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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 25/10/2016 
BESLUIT 

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

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/10/2016. 

 

 

002 Levensloop Neteland 2017: vraag tot bekendmaking 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van (X)* voor een eventuele 

samenwerking vanaf 2018 bij de organisatie van Levensloop Neteland.  

 

 

003 Extern evenement 2016: kerstboomverbranding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kerstboomverbranding KLJ 

Noorderwijk op zaterdag 28/01/2017 om 18 uur op de KLJ-terreinen in de Kruisstraat in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking. De stedelijke werkplaats 

haalt de kerstbomen van Noorderwijk tijdens de kerstboominzameling op en levert ze af op het 

terrein van KLJ Noorderwijk in de Kruisstraat.  

 

 

004 Fuifbeleid 2016: Put It On Repeat op 18/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor Put It On 

Repeat op vrijdag 18/11/2016 in zaal Zucht naar Kunst, Molenstraat 12, Morkhoven goed zodat de 

geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min. tot en met 3 

uur. 

 

 

Schepen Ryken verlaat de zitting 

 

 

005 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huur leslokalen van het 

gemeenschapsonderwijs in de Augustijnenlaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de Academie voor Muziek, Woord en 

Dans vanaf 01/01/2017 leslokalen te huren van het gemeenschapsonderwijs in de Augustijnenlaan in 

Herentals. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de danslessen van de Academie voor 

Muziek, Woord en Dans de danszaal van de kOsh aan de Lierseweg te huren. 

 

 

006 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: musicalproject ‘KWEENIE’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het musicalproject ‘KWEENIE’ van de 

Academie voor Muziek, Woord en Dans uit te voeren op 11/03/2017 en 12/03/2017. 

 

 

007 Pontes: kennisname verslag buitengewoge algemene vergadering van 15/06/2016 
BESLUIT 

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

algemene vergadering van Pontes van 15/06/2016. 

 

 

Schepen Ryken neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

008 Beheersovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals: kennisname ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van 

beheersovereenkomst en keurt het ontwerp goed als volgt: 

“Beheersovereenkomst tussen de stad Herentals en het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 

Recreatie Herentals met betrekking tot de voorwaarden van het beheer van de gemeentelijke 

infrastructuur 

Tussen 

- de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 

optreden de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, stadssecretaris, 

hierna genoemd ‘de stad’, 

enerzijds, 

en 

- het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport en 

Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij 

gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse minister 

van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 8 december 2004, met zetel in 

2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie 

optreedt Jan Peeters, voorzitter, hierna genoemd ‘het bedrijf’, 

anderzijds, 

hierna samen genoemd ‘de partijen’ 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 - Voorwerp en grondslag van deze overeenkomst 

Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de stad en het bedrijf, de 

onderlinge afstemming van het beleid van de stad en dat van het bedrijf inzake het beheer en de 

exploitatie van de sport-, recreatie- en ontspanningsinfrastructuur, en de nadere omschrijving en 

afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het bedrijf ten opzichte van deze van 

de stad. 

Deze overeenkomst wordt gesloten op basis van de regels in het Gemeentedecreet over de 

autonome gemeentebedrijven en op basis van de statuten van het bedrijf. 

Artikel 2 - Publiekrechtelijke opdracht van het bedrijf tot beheer en exploitatie  

Het bedrijf wordt door de stad belast met een publiekrechtelijke opdracht tot beheer en exploitatie 

van de volgende infrastructuur: 

Infrastructuur 



Adres: 

- ‘Recreatiedomein en Zwembaden Het Netepark’ en de onderliggende grond, Vorselaarsebaan 50, 

2200 Herentals 

- ‘Sporthal De Vossenberg’, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals 

Het beheer en de exploitatie van andere sportinfrastructuur en de eventuele overeenkomsten met 

derden met betrekking tot deze infrastructuur, kunnen eveneens worden overgedragen aan het 

bedrijf binnen de uitvoering van het stedelijk sportbeleid. Om deze opdracht uit te voeren, beschikt 

het bedrijf over alle bevoegdheden die het zijn toegekend door de toepasselijke wetgeving en door 

de statuten. 

