet minstens 5 parkeerwachters die de signalisatie plaatsen wanneer het 

langs- en dwarsparkeren wordt ingevoerd: dranghek met verkeersbord D1E (wijzend links onder). 

- In een gedeelte van de Vorselaarsebaan, tussen de rotonde Sport Vlaanderen en het kruispunt 

Heikenstraat/Haanheuvel, wordt een parkeerverbod ingesteld. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van de borden E3 zaterdag 03/09/2016 om 8 uur tot en met 

zondag 04/09/2016 om 20 uur. 

 

 

041 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Zandhoevestraat op zaterdag 10/09/2016 
BESLUIT 

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

een straatfeest in de Zandhoevestraat op zaterdag 10/09/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandhoevestraat op zaterdag 10/09/2016 van 9 uur tot 

en met zondag 11/09/2016 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

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

‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

042 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Laarberg op zaterdag 10/09/2016 
BESLUIT 

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

een straatfeest in Laarberg op vrijdag 09/09/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Laarberg van vrijdag 09/09/2016 om 16 uur tot en met 

zondag 11/09/2016 om 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

043 Tijdelijk verkeersreglement: Begijnhof - Montmartre op zondag 11/09/2016 

BESLUIT 

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

het evenement ‘Montmartre’ op 10/09/2016 en 11/09/2016 op het Begijnhof. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het Begijnhof op zaterdag 10/09/2016 van 18 uur tot en 

met zondag 11/09/2016 om 20 uur als gevolg van het culturele evenement ‘Montmartre’. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verlichting met 

verkeersborden C3 en M2. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

044 Milieuvergunning klasse 1: Kemin Europa nv, Toekomstlaan 33 - 35 – 37: kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 28/07/2016 over de milieuvergunningsaanvraag met betrekking tot een 

exploitatie voor het produceren van additieven voor voeding en veevoeding, van nv Kemin Europa, 

gelegen Toekomstlaan 33 - 35 - 37. 

 

 



045 Milieuvergunning klasse 1: bvba Van Asbroeck - Heylen, Molenstraat 55/1: kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 28/07/2016 over de milieuvergunningsaanvraag met betrekking tot een 

tankstation met garage van bvba Van Asbroeck - Heylen, gelegen Molenstraat 55/1. 

 

 

046 Openbaar groen: vellen dode boom ter hoogte van Sterrebos 17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de dode boom (berk) gelegen op openbaar 

domein ter hoogte van Sterrebos 17 te laten vellen door de groendienst omwille van 

veiligheidsredenen.  

 

 

047 Het leveren van hondenpoeprecipiënten: goedkeuring van de eindafrekening 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindafrekening van 7.623 euro voor het 

leveren van hondenpoeprecipiënten goed. 

 

 

048 Het leveren en plaatsen van afvalbakken op het openbaar domein: goedkeuring van de 

eindafrekening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindafrekening van 267.107,50 euro voor het 

leveren en plaatsen van afvalbakken op het openbaar domein goed. 

 

 

049 Recyclagepark, diftar, vraag tot terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van (X)* tot het 

terugbetalen van 52,50 euro voor het onrechtmatig aanrekenen van roofing als grofvuil. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/087: verlening – (X)* - 

Schravenhage 6 en 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/087 aan (X)* voor het terrein gelegen in Schravenhage 6 en 8, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 24M, 24N, 27D. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande woning en conciërgewoning en omvormen 

van het resterende deel koetshuis tot ruimte voor diensten. 

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 dienstenfunctie moet laagdynamisch blijven en mag niet verkeersgenererend zijn. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 22/06/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0415/001/01/HAJPE moet worden gerespecteerd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk 

EL160145 moet worden gerespecteerd: 

- Er moeten 2 IBA's geplaatst worden: één voor de opvang van het afvalwater afkomstig van 

woning nr. 6, één voor de opvang van het afvalwater afkomstig van woning nr. 8. 



- Het afvalwater afkomstig van de ruimte voor diensten moet aangesloten worden op de IBA 

van woning nr. 6. 

- De septische putten vóór de IBA's moeten weggelaten worden. 

- Er moet een infiltratievoorziening op het eigen terrein voorzien worden voor de opvang van de 

noodoverlaat van de hemelwaterput. 

- 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. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/112: verlening - (X)* - St.-

Bavostraat 10 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/112 aan (X)* voor het terrein gelegen in St.-Bavostraat(NDW) 10, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 239P. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van 

een carport in de zijtuinstrook, de afbraak, aanvraag nieuwe oprit en opname van een vergund 

geacht bijgebouw in vergunningsregister. 

