
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 

Besluiten van 17 oktober 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie 

en Michiels Alfons - schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Samenwerking stad en OCMW: kennisname verslagen kernMAT 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van het kernMAT van 

04/03/2016, 10/03/2016, 18/04/2016, 25/05/2016 en 07/09/2016.  

 

 

002 Samenwerking stad en OCMW Herentals: terbeschikkingstelling medewerkers 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de regeling 

terbeschikkingstelling medewerkers tussen de stad en het OCMW Herentals en beslist om dit punt te 

agenderen op een volgend onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties en op 

een volgende gemeenteraad.  

 

 

003 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 30/08/2016 
BESLUIT 

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

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30/08/2016. 

 

 

004 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 27/09/2016 
BESLUIT 

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

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/09/2016. 

 

 

005 OCMW: advies vaststelling budgetwijziging 2016/1 en aanpassing meerjarenplan 2016-

2019/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over de vaststelling van de 

budgetwijziging 2016/1 en de aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019/1 van het OCMW 

Herentals.  

 

 

006 OCMW: advies besluit vast bureau van 11/10/2016: responsabiliseringsbijdrage 2015 

aanslagjaar 2016 AZ Herentals 

BESLUIT 

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

vast bureau van het OCMW van 11/10/2016: 



- Ziekenhuis AZ Herentals: responsabiliseringsbijdrage 2015 aanslagjaar 2016 

 

 

007 OCMW: kennisname besluit vast bureau 27/09/2016: aanbod modules psychologische 

functie in de OCMW’s via CGG Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van het vast bureau van 

het OCMW van 27/09/2016: aanbod modules psychologische functie in de OCMW’s via het Centrum 

Geestelijke Gezondheidsdienst Kempen. 

 

 

008 Winterhappening Hondenschool St.-Bavo 11/12/2016: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan hondenschool St.-Bavo, 

Dikberd 25, 2200 Herentals voor het organiseren van een winterhappening. De technische dienst 

maakt een parkeerverbod op. 

 

 

009 Scheldeprijs 05/04/2017: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Schotense Wielerclub vzw, 

Hermelijnlaan 21, 2900 Schoten voor het organiseren van de 105de Scheldeprijs op 05/04/2017 over 

het grondgebied van Herentals. 

De politie zal zorgen voor begeleiding en toezicht. Op volgend kruispunt zal de politie zorgen voor 

verkeerstoezicht: kruispunt Watervoort – Poederleeseweg. 

Op alle andere kruispunten en gevaarlijke plaatsen zorgen de organisatoren voor toezicht en 

begeleiding door vaste of mobiele seingevers. 

 

 

010 Zwembaden en recreatiedomein Netepark: mooiste zomerfoto in zwembaden en 

recreatiedomein het Netepark 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitreiking van de wedstrijd 

‘mooiste zomerfoto’ op woensdag 19/10/2016 om 14.30 uur aan zwembaden het Netepark. 

 

 

011 Kampsubsidie 2016: toekenning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een kampsubsidie aan volgende verenigingen: 

Vereniging Subsidiebedrag 

ASH-Polaris 117 euro 

Chiro Morkhoven 400 euro 

Chiro Noorderwijk jongens 400 euro 

Chiro Noorderwijk meisjes 400 euro 

Gidsen 2de Kempen 400 euro 

KSA Herentals 367 euro 

Scouts Reynaert-Adinda 361 euro 

Zonnemeisjes-Zonneknapen 272 euro 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de overgebleven kredieten worden 

toegevoegd aan het begrotingskrediet van het huidige jaar voor de werkingssubsidie voor het 

jeugdwerk, zoals het reglement kampsubsidie stelt. 

 

 



012 Fuifbeleid 2016: Chirock 

BESLUIT 

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

zaterdag 29/10/2015 in de polyvalente zaal (het oude zwembad), Ring 9, 2200 Noorderwijk goed, 

waarbij de geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min. 

tot 3 uur. 