Het beheer en de exploitatie van de sportinfrastructuur omvat onder meer: 

1) het onderhoud en herstel van de huidige infrastructuur 

2) de terbeschikkingstelling en alle hieraan verbonden diensten aan de gebruikers van de 

infrastructuur 

3) Uitbreiding, wijzigingen aan – en verbouwingen van de infrastructuur, eventueel in samenwerking 

met externe partners 

Het bedrijf stelt de sportinfrastructuur in het licht van zijn opdracht van beheer en exploitatie ter 

beschikking van de sportactiviteiten van verenigingen, organisaties en bevolkingsgroepen, ongeacht 

hun ideologische of filosofische strekking. De stad blijft de organiserende overheid van de 

sportdienst en blijft instaan voor het stedelijk sportbeleid. 

Artikel 3 - Werkingsmiddelen van het bedrijf met betrekking tot de exploitatie- en beheersopdracht 

Het bedrijf heeft de in artikel 2 vermelde sportinfrastructuur in volle eigendom en kan hierdoor de 

infrastructuur autonoom beheren en exploiteren. 

Het bedrijf streeft ernaar om op termijn haar werkingsmiddelen zelf te genereren. 

Met het oog op de uitvoering van de doelstellingen van het bedrijf zal de stad de nodige middelen ter 

beschikking stellen aan het bedrijf.  

De stad kan de nodige middelen ter beschikking stellen door: 

- het inbrengen van kapitaal 

- het toekennen van een doorgeeflening en/of renteloze lening 

- het toekennen van prijssubsidies 

Het toekennen van prijssubsidies wordt vastgesteld in een prijssubsidiereglement, dat ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de stad en het bedrijf. Na een evaluatie van de 

exploitatieresultaten kan een aanpassing van de prijssubsidies voorgesteld worden. 

Het bedrijf gebruikt de ter beschikking gestelde middelen enkel voor het bereiken van zijn 

doelstellingen en het vervullen van zijn opdracht. Het bedrijf beheert en exploiteert de ter 

beschikking gestelde middelen en goederen als een zorgvuldig huisvader. Het bedrijf leeft de 

toepasselijke wetgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur na. 

Artikel 4 - Personeel 

Het bedrijf heeft geen eigen personeel in dienst.  

Voor het uitvoeren van de doelstellingen en de opdracht van het bedrijf, doet het bedrijf een beroep 

op stadspersoneel.  

De stad stelt het personeel voor de exploitatie van het bedrijf, kosteloos ter beschikking. 

De stad en het bedrijf respecteren bij het ter beschikking stellen van personeel de geldende 

rechtspositieregeling. 

Artikel 5 - Beleids- en beheerscyclus 

De partijen werken samen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de stad, zoals 

vastgelegd in het meerjarenplan. Het bedrijf verbindt er zich toe om in het licht van haar opdracht en 

doelstellingen het stedelijk sportbeleid uit te voeren. 

Het bedrijf stelt een meerjarenplan en een budget op volgens de regels bepaald in het 

Gemeentedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Het bedrijf voert zijn boekhouding volgens de regels 

bepaald in het Gemeentedecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. 

 

 

 

 



Artikel 6 - Gedragsregels bij de dienstverlening 

Het bedrijf respecteert bij zijn dienstverlening de eigen opdracht en beleidsdoelstellingen en de 

beleidsdoelstellingen van de stad. 

Het bedrijf gebruikt de ter beschikking gestelde middelen uitsluitend voor de eigen opdracht en 

beleidsdoelstellingen en de beleidsdoelstellingen van de stad. 

Het bedrijf streeft bij zijn dienstverlening naar een gelijke en objectieve behandeling van de 

gebruikers en naar een grote klantvriendelijkheid.  

Artikel 7 - Tarieven 

Het bedrijf bepaalt de tarieven voor het gebruik van de sportinfrastructuur dat het beheert en 

exploiteert. De gemeenteraad van de stad moet de tarieven, de manier van vaststelling van de 

tarieven en de openingsuren van de sportinfrastructuur goedkeuren voor ze toegepast worden. 

