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001 Agenda gemeenteraad 04/10/2016 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 04/10/2016:  

001 Kennisname goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2015 

002 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: budgetwijziging 2016 

003 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging 2016 

004 Samenaankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 2018 - dossier 2016-072: aanduiding van het 

Vlaams Energiebedrijf (VEB) als aankoopcentrale 

005 Wegen- en rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Mussenblok, Woud, Brouwerijstraat - 0 - 24- 

2014 - rooilijn- en onteigeningsplan: bepalend voorstel 

006 Sociale economie project Fietspunt: goedkeuren engagementsverklaring 

 

 

002 Wandeling 04/10/2016 Herentalse Wandelclub: toestemming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Herentalse Wandelclub 

vzw, Netelaan 32, 2200 Herentals voor het organiseren van een wandeling over het grondgebied van 

Herentals op 04/10/2016. 

 

 

003 Sledehondenwedstrijd 22/10/2016 en 23/10/2016: toestemming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Vlaamse Federatie 

Sledehondensport, Kruisheideweg 30 A, 3520 Zonhoven voor het organiseren van 

sledehondenwedstrijden over het grondgebied van Herentals op 22/10/2016 en 23/10/2016. 

 

 

004 Wandelmeedag: 11/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de wandelmeedag op 11/11/2016 in 

Herentals in samenwerking met de Herentalse Wandelclub. De hieraan verbonden kosten worden 

ten laste van de stadskas genomen. 

 

 

005 Sinterklaasnocturne 03/12/2016: toestemming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Nationale Autorenstal 

Mak vzw, Tolbroek 18, 2560 Nijlen voor het organiseren van de ‘sinterklaasnocturne’ op 03/12/2016 

over het grondgebied van Herentals.  



De organisatoren moeten er rekening mee houden dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is van 

het kruispunt Acacialaan naar Hezewijk/Plassendonk of omgekeerd. 

 

 

006 Bemerkingen genoteerd door de sportverenigingen op de clubfiche 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bemerkingen die de erkende 

Herentalse sportverenigingen noteerden op de clubfiches voor het werkjaar 2015. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting, situering door de 

dienst sport & recreatie. 

 

 

007 Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een 

handicap: Herentalse Zwemclub en Noorderwijkse Badmintonclub 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidie voor drempelverlagende 

bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap toe te kennen aan de Herentalse Zwemclub 

van 2.500 euro en aan de Noorderwijkse badmintonclub van 500 euro evenwel na controle van de 

bewijsstukken. 

 

 

008 Fuifbeleid 2016: Herentalse Bierfeesten 
BESLUIT 

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

Bierfeesten van KSA op zaterdag 29/10/2016 en zondag 30/10/2016 in zaal ‘t Hof. 

De technische dienst maakt een tijdelijk parkeerverbod op voor de parking achter zaal ’t Hof en zal 

dit doorgegeven aan de stedelijke werkplaats. 

 

 

009 Grabbelpas 2016: Halloweenwandeling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een 

Halloweenwandeling op maandag 31/10/2016. 

 

 

010 Toetreding Herentalse cultuurraad: ABC-theater 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de cultuurraad en 

beslist ABC-Theater te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad. 

 

 

011 Stedelijke Academie voor beeldende kunst: uitbreiding vaste benoeming van Bart Van 

Dyck vanaf 01/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 4/20 

KV/SAA Beeldhouwkunst van Bart Van Dijck aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 

Herentals goed vanaf 01/07/2016. 

 

 



012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: uitbreiding vaste benoeming Marie-Christine 

De Smet vanaf 01/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 2/22 

KV/Algemeen Beeldende Vorming en 4/22 KV/Beeldende Vorming van Marie-Christine De Smet aan 

de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed vanaf 01/10/2016. 

 

 

013 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: uitbreiding vaste benoeming Klaar Vermeiren 

vanaf 01/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van vaste benoeming voor 2/22 

KV/Algemeen Beeldende Vorming van Klaar Vermeiren aan de Stedelijke Academie voor Beeldende 

Kunst Herentals goed vanaf 01/10/2016. 

 

 

014 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vaste benoeming Jan De Groef vanaf 

01/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vaste benoeming voor 16/20 KV/SAA 

Beeldhouwkunst van Jan De Groef aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals goed 

vanaf 01/10/2016. 

 

 

015 Goedkeuring van de aanstelling van een medewerker van het stadsbestuur in de 

eindeloopbaancommissie van politiezone Neteland: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het politiecollege om (X)* het 

diensthoofd personeel & organisatie van de stad Herentals, aan te stellen als lid van de 

eindeloopbaancommissie. 