 

 

013 Fuifbeleid 2016: Zombiefield 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L 

Aeq, 15 min goed voor Zombiefield van Amazingfestworld op 31/10/2016 van 21 tot 3 uur in het 

parochiecentrum van Noorderwijk. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de 

organisatie om de buurt te verwittigen. 

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

uitleenmaterialen. De uitleenmaterialen worden niet verhuurd aan particulieren of firma’s. Om 

veiligheidsredenen worden twee containers met dranghekken geleverd volgens het gebruikelijke 

retributiereglement. 

 

 

014 Aanvraag erkenning Herentalse jeugdvereniging: Jeugdcentrum 2200 vzw 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen erkent Jeugdcentrum 2200 vzw als erkende Herentalse 

jeugdwerkvorm. 

 

 

015 Circus 2016 Barones 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Circus Barones voor het 

gebruik van het multifunctioneel terrein van 10/01/2017 tot en met 18/01/2017. De 

circusvoorstellingen gaan door van 13/01/2017 tot en met 18/01/2017.  

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

 

 

016 Openingstijden cultuurcentrum en dienst toerisme 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 01/01/2017 de openingsuren van de 

dienst toerisme en het cultuurcentrum als volgt te wijzigen: 

- frontoffice ofwel het toeristisch informatiekantoor: 

- maandag: gesloten 

- dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9 uur tot en met 12 uur en van 13.30 uur tot en met 

16 uur 

- zaterdag geopend van 10 uur tot en met 14 uur 

- zon- en feestdagen vanaf oktober tot en met april: gesloten 

- zon- en feestdagen vanaf mei tot en met september geopend van 10 uur tot en met 14 uur 

- backoffice ofwel de administratie van de dienst toerisme en het cultuurcentrum: 

- maandagvoormiddag, -namiddag en –avond: op afspraak 

- dinsdag tot en met vrijdag, zowel voor- als namiddag: op afspraak 

- dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond: gesloten 

- zaterdag, zondag en feestdagen: gesloten 

 

 



017 Plaatsbeschrijving na brand: Jeugdcentrum 2200 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe plaatsbeschrijving van het gebouw van 

Jeugdcentrum 2200 goed en zal deze plaatsbeschrijving als onderdeel van het te vernieuwen 

contract met de vzw Jeugdcentrum 2200 opnemen. 

 

 

018 Herdenking Wapenstilstand Herentals: 11/11/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de herdenking van 

Wapenstilstand op 11/11/2016 goed. De stad neemt de kosten voor de bloemenkransen op zich. Het 

bestuur biedt een receptie aan in de Lakenhal. Een afvaardiging van het bestuur zal aanwezig zijn op 

de plechtigheden. 

 

 

019 Herdenking Wapenstilstand Noorderwijk en Morkhoven: 11/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de herdenking van de 

oorlogsslachtoffers in Noorderwijk en Morkhoven goed. De stad neemt de kosten voor de 

bloemenkransen op zich. De stad voorziet een forfaitaire tussenkomst van 200 euro voor de kosten 

van de receptie en een forfaitaire tussenkomst van 50 euro voor de onkosten die het parochieteam 

maakt voor de pauze. Er zal een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn op de plechtigheden. 

 

 

020 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanvraag mutatie van (X)* vanuit de 

Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals naar Geel 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* te muteren naar de Academie voor 

Muziek, Woord en Dans van Geel als leraar kv - zang voor 1 uur LSO/HSO vanaf 01/09/2016. 

(X)* blijft aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals vastbenoemd als 

leraar kv - zang voor 5 uren LSO/HSO. 

 

 

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

1/5de vanaf 55 jaar – (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals, gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

vanaf 55 jaar met een vijfde vanaf 01/09/2016. 

 

 

022 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat terbeschikkingstelling wegens persoonlijke 

aangelegenheden toe aan (X)* vastbenoemd leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans van Herentals, van 17/10/2016 tot en met 30/10/2016 voor 10 uren. 