Artikel 8 - Deelname in andere rechtspersonen 

Het bedrijf beslist autonoom over het oprichten van of het deelnemen in andere rechtspersonen, 

voor zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en met de beleidsdoelstellingen 

van de stad. 

Artikel 9 - Presentiegelden en vergoedingen 

De mandatarissen van het bedrijf ontvangen geen presentiegelden of andere vergoedingen voor het 

vervullen van hun mandaat. 

Artikel 10 - Informatieverstrekking 

Individuele gemeenteraadsleden kunnen alle informatie over het bedrijf krijgen op basis van hun 

inzagerecht.  

Het bedrijf brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, als de gemeenteraad dit vraagt. 

Artikel 11 - Interne controle 

Het bedrijf werkt een afdoend systeem van interne controle uit, dat beantwoordt aan de wettelijke 

principes en de principes van deugdelijk bestuur. 

Artikel 12 - Geschillen 

Onderhavige overeenkomst valt onder de toepassing en interpretatie van het Belgisch recht. 

De partijen engageren zich te goeder trouw tot de uitvoering van de overeenkomst. 

Voor elk geschil dat ontstaat door de toepassing van onderhavige overeenkomst, zoeken de partijen 

een minnelijke oplossing. Als een minnelijke regeling van het geschil niet slaagt, wordt het geschil bij 

de rechtbank aanhangig gemaakt. 

Artikel 13 - Duurtijd 

Onverminderd de toepassing van artikel 235 § 3 Gemeentedecreet, geldt onderhavige overeenkomst 

geldt van 1 december 2016 tot 30 juni 2019. 

Artikel 14 - Wijziging, schorsing en ontbinding 

De partijen kunnen onderhavige overeenkomst elk ogenblik wijzigen of ontbinden, als tijdens de 

duur van de overeenkomst de maatschappelijke context en/of het stedelijke beleid wijzigt. 

De partijen kunnen onderhavige overeenkomst enkel schorsen, als er zich specifieke 

omstandigheden voordoen die een schorsing rechtvaardigen.  

Opgemaakt te Herentals op … 2016 in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er één te hebben 

ontvangen.” 

 

 

009 Selectieprocedure redder: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure van redder. 

 

 



010 Aanstelling redder met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Arno 

Swerts 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Arno Swerts (X)* aan als redder in het niveau D 

met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/12/2016. 

 

011 Selectieprocedure administratief bibliotheekmedewerker: kennisgeving eindproces-

verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure van administratief bibliotheekmedewerker. 

 

 

012 Selectieprocedure administratief bibliotheekmedewerker educatie: kennisgeving 

eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure van administratief bibliotheekmedewerker educatie. 

 

 

013 Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

014 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

015 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

016 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

017 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

018 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

019 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
Besluit 

(X)* 



020 Bestelbons 2016: week 45 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 14/11/2016 en bestelbon 

2016008533 goed. 

 

 

021 Uitgaven 2016: week 45 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

022 Belasting op leegstand van gebouwen en woningen 2016: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van dat er op 01/09/2016 geen 

leegstaande gebouwen of woningen voldoen aan de voorwaarden om opgenomen te worden in het 

kohier belasting op leegstand aanslagjaar 2016. 

 

 

023 Belasting op inname openbaar domein 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nr. 8136/4, belasting op de 

inname van het openbaar domein vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.098,85 

euro. 

 

 

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

stad, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het OCMW (2016-2019) - dossier 2016-066: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

08/11/2016 voor de 'raamovereenkomst voor het leveren op afroep van ergonomische 

bureaustoelen voor de stad en het OCMW (2016-2019)' goed. 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, BMA Ergonomics BE, 

Ninoofsesteenweg 55, 1760 Roosdaal, met onderstaande eenheidsprijzen exclusief btw zoals 

vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

- de stoel in versie 2.2: met E-mechaniek: 249,00 euro - met A-mechaniek: 299 euro  

- de stoel in versie 2.3: met E-mechaniek: 269,00 euro - met A-mechaniek: 319 euro 

- de stoel in versie 2.4: met E-mechaniek: 299,00 euro - met A-mechaniek: 349 euro 

De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 180 maanden. 

