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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie 
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001 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in een functie van een lagere graad: 

hoorzitting en beslissing 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

002 21ste monumentenloop en 5de monument- en biermarathon 09/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Kasteellopers vzw, 

Dijkbaan 49, 2290 Vorselaar voor het organiseren van een jogging/loopwedstrijd over grondgebied 

Herentals op 09/10/2016. De organisatoren moeten ook toestemming vragen aan de privé-eigenaars 

en eventueel ook aan Agentschap Natuur en Bos. 

 

 

003 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: onderhoud, reinigen en 

onderhoudscontracten verwarmingsketels 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het afsluiten van een jaarlijks opzegbaar 

onderhoudscontract en het reinigen en afstellen van de vijf cv ketels in de Stedelijke Academie voor 

Beeldende Kunst met Veolia nv, Fernand Demetskaai 52, 1070 Anderlecht goed. 

 

 

004 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: street art project 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepen keurt het street art project van de jeugdateliers van de 

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in samenwerking met kunstenaarsduo Diva Benini goed 

en laat de jeugdateliers de muren van de nieuwe fietstunnel aan Prima Lux onder de gewestweg R15 

richting Olen opfleuren met graffiti en/of andere muurdecoratie. 

Het project wordt ook in 2017 voorzien binnen de reguliere kredieten. 

 

 

005 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap NIMA 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 

van leerlingen van de middelbare graad van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst naar het 

urban art museum MIMA in Molenbeek op zaterdag 15/10/2016. De leerlingen maken gebruik van 

de stedelijke autobus met chauffeur.  

 

 



006 Tweejaarlijkse bijeenkomst voor de buurtvrijwilligers 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de tweejaarlijkse bijeenkomst 

van de buurtvrijwilligers op zondag 09/10/2016 in zaal ’t Hof goed. 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een ontbijt voor de vrijwilligers die 

samenwerken met de dienst welzijn en preventie. Het college van burgemeester en schepenen stelt 

hiervoor de tuinzaal van zaal ‘t Hof gratis ter beschikking. Elke buurtvrijwilliger krijgt een uitnodiging. 

 

 

007 Dag van de Klant op 24/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de optredens op de Dag van de Klant op 

24/09/2016 in de Zandstraat en de Bovenrij goed. Het maximale geluidsniveau van 85 decibel wordt 

gerespecteerd. In de Bovenrij wordt een parkeerverbod en een autovrije zone toegestaan van 11 uur 

tot 18 uur.  

De organisatoren moeten de bewoners van de omliggende straten verwittigen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan vzw Thals om hun aanvraag langer op 

voorhand in te dienen bij het stadsbestuur. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt volgens het regime van de braderij. 

 

 

008 Welzijn op het werk: alcohol-, drug-, en medicatiebeleid 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde alcohol-, drugs- en medicatiebeleid 

principieel goed. De tekst wordt geagendeerd op het volgende onderhandelingscomité en kan nadien 

voorgelegd worden aan de gemeenteraad als onderdeel van het arbeidsreglement. 

 

 

009 Sluitingsdagen 2017: vastlegging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist 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 schepencollege legt de volgende sluitingsdagen en openingsdagen op feestdagen in 2017 vast: 

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 26/12/2017 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). 

 

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 26/12/2017 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). 

 

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 

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: 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 (voor 

wagens) 

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 

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 uit 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 

 

 

010 Kennisgeving reguliere- en restmiddelen VIA-4 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opvolging van het dossier VIA4 

reguliere middelen en van het dossier VIA4 restmiddelen en vraagt de voorzitter van het overleg- en 

onderhandelingscomité om het dossier VIA4 restmiddelen te agenderen op het volgende overleg- en 

onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties. 

 

 

011 Kennisgeving van de brief van ACV-openbare diensten van 12/09/2016 over de 

actieaanzegging voor 29/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 12/09/2016 van het ACV 

openbare diensten waarin ze voor 29/09/2016 een actieaanzegging indient. 

 

 



012 Personeelsjaarvergadering 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie en het programma van de 

personeelsjaarvergadering 2016 op donderdag 22/09/2016, in de schouwburg van cc ’t Schaliken, 

goed. 