 

 



023 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden voor 5 uren van 01/09/2016 tot en met 

31/08/2017. 

 

 

024 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden voor 6 uren van 01/09/2016 tot en met 

31/08/2017. 

 

 

025 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat terbeschikkingstelling wegens persoonlijke 

aangelegenheden toe aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans van Herentals van 01/09/2016 tot en met 30/09/2016 voor 6 uren. 

 

 

026 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden voor 5 uren van 01/09/2016 tot en met 

31/08/2017. 

 

 

027 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties 

voor sociale en familiale redenen – (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

gewettigd door sociale of familiale redenen voor 3 uren van 01/09/2016 tot en met 31/03/2017. 

 

 

028 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat terbeschikkingstelling wegens persoonlijke 

aangelegenheden toe aan (X)* vastbenoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans van Herentals, van 01/09/2016 tot en met 31/08/2017 voor zijn volledige opdracht. 

 

 



029 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat terbeschikkingstelling wegens persoonlijke 

aangelegenheden toe aan (X)* vastbenoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans van Herentals, van 01/09/2016 tot en met 31/08/2017 voor 3 uren. 

 

 

030 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden voor 5 uren van 01/09/2016 tot en met 

31/08/2017. 

 

 

031 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: volledige loopbaanonderbreking – (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals, een volledige loopbaanonderbreking 

van 01/09/2016 tot en met 31/08/2017. 

 

 

032 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vaste benoeming Ellen Janssens vanaf 

01/10/2016 
BESLUIT 

Het college van Burgemeester en schepen keurt de vaste benoeming voor 3/22 KV/Algemeen 

Beeldende Vorming en 4/22 KV/Beeldende Vorming van Ellen Janssens aan de Stedelijke Academie 

voor Beeldende Kunst te Herentals goed vanaf 01/10/2016. 

 

 

033 Buurtvrijwilligers: nieuwe aanvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* een buurtvrijwilligerscontract toe te 

kennen. 

 

 

034 Buurtvrijwilligers: nieuwe aanvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de (X)* een buurtvrijwilligerscontract toe te 

kennen.  

 

 

035 Inburgeringsceremonie 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een inburgeringsceremonie 

goed. De inburgeringsceremonie vindt plaats op vrijdag 25/11/2016 om 19.30 uur in de Lakenhal. 

De stad wil nieuwe Herentalsenaren die het afgelopen jaar hun inburgeringsattest behaalden in de 

bloemetjes zetten. Samen met vzw Prisma organiseert de stad een inburgeringsceremonie. 

 



036 Drukwerk 2016: afrekening juni, juli, augustus, september 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening van het drukwerk van juni, juli, 

augustus en september 2016 uitgevoerd voor de stadsdiensten en de verenigingen goed. 

 

 

037 Rechtszaak weg Kamergoor: instellen tegeneis 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat advocatenkantoor Devos & Van den Eynde 

op basis van de beslissing van 06/06/2016 gemachtigd was om alle mogelijk verweer te voeren en 

tegeneisen te stellen. 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat advocatenkantoor Devos & Van den Eynde 

op basis van de beslissing van 06/06/2016 gemachtigd was om een tegeneis in te stellen over de 

vaststelling van de aanwezigheid van een publieke erfdienstbaarheid van doorgang ter breedte van 

7,5 meter op de noordelijke strook van het perceel kadastraal gekend als sectie C, nr. 222T2 ten 

voordele van de inwoners van de stad en alle belanghebbenden. 

 

 

038 Dagvaarding wegaansprakelijkheid: aanstellen raadsman 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 

haar belangen te verdedigen in de procedure van (X)* tegen de stad Herentals. 

 

 

039 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* in de administratieve stand disponibiliteit voor 

elke periode van ziekte vanaf 05/10/2016 tot en met 30/04/2017. In de periode van disponibiliteit 

krijgt (X)* een wachtgeld dat 60 procent van zijn laatste activiteitswedde bedraagt. 