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.  

- Het advies van de technische dienst van 24/08/2016 met kenmerk EL160156 moet strikt 

nageleefd worden: 

- De nieuwe verhardingen moeten worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

- De aanleg van een nieuwe inrit aan de linkerzijde van de woning moet worden aangevraagd bij 

de technische dienst en beperkt worden tot 3 m. De werken worden uitgevoerd door de 

stedelijke werkplaats. Alle kosten die voortvloeien uit de werken die nodig zijn voor de 

opbraak van de bestaande inrit en de aanleg van de nieuwe, zijn volledig ten laste van de 

aanvrager. 

- De private verharding die nu op het openbaar domein ligt, moet worden verwijderd. Dit 

gedeelte wordt opnieuw ingelijfd bij het patrimonium van de stad. 

- 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. 

- Voor 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. 

- Op de linker perceelsgrens wordt de carport afgewerkt met een gemetste muur. De carport wordt 

bekleed met hout. De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen 

worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als 

tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde 

deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

 

 

052 Verlening stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/106: kennisname - 

stadsbestuur Herentals en gemeente Grobbendonk (N13 Lierseweg) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/106 die door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleend werd aan 

het stadsbestuur van Herentals en het gemeentebestuur van Grobbendonk voor het aanleggen van 



fietspaden en het kappen en ontbossen van bomen langs de N13 Lierseweg op grondgebied 

Herentals en N13 Herentalsesteenweg, Jagersdreef, Industrieweg, Lenteheidestraat op grondgebied 

Grobbendonk, van E313 tot zijstraat Lierseweg.  

De vergunning werd verleend onder volgende voorwaarden: 

- Het advies van de Brandweer Zone Kempen van 09/06/2016 met kenmerk 2016-0389/001/01 is 

gunstig met voorwaarden. De voorwaarden uit dit advies moeten strikt nageleefd worden. 

- De adviezen van het Provinciebestuur – dienst Integraal Waterbeleid en van VMM – Afdeling 

Operationeel Waterbeheer – Brussel zijn voorwaardelijk gunstig. De voorwaarden vervat in deze 

adviezen moeten strikt nageleefd worden en maken deel uit van deze vergunning. 

- De voorwaarden vervat in de adviezen van de schepencolleges van Herentals en Grobbendonk 

moeten strikt nageleefd worden en maken integraal deel uit van deze vergunning. 

- De voorwaarden vervat in de adviezen van Wegen en Verkeer – District en Regie 114 Geel, van 

het Agentschap Natuur en Bos – Antwerpen en van De Lijn moeten strikt nageleefd worden en 

maken integraal deel uit van deze vergunning. 

 

 

053 Princiepsaanvraag van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

054 Melding ME2016/013: aktename beëindigen zorgwonen – (X)* - Meivuurstraat 37 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2016/013 

van (X)* voor beëindiging van de zorgsituatie, terug één woongelegenheid op een terrein met adres 

Meivuurstraat(HRT) 37, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie A, nummer 

219N. 

 

 

055 Voorstel ontslag van een werknemer omwille van dringende reden 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

056 Voorstel ontslag van een werknemer omwille van dringende reden 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

057 Melding ME2016/014: aktename – (X)* - Paradijsstraat 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2016/014 

van (X)* voor het bouwen van een veranda en pergola op een terrein met adres Paradijsstraat 6, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 195D2. 

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 melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de 

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

- Als bij de woning een hemelwaterput aanwezig is, moet het hemelwater van de nieuwe 

constructies hier naartoe worden geleid. Als er geen hemelwaterput aanwezig is, moet het 

hemelwater van de nieuwe constructies ter plaatse in de bodem infiltreren. 



- De doorgang die wordt gemaakt tussen de leefruimte van de woning en de veranda mag geen 

stabiliteitswerken inhouden, anders is de medewerking van een architect en een 

stedenbouwkundige vergunning vereist. 

- De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens moet minimum 3 m bedragen. 

 

 

058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/090: verlening – (X)* - St.-

Waldetrudisstraat 144 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/090 (X)* voor het terrein gelegen in St.-Waldetrudisstraat(HRT) 144, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 643N3. 

De aanvraag betreft een gevelwijziging: het isoleren en het afwerken met facadesteen (voorgevel), 

crepi (achtergevel) en interne wijzigingen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat tijdens het openbaar onderzoek geen 

bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (gevelmaterialen) toe. 

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.  

- Het advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk EL160146 moet strikt 

nageleefd worden: 

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

aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privé-waterafvoer. 

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

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

- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig 

onderhouden. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