Groep 1 

van tot plaats onderwerp spreker tijd 

Welkom en verloop Cyriaque De Peuter 5’ 

Cultuurverschillen Dirk Soentjens, 

OCMW-secretaris 

10’ 

Talent vindt zijn plaats Tanja Mattheus, stadssecretaris 10’ 

09:00 09:50 schouwburg 

Veiligheid & preventie Jo Lemmens, interne 

preventieadviseur stads- en 

OCMW-bestuur 

10’ 

   

Mededelingen vanuit de 

dienst personeel & 

organisatie 

(vertrouwenspersonen, 

EHBO-beleid) 

Cyriaque De Peuter, dienst 

personeel & organisatie 

15' 

09:50 10:40 schouwburg Stress: mijn vijand of 

vriend 

Sofie Damen, ReSet 50’ 

10:40 11.00 foyer koffiepauze 20' 

11:00 12:00 schouwburg Talent Luk Dewulf, pedagoog 60’ 

 

12:00 12:45 foyer Broodjeslunch 45’ 

 

Groep 2 

van tot plaats onderwerp spreker tijd 

12:45 12:50 schouwburg Welkom en verloop Cyriaque De Peuter 5’ 

12:50 13:50 schouwburg Talent Luk Dewulf, pedagoog 60' 

13:50 14:10 foyer koffiepauze  20' 

14:10 15:00 schouwburg Stress: mijn vijand of 

vriend 

Sofie Damen, ReSet 50' 

Cultuurverschillen Dirk Soentjens, 

OCMW-secretaris 

10’ 

Talent vindt zijn plaats Tanja Mattheus, stadssecretaris 10’ 

Veiligheid & preventie Jo Lemmens, interne 

preventieadviseur stads- en 

OCMW-bestuur 

10’ 

15:00 15:45 schouwburg 

Mededelingen vanuit de 

dienst personeel & 

organisatie 

(vertrouwenspersonen, 

EHBO-beleid) 

Cyriaque De Peuter, dienst 

personeel & organisatie 

15’ 

 

 

013 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 



014 Bestelbon 2016: week 37 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten met datum 12/09/2016, 

19/09/2016 en 29/08/2016 goed en bestelbons 2016007029, 2016006709 en 2016006591. 

 

 

015 Uitgaven 2016: week 37 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

016 Niet-betaalde onkostennota Grabbelpas 2014: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde onkostennota van de Grabbelpas 2014, de aanmaningskosten en de kosten voor de 

advocaat: (X)* 

 

 

017 Niet-betaalde parkeerretributies: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde parkeerretributies en de aanmaningskosten. 

 

 

018 Niet-betaalde onkostennota’s speelpleinwerking De Sjallekes 2014: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde onkostennota’s van de speelpleinwerking De Sjallekes 2014 en de aanmaningskosten + 

de kosten voor de advocaat: (X)* 

 

 

019 Samenaankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 2018 - dossier 2016-072: aanvaarding 

van het mandaat van de politiezone 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een overeenkomst af te sluiten met 

het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas. 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het mandaat dat in voorkomend geval zal 

gegeven worden door de politieraad op 12/10/2016 om voor rekening van de Politiezone Neteland 

een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en 

aardgas.  

De stad neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot deze overeenkomst 

voor de politiezone Neteland. 

Het college van burgemeester en schepenen mandateert Eandis System Operator cvba, 

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en 

facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers om op te treden als facilitator 

voor de overgang naar het nieuwe contract. 

De stad en het OCMW zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met 

betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het 

Vlaams EnergieBedrijf. 



In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan bepaald 

in artikel 8, is de stad mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar 

aandeel in de overeenkomst. 

 

 

020 Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2015/071: goedkeuring 

vorderingsstaat 3 (eindstaat) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindstaat van GreenRoad, Brugstraat 16C, 

9260 Wichelen voor de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen' goed 

voor een bedrag van 66,34 euro exclusief btw.  

 

 

021 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van 

duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van De Peuter Aannemingen, 

Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 'kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine 

infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep' goed voor een bedrag 

van 16.750,17 euro exclusief btw. 

 

 

022 Verkaveling Molenstraat - Schransstraat: verslag werfvergadering 6 tot en met 8 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 6, 7 

en 8 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Molenstraat/Schransstraat'.  

 

 

023 Weg- en rioleringswerken in Toekomstlaan/Wolfstee (gemeentelijk deel): opname als 

lokaal-pact dossier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 30/05/2016 met 

betrekking tot het bovenlokaal Aquafinproject 22207 'optimalisatie overstorten Lange Eersels, 

Toekomstlaan en Atealaan'. 