 

 

040 Aanvraag adressenlijst door Rode Kruis Vlaanderen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de lijst van de jongeren die 18 jaar worden in 

2017 (of geworden zijn) ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Herentals 

tegen een vergoeding van 42,45 euro. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het 

aangevraagde doel. 

 

 

041 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

042 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

043 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 



044 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

045 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

046 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

047 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

048 Bestelbons 2016: week 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 17/10/2016 en bestelbon 

2016007829 goed. 

 

 

049 Uitgaven 2016: week 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

050 Belasting op nachtwinkels 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8246, belasting op 

nachtwinkels 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 750 euro. 

 

 

051 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun 

retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige 

retributies op parkeren, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaken. 

 

 

052 Niet-betaalde onkostennota Grabbelpas 2016: oproep tot verzoening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich tot de vrederechter te richten met de 

vraag de burger, die zijn/haar onkostennota niet betaald heeft, op te roepen om via de 

verzoeningsprocedure de achterstallige rekeningen en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd 

met dossierkosten. 



Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het 

uitvoerbaar: 

- 44 euro voor (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaak.  

 

 

053 Huur van licenties voor MS Office 365 voor 4 jaar + assistentie bij het migratietraject - 

dossier 2016-062: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 

offertes van 10/10/2016 voor de overheidsopdracht 'huur van Microsoft Office voor 4 jaar en 

assistentie bij het migratietrajact'. 

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

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

voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder: 

- Perceel 1 (huur van Microsoft Office voor 4 jaar): Drive-IT, Aarschotseweg 16a, 2200 Herentals, 

met het verbeterde inschrijvingsbedrag van 110.716,80 euro exclusief btw of 133.967,33 euro 

inclusief 21 % btw 

- Perceel 2 (assistentie bij het migratietrajact): Drive-IT, Aarschotseweg 16a, 2200 Herentals, met 

een inschrijvingsbedrag van 5.100 euro exclusief btw of 6.171,00 euro inclusief 21 % btw 

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

nr. 2016-062. 

 

 

054 Aanpassing aandrijving van de zoutstrooier op containerslede - dossier 2016-083: gunning 

van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het aanpassen van de aandrijving 

van de zoutstrooier op containerslede aan Gino Matheussen (BE 0826.221.155), Borgstraat 11, 2275 

Wechelderzande, voor een bedrag van 3.500 euro exclusief btw of 4.235 euro inclusief 21 % btw. 

 

 

055 Beplanting najaar 2016 - 2016-082: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'beplanting najaar 2016' bij wijze van 

de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 

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

opdracht goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'beplanting najaar 2016' aan de 

economisch meest voordelige bieder, Boomkwekerijen Van der Auwera bvba, Reetsesteenweg 107, 

2630 Aartselaar. 

De verplichte optie 'Liquidambar styraciflua 'slender silhouette - draadkluit - HO - maat: 8-10' wordt 

niet gelicht.  

De opdracht wordt gegund voor een bedrag van 5.792,90 euro inclusief btw. 

 

 

056 Boomveiligheidscontrole, advies, snoeien en vellen van hoogstammige bomen – 2016-069: 

goedkeuring gunning 
BESLUIT 

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

opdracht 'boomveiligheidscontrole, advies en snoeien en vellen van hoogstammige bomen' goed. 

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



Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'boomveiligheidscontrole, advies, 

snoeien en vellen van hoogstammige bomen' aan de enige regelmatige bieder, TreeXpert, Goorstraat 

5, 2970 Schilde. 

De opdracht wordt gegund voor een prijs van 35.532,33 euro inclusief btw.  