 

 

016 Selectieprocedure arbeider groen: openverklaring, vaststelling selectieprocedure en 

samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van arbeider groen, niveau D, 

contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving, bij bevordering en bij 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 19/10/2016 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 

arbeider groen vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de kennis en competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving.  

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 de praktische test. 

B. Praktische test 

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving.  



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

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

deelname aan het interview.  

C. Interview 

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

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

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

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

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

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

maandag 07/11/2016. De praktische test en het interview vinden plaats op woensdag 30/11/2016 

en donderdag 01/12/2016. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de teamleider groen, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* het hoofd 

technische dienst gemeente Merksplas aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider groen 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van arbeider groen. 

 

 

017 Selectieprocedure werftoezichter: aanstelling van een bijkomend lid van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de coördinator externe werken gemeente 

Heist-op-den-Berg aan als lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van 

werftoezichter. 

 

 

018 Selectieprocedure expert sportanimatie: nominatieve aanstelling van een bijkomend lid 

van de selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* de sportfunctionaris gemeentebestuur Nijlen 

aan als bijkomend lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van expert 

sportanimatie. 

 

 

019 Selectieprocedure administratief medewerker bibliotheek en administratief 

bibliotheekmedewerker educatie: rechtzetting datum schriftelijke test 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test voor de functies van 

administratief medewerker bibliotheek en administratief bibliotheekmedewerker educatie 

plaatsvindt op maandag 17/10/2016.  

 

 

020 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 



022 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

023 Bestelbons 2016: week 38 
BESLUIT 

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

19/09/2016 en 26/09/2016 en bestelbons 2016006810, 2016006830, 2016006894, 2016006978, 

2016007018, 2016007063, 2016007163, 2016007196 en 2016007205 goed. 

 

 

024 Uitgaven 2016: week 38 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Verblijfsbelasting 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8236, verblijfsbelasting 2016 

vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 9.332 euro. 

 

 

026 Belasting drijfkracht op motoren 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8086/3, belasting op drijfkracht 

van motoren 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 678,10 euro. 

 

 

027 Seniorenfeest 2016: kostenraming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kostenraming voor de organisatie 

van het seniorenfeest in cc ’t Schaliken op maandag 10/10/2016 en dinsdag 11/10/2016. 

 

 

028 Privatieve inname openbaar domein: terrasvergunning wijnbar Hofkwartier 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van de pop-upwijnzaak 

van 20/10/2016 tot en met 20/01/2017 in Hofkwartier 4, 2200 Herentals.  

Het college van burgemeester en schepenen verleent een terrasvergunning tot en met 31/12/2016 

aan de heer Toon Muys, zaakvoerder van de zaak Topovino, Hofkwartier 4, 2200 Herentals. De heer 

Muys krijgt de toelating om een terras van 16 m² (4 x 4 meter) te plaatsen. De vrije doorgang van 

1,50 meter op de stoep moet steeds gerespecteerd worden.  

 

 

029 Aanvraag Shop in Thals, najaar 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan vzw Thals voor de organisatie 

van 'Shop in Thals, najaar 2016' op 01/10/2016 en 02/10/2016 en verleent hierbij de volgende 

medewerking:  

- het wegnemen van de paaltjes op de Grote Markt aan de nieuwe ingang van de Lakenhal 

- parkeerverbod in de Zandstraat op zondag 02/10/2016 van 12 uur tot 17 uur 

- autovrij maken van de Zandstraat op zondag 02/10/2016 van 12 uur tot 17 uur. 



030 Tijdelijk verkeersreglement: ‘Shop in Thals, najaar 2016’ op 01/10/2016 en 02/10/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de St.-

Magdalenastraat) op zondag 02/10/2016 tussen 12.30 uur en 17 uur. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat (tussen de Grote Markt en de St.-

Magdalenastraat) op zondag 02/10/2016 tussen 12.30 uur en 17 uur.  

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

M2 en wegneembare paaltjes. 

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

huisnummers) is het op zondag 01/10/2016 tussen 7 uur en 22 uur verboden te parkeren. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E1. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

031 Onderhoudswerken gebouw muziekschool - W-051-2016: bijkomende firma’s voor 

prijsvraag 
BESLUIT 

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

nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Building nv, Vaartstraat 174, 2520 Ranst 

- Peter Cox nv, Neerlandweg 24B, 2610 Wilrijk 

- Leadpa SPRL, 56, Rue de Braine, 7110 Houdeng-Aimeries 

- Bouwbedrijf Beneens, Stadsestraat 43, 2250 Olen. 