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om bij dit bovenlokale Aquafin-project 

de kosten van de afkoppelingsstudies op industrieterrein voor haar rekening te nemen en voorziet 

hiervoor de nodige budgetten. 

Het college van burgemeester en schepenen wil van de aangeboden mogelijkheid door VMM 

gebruikmaken om het gemeentelijke GIP-dossier Toekomstlaan/Wolfstee te laten uitvoeren door 

Aquafin in het kader van het 'Lokaal Pact'. 

Het college van burgemeester en schepenen wil volgende zaken mee opnemen in de (tegen eind 

2016) te ondertekenen gebruiksovereenkomst met Aquafin en VMM: 

- Het college van burgemeester en schepenen wil tegelijkertijd met het lokaal-pact-dossier 

vrijliggende fietspaden aanleggen in Wolfstee vanaf Rietbroek tot aan het kruispunt Wolfstee-

Toekomstlaan.  Tegelijkertijd wil het college van burgemeester en schepenen het kruispunt 

Wolfstee-Toekomstlaan-Saffierstraat heraanleggen omdat dit nu vrij onoverzichtelijk is.  

De (her)aanleg van de vrijliggende fietspaden en kruispunt wenst het college van burgemeester 

en schepenen gesubsidieerd zien via “het besluit van de Vlaamse regering van 25/01/2013 tot 

bepaling van de nadere regels over de organisatorische omkadering, de financiering en de 

samenwerking voor het mobiliteitsbeleid”.  Dit betekent dat de procedures hiervoor strikt gevolgd 

moeten worden. 

- Tijdens het thematisch overleg van 05/09/2014 met betrekking tot het bovenlokaal 

Aquafinproject 22207: 'optimalisatie overstorten Lange Eersels, Toekomstlaan en Atealaan'  heeft 



de bekkencoördinator (X)* het technisch plan gunstig geadviseerd op voorwaarde dat: 

'plaatselijke herstellingen aan de bestaande DWA indien nodig mee geïntegreerd kunnen worden 

in het bestaande GIP-dossier'. Aangezien het GIP-dossier een lokaal-pact-dossier wordt, wenst het 

college van burgemeester en schepenen dat de opportuniteit van deze plaatselijke herstellingen 

in het lokaal-pact-dossier worden bekeken in samenspraak met de stad Herentals. 

 

 

024 Openbare verlichting Lierseweg (N13) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ondergronds brengen 

van de nutsleidingen en het plaatsen van openbare verlichting (indien het Vlaamse Gewest dit niet 

zou financieren) langs het hele traject van de fietspaden langs de N13 Lierseweg. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor het bedrag van 

46.200 euro in het budget 2017 te voorzien. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de nutsinfrastructuur in Wolfstee niet 

ondergronds te brengen.  

 

 

025 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Stadspoortstraat en Kleerroos 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet in de Stadspoortstraat en Kleerroos te verplaatsen. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

De werken moeten via een onderboring gebeuren zodat het nieuw aangelegde kruispunt en de 

parking niet opengebroken moeten worden.  

 

 

026 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 
BESLUIT 

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

voeren op het openbaar domein om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de 

Poederleeseweg ter hoogte van nummer 131 te vervangen. 

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. 

 

 

027 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Ekelstraat - Montezumalaan 
BESLUIT 

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

voeren in de Ekelstraat en Montezumalaan om een professionele klant aan te sluiten in de De 

Beukelaer-Pareinlaan.  

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. 

 

 

028 Begraafplaats Herentals: vraag van een burger voor aanpassing van het reglement 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de afmeting van het grafteken 

ongebruikelijk, maar wel reglementair is. 

Bij een volgende wijziging van de zonale politiecodex zal de stad overwegen of dit blijft toegestaan 

en of er geen beperking op de hoogte zou moeten ingevoerd worden. 

 

 

029 Tijdelijk verkeersreglement: ‘Ons bedrijf is triactief 2016’ op zondag 25/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op zondag 25/09/2016 tussen 13 uur en 17 uur is er een parkeerverbod langs het parcours in de 

Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en de Bornstraat.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op zondag 25/09/2016 tussen 13 uur en 17 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en Bornstraat.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met verkeersborden C3, 

F45 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

030 Tijdelijk verkeersreglement: openingsfeest ‘t Schaliken op zondag 25/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op de Grote Markt (Noordkant) is het op zondag 25/09/2016 vanaf 9 uur tot en met 20 uur 

verboden stil te staan en te parkeren.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord ‘ ’t Schaliken’. 