De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 14 kalenderdagen. 

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

2016-066. 

De bestelling van de stoelen gebeurt op afroep. De totale uitgave gedurende de looptijd van de 

raamovereenkomst wordt geraamd op 36.300 euro inclusief btw. 

 

 

025 Leveren van een vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug  - dossier 2016-064: 

gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

leveren van een vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug.  



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

18/10/2016 goed. 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, Garage Kant Olen, (BE 0811.588.112), 

Industrielaan 20, 2250 Olen. 

Het aangeboden onderhoudscontract wordt niet afgesloten waardoor het bedrag van de gunning op 

83.743 euro exclusief btw of 101.329,03 euro inclusief btw komt. 

De waarborgtermijn wordt vastgesteld op: 

- 24 maanden algemene waarborg 

- 36 maanden waarborg op de aandrijflijn 

- 60 maanden waarborg op doorroesten 

- 24 maanden waarborg op de opbouw. 

De leveringstermijn wordt vastgesteld op 180 kalenderdagen. 

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

met nr. 2016-064. 

 

 

026 Vervangen van verwarmingsketel in de turnzaal van het schoolgebouw in de Schoolstraat - 

2016-089: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016/089 en de raming voor de 

opdracht 'vervangen van verwarmingsketel in de turnzaal van het schoolgebouw in de Schoolstraat' 

goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten.  

De raming bedraagt 10.700 euro inclusief 21 % btw. 

De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

- Devis Energieën nv, Herentalseweg 48, 2440 Geel 

- Entron Technics nv, Atealaan 4D, 2200 Herentals 

- Gebruers cv, Ven 51, 2250 Olen 

- Oostvogels Bart, Lange Eerselsstraat 55, 2200 Herentals 

- Peeters Installatiebedrijf, Zandkapelweg 74, 2200 Herentals 

- Van Hemelen Guido bvba, Plaats 10, Bus A, 2460 Kasterlee. 

 

 

027 Stedelijk informatieblad ‘de stadskrant’ - 2016/085: goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016/085 voor de opdracht 'stedelijk 

informatieblad de stadskrant' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht via de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende firma’s uit om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

- Drukkerij Bulckens BVBA, Grensstraat 9, 2270 Herenthout 

- IPM Printing sa, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren 

- Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 

- Drukservice NV, Hagelberg 11, 2250 Olen 



- Baudoin Grafische Groep, Poederleeseweg 108, 2460 Lichtaart 

- Impressa NV, Greesstraat 11, 2200 Herentals. 

 

 

028 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: voorlopige oplevering Engelse Wijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande rondgang op de werf in 

de Engelse Wijk op woensdag 16/11/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorlopige aanvaarding van de 

werken op voorwaarde van de goede uitvoering van volgende punten: 

- het herstellen van de rijweg (afgebrokkelde asfaltverharding) op de hoek van de Waterloostraat 

en de Veldstraat 

- het vervangen van de dode bomen 

- het plaatsen van verkeersborden in regie (af te halen in de stedelijke werkplaats) 

- de eindschoonmaak van de werf 

- het overmaken van de leveringsbonnen van alle gebruikte materialen 

- het opvullen van dwarsvoegen en brede voegen en het herstellen van leemtes in de bocht in de 

Scheppersstraat ter hoogte van de Bergenstraat 

- het vervangen van het vierkant deksel ter hoogte van Bergenstraat 46-48 door een deksel 

conform het bestek 

- het herstellen van de betonnen rijweg aan de bocht aan het middenplein van de Bergenstraat en 

de Waterloostraat 

- het vervangen van de gescheurde biggenruggen langs de kant van het voetpad. 

 

 

029 Infrastructuurwerken verkaveling ‘Wuytsbergen’: verslag werfvergadering 11, 12 en 13 
BESLUIT 

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

11, 12 en 13 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Wuytsbergen'. 