Volgende opdrachten worden besteld, afhankelijk van het resultaat van de visuele 

boomveiligheidscontrole met opmaak adviesrapport: 

- onderhoudssnoei van de bomen in de Lierseweg 256-262/001 (doodlopend straatdeel): bomen 

die dringend of best geveld moeten worden, mogen niet gesnoeid worden als het vellen van de 

bomen nog in 2016 kan gebeuren (huidig totaal aantal bomen: 9): 361,98 euro inclusief btw per 

boom 

- vellen en frezen tot 30 cm diepte van de bomen in de Lierseweg 256-262/001 (doodlopend deel) 

(huidig totaal aantal bomen: 9): 665,50 euro inclusief btw per boom 

- vellen en frezen tot 30 cm diepte van de bomen aan het kerkhof Morkhoven - St.-Niklaasstraat 

(huidig totaal aantal bomen: 2): 1.119,25 euro inclusief btw per boom 

- vellen en frezen tot 30 cm diepte van de boom in de Peerdsbosstraat 5 (huidig totaal aantal 

bomen: 1): 937,75 euro inclusief btw per boom. 

 

 

057 Hoogte tractorsluizen Lenteheide en Acacialaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de tractorsluizen in Lenteheide en in de 

Acacialaan te vernieuwen en te verhogen van 17 cm tot 25 cm. De technische dienst voorziet 

duidelijke aanduidingen en reflectoren bij de gewijzigde situatie. 

 

 

058 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Fraikinstraat 22-24 
BESLUIT 

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

voeren om de nieuwbouw Fraikinstraat 22-24 aan te sluiten op het ondergrondse net.  

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. 

 

 

059 Wegen- en rioleringswerken Draaiboomstraat - aanvraag van subsidie voor een volledige 

scheiding van afval- en hemelwater op privaat domein van (X)*: Draaiboomstraat 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* Draaiboomstraat 5 tot het 

bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 555,14 euro uit te keren.  

 

 



060 Wegen- en rioleringswerken Draaiboomstraat - aanvraag van subsidie voor een volledige 

scheiding van afval- en hemelwater op privaat domein van (X)*: Draaiboomstraat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* Draaiboomstraat 7, tot het 

bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 183,11 euro uit te keren.  

 

 

061 Servaas Daemstraat: opmerkingen buurtcomité op aanleg pleintje en Brouwerijstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opmerkingen van de bewoners 

van de Servaas Daemsstraat en de Brouwerijstraat in verband met de aanleg van de Brouwerijstraat 

en het pleintje tussen de Servaas Daemsstraat en de Brouwerijstraat en vraagt de technische dienst  

om samen met het studiebureau een aantal scenario’s uit te werken. 

 

 

062 Belgiëlaan (toegangsweg Gandhiplein): belijning parkeervakken en plaatsen spiegel 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde plan met parkeervakken op de 

Belgiëlaan ter hoogte van het Gandhiplein goed. De stedelijke werkplaats verlaagt de grasdals en 

boordstenen en brengt belijningen aan. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen spiegel te plaatsen ter hoogte van het 

Gandhiplein. 

 

 

063 Tijdelijk verkeersreglement: enkelrichting in Groenstraat en Bremstraat op 01/11/2016 en 

02/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er van maandag 31/10/2016 om 15 uur tot 

en met donderdag 03/11/2016 om 9 uur een enkelrichting wordt ingevoerd (uitgezonderd voor 

fietsers) in de Groenstraat en Bremstraat in de richting van de Servaas Daemstraat naar de 

Keinigestraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting 

en verkeersborden C3, M5 en F19. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

064 Tijdelijk verkeersreglement: Kersthappening 2016 op zondag 11/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant (Lakenhal) van de Grote Markt van vrijdag 

09/12/2016 om 8 uur tot en met maandag 12/12/2016 om 12 uur op de parkeerstrook die het 

dichtst bij de Kerkstraat gelegen is. Hier wordt de kiosk geplaatst. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op heel de zuidkant (Lakenhal) van de Grote Markt van zondag 