- Op de Grote Markt (Noordkant) met inbegrip van het kruispunt 

Koppelandstraat/Zandstraat/Grote Markt is er geen doorgaand verkeer mogelijk op zondag 

25/09/2016 van 13.30 uur tot 18 uur.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verkeersborden C3, 

M2, F45 en F41 ‘omleiding’. 

- De enkelrichting in de Koppelandstraat wordt op zondag 25/09/2016 van 13.30 uur tot 18 uur 

opgeheven en omgevormd tot een doodlopende weg.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door het verwijderen van het verbodsbord C1 en het gebruik 

van het aanwijzingsbord F45c.  

- De enkelrichting in de Zandstraat (tussen kruispunten Grote Markt en Collegestraat) wordt op 

zondag 25/09/2016 van 13.30 uur tot 18 uur opgeheven en omgevormd tot een doodlopende 

weg. Deze maatregel wordt meegedeeld door het verwijderen van het verbodsbord C1 en het 

gebruik van het aanwijzingsbord F45c.  

- In de Schoolstraat van aan de Lierseweg tot aan de Bolwerkstraat (enkel aan de oneven 

huisnummers) is het op zondag 25/09/2016 van 7 uur tot 22 uur verboden te parkeren. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E1. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

031 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd ‘WTC ‘t Scheef Kaderke’ op zaterdag 

01/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op zaterdag 01/10/2016 tussen 12 uur en 18.30 uur wordt in de Hoge Weg, Schravenhage, 

Lankem, Morkhovenseweg (tussen de kruispunten met Lankem en Grebbenbos), Ring en Servaas 

Daemsstraat (tussen de kruispunten met Ring en Hoge Weg) een tijdelijke enkelrichting 

ingevoerd.  

Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden C1, C31a, C31b en F41. 

- Op zaterdag 1/10/2016 tussen 12 uur en 18.30 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op gans 

het parcours, namelijk in de Hoge Weg, Schravenhage, Lankem, Morkhovenseweg (tussen de 

kruispunten met Lankem en Grebbenbos), Ring (van kruispunt de Ghellincklaan tot aan kerk), 

Servaas Daemsstraat (tussen de kruispunten met Ring en Hoge Weg).  

Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

032 Kennisgeving conformiteitsattest bodemsaneringsproject Lichtaartseweg 177: kennisname 

beslissing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het conformiteitsattest voor het 

bodemsaneringsproject met als titel 'Nieuw Bodemsaneringsproject; BOFAS dossier 189 Vel Oil nv 

Herentals, Lichtaartseweg 177, 2200 Herentals'. 

 

 

033 Melding bijkomende wedstrijddagen 2016 van Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 6: 

aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de 2 resterende zondagen voor dit jaar 

in uitvoering van artikel 3 §3.4 van de milieuvergunning voor een schietstand door het college van 

burgemeester en schepenen vergund op 13/10/2009 aan Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 6, 

2200 Herentals. 

 



034 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/168: verlening - stad Herentals 

- Keinigestraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/168 aan het stadsbestuur van Herentals, voor het terrein gelegen in 

Keinigestraat, 2200 Herentals. 

De aanvraag betreft het vellen van 1 beuk (fagus sylvatica) met een stamomtrek van 292 cm. 

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

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

 

 

035 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/113: verlening - Hepat bvba - 

Hannekenshoek 9 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/113 aan Hepat bvba, voor het terrein gelegen in Hannekenshoek(HRT) 9, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 659G, 659K, 659M. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een industriehal met burelen. 

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

bezwaren werden ingediend. 

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.  

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zo kan de plaats van het aansluitputje en de 

aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

- Het advies van Inter van 05/08/2016 met kenmerk 16_0686_OGBA moet nageleefd worden. 

- Het advies van de brandweer van 18/07/2016 met kenmerk BWDP/HA/96056/005/01/HAJPE 

moet nageleefd worden. 

- Het advies van de milieudienst van 01/08/2016 met kenmerk 2016-074 KD moet nageleefd 

worden: 

- Zolang er geen milieuvergunning volgens Vlarem, titel I is bekomen wordt de afgeleverde 

bouwvergunning geschorst. 

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd moet hiervoor 

een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 

- Het advies van de technische dienst van 02/08/2016 met kenmerk EL160150 moet nageleefd 

worden: 

- Er moet bijkomend hergebruik van hemelwater worden voorzien via minimum één 

buitenkraantje. 