 

 

030 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: werfverslag 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag (inclusief bemerkingen 

zonechef) van de coördinatievergadering van 30/09/2016 van het dossier 'kunstencampus en 

politiecommissariaat Herentals'. 

 

 

031 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt-en betonwegen - 2016/026: goedkeuring 

proces-verbaal van ingebrekestelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het proces verbaal van ingebrekestelling nr. 1 

bij het dossier ‘onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen, dienstjaar 2016’. 

 

 

032 Wijziging rooilijn van een deel van voetweg nr. 66 in Herentals-Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

voornemen tot wijziging van de rooilijn van een deel van voetweg nr. 66 in Noorderwijk, 3de afdeling 

sectie B en delen van de nummers 150T en 48F te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 



033 Rooilijn - en onteigeningsplan Greesstraat: bemiddeling grondverwerving IOK en 

principieel akkoord voorlopige vaststelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan het ontworpen 

rooilijn- en onteigeningsplan voor de Greesstraat, opgemaakt door Anteagroep op 02/11/2016 

waarbij voor de geplande wegen- en rioleringswerken de nieuwe rooilijnbreedte voor de Greesstraat 

wordt vastgesteld op 8 meter over het ganse tracé, met een verbreding aan het kruispunt met 

Gerheze/(grote) Greesstraat en waarbij 9 grondinnames voor openbaar nut zijn opgenomen, 

waarvan 8 nu te realiseren. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 

voorlopige vaststelling van dit ontworpen rooilijn- en onteigeningsplan te agenderen op een 

volgende gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om IOK de inhouse opdracht toe 

te kennen om, conform de offerte van 14/10/2016, de onderhandelingen bij de grondaankoop te 

voeren. Een aparte bestelbon voor deze vastlegging wordt in een volgend college van burgemeester 

en schepenen voorgelegd. 

 

 

034 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 155 
BESLUIT 

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

voeren in de Lierseweg ter hoogte van nummer 155 voor het vervangen van het ondergrondse 

kabelnet ten gevolge van een defect.  

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 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Rietbroek 4 
BESLUIT 

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

voeren aan Rietbroek 4 voor het ingraven van een dropkabel. 

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 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 49 
BESLUIT 

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

voeren in de Toekomstlaan ter hoogte van nummer 49 om een nieuwe klantcabine aan te sluiten.  

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 Tijdelijk verkeersreglement: kerstshopping 2016 op zondag 11/12/2016 en 18/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op al de parkeerplaatsen in de Zandstraat op zondag 

11/12/2016 tussen 13 uur en 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de parkeerplaatsen in Bovenrij (stuk tussen Kerkstraat en 

Nonnenstraat) op zondag 11/12/2016 tussen 13 uur en 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat en de Bovenrij (stuk tussen Kerkstraat en 

Nonnenstraat) op zondag 11/12/2016 tussen 13 uur en 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van nadarhekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3. 

De doorgang Collegestraat - Nieuwstraat en de doorgang Kerkstraat - Lantaarnpad blijft open voor 

het doorgaand verkeer. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op al de parkeerplaatsen in de Zandstraat op zondag 

18/12/2016 tussen 13 uur en 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat op zondag 18/12/2016 tussen 13 uur en 17 

uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met de nodige 

verlichting en verkeersborden C3. 

De doorgang Collegestraat - Nieuwstraat blijft open voor het doorgaand verkeer. 

 

 

038 Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Toekomstlaan - ‘Deca danst for life’ op zaterdag 

03/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is op de 

Toekomstlaan (stuk tussen Herenthoutseweg en Veldhoven) van zaterdag 03/12/2016 om 20 uur tot 

en met zondag 04/12/2016 om 6 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 



dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3 en onderborden "uitgezonderd plaatselijk 

verkeer". 