11/12/2016 om 8 uur tot en met maandag 12/12/2016 om 12 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op heel de noordkant (cc ‘t Schaliken) van de Grote Markt van 

zondag 11/12/2016 om 8 uur tot en met maandag 12/12/2016 om 12 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Schoolstraat (stuk tussen Lierseweg en Bolwerkstraat, 

enkel de parkeervakken aan de linkerkant van de rijbaan in de rijrichting van de Lierseweg naar de 

Bolwerkstraat) van zondag 11/12/2016 om 8 uur tot en met maandag 12/12/2016 om 12 uur. Deze 

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



Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant (Lakenhal) en noordkant (cc ’t Schaliken) van 

de Grote Markt op zondag 11/12/2016 van 8 uur tot en met maandag 12/12/2016 om 12 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met de nodige verlichting en 

verkeersborden C3. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

065 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Hendrickx Fietsen, Herenthoutseweg 

2: uitstalling 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)* om een uitstalling 

(grondoppervlakte van 0,8 m²) te plaatsen langs beide zijden van de handelszaak Hendrickx Fietsen, 

Herenthoutseweg 21, 2200 Herentals. 

 

 

066 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: (X)* Bovenrij 43: uitstalling 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)* om een uitstalling in de vorm 

van een plantendecoratie te plaatsen langs beide zijden voor de handelszaak Limo & Co, Bovenrij 43, 

2200 Herentals. 

 

 

067 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Delphine Dameskleding: Zandstraat 

29, 2200 Herentals: uitstalling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)* om een stoepbord (1 m²) te 

plaatsen voor haar handelszaak ‘Delphine Dameskleding’, Zandstraat 29, 2200 Herentals. 

 

 

068 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Christel’s Croissy: Zandstraat 16, 

Herentals: uitstalling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan (X)* om een stoepbord met 

een grondoppervlakte van 1 m² te plaatsen voor haar handelszaak Christel’s Croissy, Zandstraat 16, 

2200 Herentals. 

 

 

069 Melding klasse 3: Feestverhuur Van Rompaey bvba, Herenthoutseweg 194: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 26/08/2016, 

door Feestverhuur Van Rompaey bvba, Herenthoutseweg 194, 2200 Herentals van een nieuwe 

inrichting namelijk: opslag van gassen, omvattende: 

- opslag van maximaal 30 flessen van 10,5 kg propaangas (786 liter) (17.1.2.1.1°) 

op het perceel gelegen Herenthoutseweg 194 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie 

D perceelnr 911D. 

 

 

070 Melding klasse 3: Carrosserie Vandoninck, Hannekenshoek 37: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 11/10/2016, 

door Carrosserie Vandoninck, Hannekenshoek 37, 2200 Herentals van een nieuwe inrichting 

namelijk: standaardgarage en carrosseriebedrijf, omvattende: 

- carrosseriebedrijf (15.5.) 



op het perceel gelegen in Hannekenshoek 37, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie D 

perceelnr 706F en 706G. 

 

 

071 Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor het in stand houden van 

zwaluwnesten van huiszwaluw/boerenzwaluw/gierzwaluw: 

- 35 euro aan (X)*: 3-10 nesten, huiszwaluw 

- 50 euro aan (X)*: >10 nesten, boerenzwaluw 

- 20 euro aan (X)*: <3 nesten, boerenzwaluw 

- 20 euro aan (X)*: <3 nesten, huiszwaluw 

- 20 euro aan (X)*: <3 nesten, gierzwaluw 

- 50 euro aan (X)*: >10 nesten, boerenzwaluw 

- 50 euro aan (X)*: >10 nesten, huiszwaluw 

- 35 euro aan (X)*: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

- 35 euro aan (X)*: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

- 50 euro aan (X)*: >10 nesten, boerenzwaluw 

- 35 euro aan (X)*: 3-10 nesten, gierzwaluw 

- 20 euro aan (X)*: <3 nesten, huiszwaluw 

 

 

072 Subsidie herbruikbare luiers: (X)*: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* een subsidie van 100 euro voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 

 

 

073 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/160: verlening – (X)*- 

Vennekenshoek lot 23 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/160 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 41, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238, 239S. 