 

 

032 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Geelseweg 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse laagspanningsnet uit te breiden voor een klant in de Geelseweg ter 

hoogte van huisnummer 24.  

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. 

 

 

033 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Dorp 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Dorp ter hoogte van nummer 

17 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. 

 

 

034 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Boerenkrijglaan ter hoogte 

van nummer 58 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. 

 

 

035 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Fraikinstraat 
BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen in de Fraikinstraat tussen Begijnenstraat 2 en Fraikinstraat 24 voor de 

aansluiting van een klant. 

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. 

 

 



036 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 

BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen en bakken te plaatsen in de Toekomstlaan. 

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. 

 

 

037 Kermis Noorderwijk centrum: wijziging attractie  
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bestemmingswijziging van 'vogelpikspel' 

naar 'magneetspel' voor de kermis in Noorderwijk centrum goed te keuren. 

Het college van burgemeester en schepenen past het abonnement nummer 24 van (X)* aan van 

'vogelpikspel' naar 'magneetspel'. 

 

 

038 Voorontwerp wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorgestelde voorontwerp goed te 

keuren. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de parkeervakken aan te leggen in 

aangekochte kasseien. 

 

 

039 Meteorologisch abonnement gladheidsbestrijding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarlijks weerkerend 

meteorologisch abonnement met de ‘basic’ module van de firma MeteoGroup nv, Technologielaan 3 

– Researchpark 1008, 3001 Heverlee en geeft toestemming dit abonnement telkens te verlengen 

voor de periode van 1 jaar vanaf 01/11/2016. 

 

 

040 Houtverkoop openbare besturen 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar deel te nemen aan de openbare 

houtverkoop van het Agentschap voor Natuur en Bos met de dunningskap van Amerikaanse eiken in 

het bosbestand 101c1 gelegen in het Greesbos en met de kaalkap van het Keinigebos, bosbestand 

106 a, gelegen aan het kerkhof van Noorderwijk (tezamen met vellen van het merendeel van de 

bomen van het aangrenzende 'boomkwekerijbestand').  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijzondere verkoopsvoorwaarden 

zoals voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos: 

- exploitatietermijn van 01/09/2017 tot en met 31/12/2017. Geen exploitatie tussen 28/10/2017 

en 05/11/2017 (Allerheiligenverlof) 



- geen uitstel van exploitatie mogelijk, ook niet van transport 

- total tree use, ook aanwezige takhopen mee opruimen 

- Greesbos: geen takhout of hout stapelen op hooiland 

- Keinigebos: 0,7 ha bosfrezen voor 31/12/2017 

Het college van burgemeester en schepenen wenst gebruik te maken van het dienstverleningspakket 

van Natuurinvest (inclusief facturatie) en geeft het Agentschap voor Natuur en Bos volmacht voor de 

houtverkoop. 

 

 

041 Bladkorven 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bladkorven te plaatsen in de volgende 

straten: 

1. Aarschotseweg 

2. Albertstraat 

3. Berkenlaan 

4. Beukenlaan 

5. Bevrijdingsstraat 

6. Bloemenplein  

7. Boerenkrijglaan 

8. Bolwerkstraat  

9. Bremstraat 

10. de Ghellincklaan 

11. Dennenlaan 

12. Drijvelden 

13. Duifhuizen 

14. Eigen Haard 

15. Eikenlaan 

16. Emmeleer 

17. Groenstraat 

18. Heesveld 

19. Hellekensstraat 

20. Hezewijk 

21. Hulseinde 

22. Kapelstraat  

23. Kapittelbossen 

24. Kastanjelaan 

25. Keinigestraat 

26. Kleerroos 

27. Koeterstraat 

28. Koulaak 

29. Kruisstraat 

30. Larikslaan 

31. Lichtaartseweg  

32. Lierseweg 

33. Molenstraat 

34. Molenvest 

35. Nieuwstraat  

36. Olmenlaan 

37. Oude Dreef 

38. Platanenlaan 

39. Pol Heynsstraat  

40. Populierenlaan 

41. Rode-Kruisstraat 



42. Scheppersstraat 

43. Stadspark 

44. Stadspoortstraat 

45. Sterrebos  

46. Tempels 

47. Veldstraat 

48. Verbindingsstraat 

49. Waterloostraat 

50. Zandkapelweg 

51. Laarstraat (nieuw 2016) 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bladwanden in Lusthof en Sterrebos te 

behouden, deze in de Drie-Eikenstraat af te breken en in kleinere vorm duurzaam te vernieuwen en 

deze van het binnenplein van Kapellenblok volledig te verwijderen. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de exacte locaties voor het plaatsen 

van de bladkorven vernoemd op de bijgevoegde gedetailleerde inventarisatielijst. 