- 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 de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

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

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

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

- De voorziene groenbuffers moeten worden aangeplant in het eerstvolgend plantseizoen volgend 

op de werken. 

 

 



036 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/132: verlening – (X)* - 

Wuytsbergen 19-21 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/132 aan (X)* voor het terrein gelegen in Wuytsbergen(HRT) 19 en 

Wuytsbergen(HRT) 21, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 

365D3 en 365F3. 

De aanvraag betreft het samenvoegen van 2 woningen naar één woning. 

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 niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.  

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

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

 

 

037 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/121: verlening – (X)* - 

Ekelstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/121 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat 7, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 405P. 

De aanvraag betreft het regulariseren van een garage. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Het tuinhuis moet worden gesloopt omdat het onvoldoende kwalitatief, duurzaam en residentieel 

is uitgevoerd. 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het deel van de garage, op de linker perceelgrens waartegen niet gebouwd is, moet worden 

afgewerkt met een kwalitatieve en voldoende residentiële gevelafwerking. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 15/09/2016 met kenmerk 

EL160175 moeten strikt 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. 

- De voorwaarden van het advies van de NMBS van 03/08/2016 met kenmerk 3516.Herentals-

312.adv.Col/2016/FDR moeten nageleefd worden. 

 

 

038 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/134: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek lot 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/134 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vennekenshoek, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 252D, 252E. 

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 

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.  

- In de aanvraag wordt geen garage of carport voorzien. In de voortuinstrook kunnen geen 

bouwwerken worden toegelaten met uitzondering van toegangen en opritten tot de woning, 



garages of bijgebouwen. De oprit in de voortuinstrook leidt niet naar een garage of carport en 

wordt dan ook in het rood geschrapt.  

- De verkavelingsvoorschriften verplichten dat per lot minstens één autobergplaats of 

autostaanplaats voorzien moet worden. De verkavelingsvoorschriften laten toe dat deze in de 

linker zijtuinstrook kan geplaatst worden. Het is mogelijk om een garage of carport te plaatsen 

conform het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is. Het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van 

handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, laat eveneens toe een strikt 

noodzakelijke oprit aan te leggen naar de carport of de garage. 

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Bij de installatie van de infiltratievoorziening van het hemelwater moet rekening gehouden 

worden met de kleilaag (tussen 80 cm en 130 cm ten opzichte van het maaiveld). 

- Het advies van de technische dienst van 15/09/2016 met kenmerk EL160174 moet strikt 

nageleefd worden: 

- Het weglaten van de overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering. 

- 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. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zo kan de plaats van het aansluitputje en de 

aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

 

 

039 Stedenbouwkundig attest nummer 2015/05/SA: kennisname verlening door gewestelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar - OCMW Herentals - Watervoort z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het stedenbouwkundig attest 

nummer 2015/05/SA dat op 12/04/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het OCMW Herentals voor het bouwen van een woning voor open bebouwing op 

een perceel in Herentals, Watervoort, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, perceelnummer 

67A. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar levert het stedenbouwkundig attest af onder 

volgende voorwaarden: 

Riolering 

- Afvalwater 

Het perceel ligt in het te optimaliseren buitengebied van het zoneringsplan. In te optimaliseren 

buitengebied is er momenteel geen mogelijkheid aan te sluiten op een openbare riolering die 

verbonden is met een operationele waterzuiveringsinstallatie.  

Op termijn wordt collectieve zuivering via riolering voorzien. In afwachting van de aanleg 

ervan, moet het afvalwater – zowel toiletwater als alle andere afvalwaterstromen – 

voorbehandeld worden in een septische put. Na aansluiting op de openbare riolering blijft de 

put behouden voor toiletafvalwater.  

Het effluent van de septische put mag geloosd worden in een ingebuisde of open gracht of in 

een infiltratievoorziening.  

- Hemelwater  

De ontwerper moet volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 

Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor 

zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de 

waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. 

Het hemelwater afkomstig van alle dakoppervlakken moet opgevangen worden in een 

hemelwaterput en hergebruikt worden. 



Het teveel aan water dat niet hergebruikt kan worden, moet opgevangen worden in een 

infiltratievoorziening op het eigen terrein. Overlopen naar het openbaar domein worden niet 

toegestaan. 