De aanvraag betreft het bouwen van een 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.  

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

- 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. Deze moet echter wel op de plaats worden voorzien 

zoals aangeduid op het verkavelingsplan. De staanplaats wordt in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

- Het advies van de technische dienst van 23/09/2016 met kenmerk EL160187 moet nageleefd 

worden: 

- Voor de aanleg van het private afwaterstelsel moet contact genomen worden met de 

technische dienst voor consultatie van het plan van de openbare riolering in functie van een 

goede afwatering van de privéwaterafvoer. 

- De overloop van de hemelwaterput naar de openbare riolering moet weggelaten worden. Al 

het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 



- 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. 

 

 

074 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/175: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek 12 (lot 42) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/175 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 12, 2200 

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

De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen 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.  

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

- Voor de aanleg van het private afwaterstelsel moet contact genomen worden met de technische 

dienst voor consultatie van het plan van de openbare riolering in functie van een goede 

afwatering van de privéwaterafvoer. 

- De overloop van de infiltratie unit naar de openbare riolering moet weggelaten worden. Al het 

hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- 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 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Voor de woning is een wachtaansluiting voorzien. In het belang van een goede afwatering van de 

privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de exacte diepte en 

locatie ervan. Hieromtrent kan hij contact opnemen met de technische dienst voor consultatie 

van het as-builtplan van de openbare riolering. 

 

 

075 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/178: verlening - Renisol bvba - 

Vennekenshoek lot 16-17 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/178 aan Renisol bvba voor het terrein gelegen in Vennekenshoek, 2200 

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

De aanvraag betreft het bouwen van 2 eengezinswoningen. 

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. 

- 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 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Voor de woning is een wachtaansluiting voorzien. In het belang van een goede afwatering van de 

privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de exacte diepte en 



locatie ervan. Hiervoor kan hij contact opnemen met de technische dienst voor consultatie van 

het as-builtplan van de openbare riolering. 

- De verkavelingsvoorschriften verplichten dat per lot minstens één autobergplaats of 

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

zijtuinstroken kunnen geplaatst worden. Deze moet echter wel op de plaats worden voorzien 

zoals aangeduid op het verkavelingsplan. De staanplaatsen worden in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

 

 

076 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummerSV2016/157: kennisname intrekking - 

Renoka - Eigen Haard 55 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring van 

08/10/2016 van Renoka over de intrekking van de stedenbouwkundige aanvraag nummer 

SV2016/157 voor het afkappen van steen en het metselen van nieuwe steen in Herentals, Eigen 

Haard 55.  

 

 

077 Princiepsaanvraag bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

078 Princiepsaanvraag bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

079 Bouwberoep - dossier nummer 2010/00183: kennisname nieuwe uitspraak deputatie – 

(X)* - Meivuurstraat 53+ 
BESLUIT 

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

29/09/2016 die luidt als volgt: 

“Het beroep van (X)*, vergunningsaanvrager, tegen het besluit van 03/11/2010 van het college van 

burgemeester en schepenen van Herentals, waarbij de vergunning tot het verbouwen van een 

bestaande woning met koeienstal tot een woning met paardenstal en het omheinen van weiden 

wordt geweigerd, op een terrein, gelegen Meivuurstraat 53/1, sectie A, nrs. 117, 116A en 116C, 

wordt ingewilligd. 

Een vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen. Er dient te worden 

voldaan aan de voorwaarden gesteld in het advies van 30/08/2010 van het Agentschap voor Natuur 

en Bos met betrekking tot de omheining van weiden en de bescherming van de bestaande 

bomengroep tegen vraat en/of vertrappeling.” 

 

 

080 Bouwberoep - dossier nummer 2009/00205: kennisname nieuwe uitspraak deputatie - 

Vlaamse Bouwmaatschappij bvba - Paradijsstraat 

BESLUIT 

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

15/09/2016 die luidt als volgt: 

“Het beroep nummer PSTV-2013-0486-RVB-01 van (X)*, belanghebbende derde, tegen de 

voorwaardelijke vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 

Herentals, op 15/12/2009, voor het bouwen van een appartementsgebouw met ondergrondse 

garages in Herentals, Paradijsstraat z/n, wordt niet ingewilligd.  



Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarden opgenomen in de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen van Herentals van 15/12/2009.” 

 

 

081 Uitspraak deputatie over verkavelingsdossier nummer V2016/001: kennisname vergunning 

– (X)* (2 loten op de Morkhovenseweg) 
BESLUIT 

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

15/09/2016 waarbij het beroep van (X)* wordt ingewilligd en vergunning wordt verleend voor het 

verkavelen van 2 loten in Herentals, Morkhovenseweg, afdeling 3, sectie C, deel van het 

perceelnummer 21 T4 en sectie D, deel van perceelnummer 74M. 

De vergunning wordt verleend, overeenkomstig het voorgebrachte verkavelingsplan, onder de 

volgende voorwaarden : 

- strikt naleven van de in het rood aangepaste verkavelingsvoorschriften 

- strikt naleven van de voorwaarden en lasten zoals opgenomen in de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen van 30/05/2016 

- de bestemming van de bijgebouwen in de achtertuinzone wordt uitgebreid naar 

(auto)bergplaatsen en hokken 

- de resterende zones in agrarisch gebied moeten als agrarisch gebied gebruikt blijven worden, 

zoals ook bepaald in de voorwaarden bij het advies van het departement Landbouw en Visserij 

van 25/02/2016. 

 

 

082 Princiepsaanvraag bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

083 Princiepsaanvraag bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

 

084 Princiepsaanvraag bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

085 Herstelvordering Sunpalace, Grote Markt 4, Herentals: goedkeuring ontwerp en werkwijze 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde herstelvordering voor de 

handelszaak Sunpalace, Grote Markt 4 in, Herentals en daarbij de volgende werkwijze goed: 

1. adviesvraag Hoge Raad voor Herstel 

2. overleg met eigenaars/zaakvoerder 

3. indien het overleg geen aanleiding geeft tot spontaan herstel: de burgerlijke partijstelling. 

 

 

086 Princiepsaanvraag bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



087 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: actieplan voor de detailhandel in Herentals 

BESLUIT 

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

Tegenbos van 22/09/2016 over het actieplan voor de detailhandel in Herentals en antwoordt met 

een brief. 

 

 

088 Personeelsfeest Maes Industries 21/10/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de opendeurdag 

van Maes Industries, Hemeldonk 1, Herentals op 21/10/2016. 

Het bedrijfsevent start om 19 uur en sluit ten laatste af op 22/10/2016 om 3 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 

maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min tot maximum 24 uur. Zondag 22/10/2016 vanaf 0 uur tot 3 uur 

wordt geen afwijking toegestaan. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om de omliggende bedrijven 

en omwonenden vooraf op de hoogte te brengen van dit personeelsfeest zodat ze weten dat er 

mogelijk wat extra auto’s op de baan zullen staan tijdens dit weekend. De interne 

brandveiligheidsmaatregelen moeten gerespecteerd worden. Wat betreft de 

evacuatiemogelijkheden van de locatie moeten er tot 500 personen minimum twee uitgangen 

voorzien worden van in totaal 500 cm breed. Het bedrijf en de organisatoren hebben zelf de 

verantwoordelijkheid om het evenement veilig te laten verlopen. 

 

 

089 Huismuzikant boeken en bubbels 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat (X)* zich zonder enige vergoeding 

engageert als huismuzikant voor de drie edities van Boeken en Bubbels tijdens het cultuurseizoen 

2017-2018. Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* in ruil toegang te geven tot 

de repetitielokalen vanaf heden tot en met 20/01/2017 om te repeteren mits tijdig goede afspraken 

gemaakt worden met het cultuurcentrum. De waarborg moet wel betaald worden.  

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