De organisator moet de aanpalende bedrijven tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de 

hinder die zal worden veroorzaakt door de organisatie van ‘Deca danst for life’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

039 Aanvullend verkeersreglement: herwaardering stationsomgeving - Schoolstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement van de 

Schoolstraat goed:  

Volgende verkeersreglementen in verband met de zone 30, zone E1 en blauwe zone blijven van 

toepassing: 

- het aanvullend verkeersreglement: zone 30 en zone verboden te parkeren in het centrum van 

Herentals goedgekeurd in het college van 18/01/2010 

- het aanvullend verkeersreglement: blauwe zone - parkeren met parkeerschijf of een 

bewonerskaart goedgekeurd in het college van 30/01/2012 

Alle andere voorgaande verkeersreglementen in verband met de verkeerssituatie en het parkeren in 

de Schoolstraat worden opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement. 

1. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Lierseweg, moet het verbodsbord C1 en onderbord M3 

worden geplaatst aan de rechterkant van de rijbaan (voor bestuurders komende van de 

Lierseweg). 

2. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Lierseweg, moet het verbodsbord C1 en onderbord M3 

worden geplaatst aan de linkerkant van de rijbaan (voor bestuurders komende van de 

Zandstraat). 

3. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Lierseweg, moet het verkeersbord B1 worden geplaatst. 

4. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Bolwerkstraat, moet het aanwijzingsbord F19 en 

onderbord M5 worden geplaatst. 

5. In de Schoolstraat, waar het parkeren verboden wordt, moet het verkeersbord E1 en 

onderbord type Xa worden geplaatst. 

6. In de Schoolstraat, waar het parkeren is toegestaan, moet het verkeersbord E9b, onderbord 

type VIIb, onderbord "bewonerskaart, onderbord ‘station’ en onderbord type Xa worden 

geplaatst. 

7. In de Schoolstraat, ter hoogte van de parkeerplaats voor mindervalide, moet het verkeersbord 

E9a + picto met onderbord type Xa worden geplaatst. 

8. In de Bolwerkstraat, ter hoogte van de Schoolstraat, moet het verkeersbord B17 en onderbord 

M10 worden geplaatst. 

9. In de Schoolstraat, net voor de Bolwerkstraat, moet het verkeersbord B15c worden geplaatst. 

10. In de Schoolstraat, net voor de Bolwerkstraat, moet het verkeersbord B15f worden geplaatst. 

Dit aanvullend verkeersreglement vangt aan vanaf het moment dat de bebording is aangebracht en 

ten laatste op 09/12/2016. 

De bewoners van de Schoolstraat en de Bolwerkstraat worden op de hoogte gebracht met een 

bewonersbrief.  

De Lijn wordt met een brief gevraagd om de marktreisweg alleen te gebruiken op de hiertoe 

voorziene tijdstippen en niet voor verplaatsingen naar de stelplaats. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit. 

 

 

040 WWF-fondsenwerving: 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan World Wildlife Fund (WWF) 

Belgium om regelmatig een ploeg van twee tot vier fondsenwervers uit te sturen naar Herentals. 

De organisatie: 



- mag geen folders verspreiden 

- mag niets verkopen 

- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren 

- mag de handelaars niet hinderen. 

 

 

041 Subsidie groendak, Ernest Claesstraat 19: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 2.501,70 euro voor de 

plaatsing van een groendak aan (X)*. 

 

 

042 Openbaar groen: petitie vellen straatbomen Noord-Dauwenland 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief met het verzoek om de 

straatbomen in Noord-Dauwenland te vellen en beslist de bomen te behouden. De groendienst zal 

het opsnoeien van de bomen in functie van een veilige en vlotte doorgang voor de 

vuilnisophaalwagen inplannen in de periode januari - april 2017. 

 

 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/172: verlening – (X)* - 

Markgravenstraat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/172 aan (X)* voor het terrein gelegen in Markgravenstraat(HRT) 1, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 375A4. 

De aanvraag betreft het verbouwen 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.  

- De tuinkamer kan niet worden ingezet als bijkomende wooneenheid.  

- Het advies van de technische dienst van 08/11/2016 met kenmerk EL160205 moet worden 

nageleefd: 

- 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 privéwaterafvoer. 

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

bodem op het eigen terrein. 

- 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. 