Rooilijnen 

De rooilijn wordt vastgesteld op 6 meter uit de huidige as van de weg. De gronden binnen de 

rooilijn moeten kosteloos aan de stad worden overgedragen. Alle kosten die verbonden zijn aan 

deze overdracht zijn ten laste van de verkavelaar. 

- De woning moet beschikken over correct geïnstalleerde rookmelders conform het decreet van 

08/05/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- Minimaal één overdekte autostaanplaats moet in het hoofdgebouw of in een bijgebouw worden 

voorzien. 

- De inplanting van een garage in de linker zijtuinstrook moet op minimaal 5,00 m uit de 

voorgevelbouwlijn worden voorzien en mag maximaal tot gelijk met de achtergevelbouwlijn 

reiken. De hoogte moet 3,00 m bedragen, gemeten vanaf het maaiveld op de perceelsgrens. Bij 

het plaatsen van een garage of carport in de zijtuinstrook moet op de perceelsgrens een steense 

muur voorzien worden en moet de eigenaar van het aanpalende perceel zich akkoord verklaren 

met de constructie op de perceelsgrens. Bovendien moet deze eigenaar van het aanpalende 

perceel verklaren dat hij of zijn rechtverkrijgende, de verplichting zal worden opgelegd tot 

plaatsing op dezelfde bouwlijn van een autobergplaats of afsluitingsmuur met poort. In de rechter 

zijtuinstrook wordt deze mogelijkheid niet geboden. 

- In de achtertuinzone is er de mogelijkheid om vrijstaande bijgebouwen op te richten indien de 

voorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, strikt gevolgd worden. 

- De gebruikte materialen moeten voldoende residentieel zijn in deze bebouwde omgeving. 

- De nokhoogte van de nieuwe woning moet beperkt blijven tot 11,00 m.  

- De dakkapellen moeten beperkt worden in afmetingen (maximaal halve dakhoogte, maximaal 2/3 

van de breedte van het gebouw en maximaal 6 m per dakkapel). Bovendien mogen dakkapellen 

geen extra bouwlaag als beeld geven. Dit om de omgeving niet te schaden. 

- Verhardingen moeten beperkt worden tot de strikt noodzakelijke. 

 

 

040 Stedenbouwkundige melding nummer ME2016/016: geen aktename – (X)* - Streepstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer 

ME2016/016 van (X)* voor het aanbouwen van een veranda op een terrein met adres Streepstraat 

24, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 317K. 

De melding is niet rechtsgeldig omdat: 

- De totale oppervlakte van de bestaande en de aan te bouwen bijgebouwen bedraagt meer dan 

40 m². De veranda kan enkel worden toegestaan door het indienen van een stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag. 

- Voor de garage werd geen vergunning teruggevonden. De bouwheer wordt verzocht hiervoor een 

regularisatieaanvraag in te dienen. 

 

 

041 Beroep SV2016/077: Savantres - Koulaak 90 - beroep ingesteld door (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen 

de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/077 van het college van burgemeester en 

schepenen van 18/06/2016 voor het bouwen van een eengezinswoning in Koulaak 90 in Herentals en 

met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B, perceel 691E. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft op basis van de beoordeling van de voormelde 

argumenten, bij haar besluit van 18/07/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting door schepen Mien Van Olmen en adjunct-stedenbouwkundige Griet Maes. 



042 Beroep SV2016/077: Savantres - Koulaak 90 - beroep ingesteld door (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen 

de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/077 van het college van burgemeester en 

schepenen van 18/06/016 voor het bouwen van een eengezinswoning in Koulaak 90 in Herentals met 

kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B, perceel 691E. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft op basis van de beoordeling van de voormelde 

argumenten bij haar besluit van 18/07/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting door schepen Mien Van Olmen en adjunct-stedenbouwkundige Griet Maes. 

 

 

043 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: kerkhof Bosbergen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mails van raadslid Verellen van 

25/08/2016 en 31/08/2016 over kerkhof Bosbergen en antwoordt met een brief. 

 

 

044 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: boomvakken Wuytsbergen 
BESLUIT 

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

25/08/2016 over boomvakken Wuytsbergen en antwoordt met een brief. 

 

 

045 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: verslag cel mobiliteit en verkeersproblematiek 

Wuytsbergen - Ekelstraat 
BESLUIT 

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

15/09/2016 over het verslag van de cel mobiliteit en de verkeersproblematiek Wuytsbergen - 

Ekelstraat en antwoordt met een brief. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