 

 

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/150: verlening - Evangelische 

Christenen Herentals - Markgravenstraat 82 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/150 aan Evangelische Christenen Herentals voor het terrein gelegen in 

Markgravenstraat(HRT) 82, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 

400W2. 

De aanvraag betreft het vervangen van een raam in een deur met raam in de voorgevel. 

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 brandweer van 26/08/2016 met kenmerk BWDP/HA/8854/005/01/ HAJPE moet 

strikt nageleefd worden. 

- 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.  

- 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. 

 

 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/123: verlening – (X)* - 

Beukenlaan 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/123 aan (X)* voor het terrein gelegen in Beukenlaan(HRT) 20, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 837C, 837D. 

De aanvraag betreft het uitbreiden en het verbouwen van een bestaande 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 advies van de technische dienst van 19/09/2016 met kenmerk EL160179 moet worden 

nageleefd: 



- Het huishoudelijk afval moet worden aangesloten op de bestaande huisaansluiting op de 

openbare riolering. 

- De bestaande overloop van het hemelwater op de openbare riolering moet worden 

afgekoppeld. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- Het opgevangen hemelwater moet worden hergebruikt via minimaal één buitenkraan. 

- 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. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- 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,…). 

 

 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/148: verlening – (X)*- 

Kolveniersstraat 17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/148 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kolveniersstraat(HRT) 17, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 564Z6. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning. 

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 21/09/2016 met kenmerk EL160184 moet worden 

nageleefd: 

- De afvalwateraansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt worden. 

- De aanvrager heeft de verplichting om: 

- ofwel een hemelwater- en infiltratiecombiput (gezien de relatief kleine beschikbare 

oppervlakte) te plaatsen met daarbij hergebruik van hemelwater via een buitenkraan. 

- ofwel het weglaten van een hemelwaterput maar de aanleg van een infiltratievoorziening 

voor de volledige opvang van het hemelwater van de achterzijde van het dak en dat van de 

achterbouw. 

- 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. 

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein. 

- De hoogte van de muur op de linker perceelsgrens moet vanaf een bouwdiepte van 17 m worden 

beperkt tot de huidige hoogte van het volume van de linkerbuur. Dit wordt in het rood aangeduid 

op de snede AA.  

- 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.  

- 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. 



045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/119: verlening – (X)* - 

Morkhovenseweg 153 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/119 aan (X)* voor het terrein gelegen in Morkhovenseweg 153, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 154/02K. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een overkapping van een terras. 

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 van het advies van de brandweer van 10/08/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/94050/002/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 23/08/2016 met kenmerk EL160162 is gunstig met 

voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De volgende voorwaarden van dit advies moeten strikt 

nageleefd worden: 

- De kosten voor de herstelling van het openbaar domein na verwijdering van de omheining van 

het huidige terras zijn ten laste van de bouwheer. De kosten worden berekend volgens het 

gemeentelijke retributiereglement. De nieuwe, permanente overkapping mag niet op het 

openbare domein geplaatst worden. De bouwheer moet aantonen, eventueel via een 

landmeter, dat de nieuwe overkapping volledig op privaat domein ligt. 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de overkapping moet opgevangen 

worden en afgevoerd worden via het bestaande, private hemelwaterstelsel van het gebouw. 

 

 

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/138: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek 21 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/138 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 21, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238. 

De aanvraag betreft het bouwen van een woning met 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 bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Het advies van de technische dienst van 19/09/2016 met kenmerk EL160177 moet strikt 

nageleefd worden: 

- Het hemelwater afkomstig van het terras moet op natuurlijke wijze infiltreren in de 

omliggende bodem. 

- 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. 

 

 



047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/127: verlening - Kuwait 

Petroleum (Belgium) - Aarschotseweg 11 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/127 aan Kuwait Petroleum (Belgium), voor het terrein gelegen in 

Aarschotseweg(HRT) 11, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 

716B3. 

De aanvraag betreft het aanbrengen en het plaatsen van de nodige publiciteit horend bij een 

automatisch benzinestation. 