 

 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/149: verlening – (X)* - 

Doornestraat 70 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/149 aan (X)* voor het terrein gelegen in Doornestraat 70, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 300B2, 300D2. 

De aanvraag betreft het afbreken van een woning en het herbouwen van een zonevreemde 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. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 23/09/2016 met kenmerk 

EL160188 moet worden gerespecteerd: 

- Vóór de start van de aanleg van het afvalwaterstelsel op het eigen terrein moet contact 

opgenomen worden met de technische dienst. De locatie en de diepte van de IBA moet 

bepaald worden om een goede afwatering naar de gracht te garanderen. 

- De overloop van de infiltratievoorziening naar de voorliggende, ingebuisde gracht moet 

weggelaten worden. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- Er wordt maar één inrit toegestaan die toegang geeft tot de garage en de voordeur over een 

maximale breedte van 3,5 m. 

- Alle aanpassingswerken aan het openbaar domein die nodig zijn voor de realisatie van deze 

nieuwe inrit (opbraak en heraanleg huidige oprit, heraanplanting haag, aanpassingen aan het 

fietspad...), zijn aan te vragen bij de technische dienst en zijn volledig ten laste van de 

aanvrager. De kosten worden berekend op basis van het door de gemeenteraad goedgekeurde 

retributiereglement. 

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

over de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- In de voortuinstrook kan enkel een oprit van 3,5 m breed naar de garage en de voordeur worden 

toegestaan, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan.  

- De oprit naar het tuinhuis mag niet worden uitgevoerd en wordt in rood geschrapt op het 

inplantingsplan. 

- De bomenrij op de rechter perceelsgrens moet bewaard blijven. 

- Het huidige terreinniveau moet behouden blijven.  

 

 

045 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V1993/004(3): weigering - Van Looy bvba - 

Servaas Daemsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de verkavelingwijziging reguliere procedure 

nummer V1993/004 (3) aan Van Looy bvba, op een terrein met adres Servaas Daemsstraat 27 en 

Servaas Daemsstraat 31, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, percelen 

160T2, 36G en 38P. 

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe woning op het nieuwe lot 1a en uitbreiding van een 

strook voor hoofdgebouwen op het nieuwe lot 2. 

Er wordt een weigering afgeleverd omdat: 

- De gevestigde erfdienstbaarheid van Eandis niet wordt gerespecteerd.  

- De ingediende bezwaarschriften worden deels weerhouden.  

- Zoals vastgesteld in het advies van Eandis en zoals beschreven in de beoordeling van de goede 

ruimtelijke ordening in het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden de 

bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen die hierop van 

toepassing zijn niet gerespecteerd met de voorliggende aanvraag. De ingediende plannen en 

voorschriften zijn niet conform de bestaande toestand, zijn onduidelijk, tegenstrijdig en 

onvolledig.  

- Uit het advies van Eandis en zoals beschreven in de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening in het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar blijkt dat de 

bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen die hierop van 

toepassing zijn niet worden gerespecteerd met de voorliggende aanvraag. De ingediende plannen 

en voorschriften zijn niet conform de bestaande toestand, zijn onduidelijk, tegenstrijdig en 

onvolledig. 

 

 



046 RUP ‘zonevreemde bedrijven’: organisatie openbaar onderzoek 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het openbaar onderzoek over het ontwerp 

van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ te organiseren van 22/11/2016 

tot en met 20/01/2017. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt het voorlopig vastgesteld RUP ‘zonevreemde 

bedrijven’ over aan de deputatie van de provincie Antwerpen, aan de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar, aan de Vlaamse Regering en kondigt het openbaar onderzoek volgens de richtlijnen van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan. 

 

 

047 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 38 
BESLUIT 

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

deelname van (X)* aan de turnlessen bij Corpus Sanum (lidgeld 2016-2017). 

 

 

048 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 75 euro aan (X)* voor de 

deelname (X)* aan de boerderijklassen van 23/11/2016 tot 25/11/2016. 

 

 

049 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 40 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 140 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de zooklassen georganiseerd door de school van 26/09/2016 tot 30/09/2016. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