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 het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 28/07/2016 met kenmerk 

114/B/PPP/2016/2878 moet strikt worden nageleefd.  

- Het advies van Elia nv van 03/08/2016 met kenmerk GS/N/692785-1 /BA/JHA moet strikt worden 

nageleefd. 

- Het advies van de brandweer van 10/08/2016 met kenmerk BWDP/HA/8626/008/01 moet 

nageleefd worden. 

- De reclametotem moet minstens 3,00 m achter de rooilijn worden geplaatst. De hoogte van het 

paneel moet kleiner zijn dan de afstand die tot de zijdelingse perceelsgrens gehouden wordt. Dit 

maakt dat de totem hier een minimale afstand van 4,00 m moet houden tot de rechter 

perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

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

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

- De groenbuffers en de groenaanleg zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/126 van 12/09/2016 moeten gerespecteerd worden: 

- De grindverharding rondom de te verwijderen LPG-tank moet als groenzone worden 

aangeplant en voorzien van streekeigen struiken en bomen. Dit wordt in het rood aangeduid 

op het inplantingsplan.  

- Langsheen de Aarschotseweg moet een groenzone worden aangelegd met een minimale 

breedte van 5,00 m. De groenzone moet worden aangeplant met streekeigen bomen en 

struiken. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- 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. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/136: verlening – (X)* - 

Ekelstraat 21C 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/136 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat(HRT) 21C, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 419N. 

De aanvraag betreft het bouwen van een woning. 

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

bezwaren werden ingediend. 

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

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



- Het advies van de technische dienst van 21/09/2016 met kenmerkEL160183 moet 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. 

- 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. 

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein. 

- 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. 

- 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. 

 

 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/140: verlening – (X)* - Nelson 

Mandelaplein 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/140 aan (X)* voor het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw. 

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

- De garage moet netto minimaal 6 m lang zijn. Dit wordt in rood aangepast op het plan. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 21/09/2016 met kenmerk 

EL160181 moet worden gerespecteerd: 

- De inrit moet in waterdoorlatende materialen worden aangelegd. 

- 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. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/122: weigering - Novelta - 

Aarschotseweg 13 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/122 aan Novelta nv, voor het terrein gelegen in Aarschotseweg(HRT) 13, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 722E. 

De aanvraag betreft het vernieuwen van een bestaande reclametotem. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omwille van 

de volgende redenen: 

- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 30/08/2016 met kenmerk 

114/B/PPP/2016/2985 is ongunstig. De bemerkingen van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn 

zodanig ingrijpend dat de vereiste wijzigingen niet met een voorwaarde kunnen worden 

opgelegd.  



- De plannen geven niet duidelijk aan waar het reclamepaneel geplaatst zal worden. De aanvrager 

geeft in het aanvraagdossier enkel mee dat het bestaande bord vervangen wordt. Het bestaande 

bord is niet vergund. Een loutere vervanging is dan ook niet mogelijk.  

- Het reclamepaneel wordt in de voortuinstrook geplaatst. In Herentals moet een reclamepaneel 

minstens 3,00 m achter de rooilijn worden geplaatst en moet de hoogte van het paneel kleiner 

zijn dan de afstand die tot de zijdelingse perceelsgrens gehouden wordt. Dit wordt niet 

gerespecteerd. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/135: kennisname intrekking 

dossier – (X)* - Laarstraat 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de 

stedenbouwkundige aanvraag nummer SV2016/135. De procedure van de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag nummer SV2016/135 wordt stopgezet. Het dossier wordt zonder gevolg 

geklasseerd. 

 

 

052 Melding nummer ME2016/017: kennisname intrekking – (X)* - Turfkuilen 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring van (X)* van 

16/09/2016 inzake de intrekking van de melding nummer ME2016/017 voor het aanbouwen van een 

veranda op een perceel in Herentals, Turfkuilen 7, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, 

perceelnummer 643N3. 

 

 

053 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: interpretatie verslagen schepencollege 
BESLUIT 

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

van 22/09/2016 over de interpretatie van verslagen van het schepencollege en antwoordt met een 

brief. 

 

 

054 Kleine Nete opvolgingscommissie 27/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inspiratienota van de 

opvolgingscommissie Kleine Nete en vaardigt schepen Mien Van Olmen af om het standpunt van het 

college van burgemeester en schepenen over te maken. 

 

 

055 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in een functie van een lagere graad: 

beslissing 

BESLUIT 

(X)* 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 



 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


