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001 Agenda gemeenteraad 06/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 06/12/2016:  

001 Budgetwijziging 3 - 2016: goedkeuring 

002 AGB Sport en Recreatie Herentals Budgetwijziging 3 - 2016 en aanpassing meerjarenplan 2014-

2019: goedkeuring 

003 OCMW: kennisname budgetwijziging 2016/1 

004 OCMW: kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019/1 

005 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: budgetwijziging 2016 

006 Beheersovereenkomst AGB Sport en Recreatie: goedkeuring 

007 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring nieuwe statuten 

008 Gemeentelijke administratieve sancties: samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar vanaf 2017 

009 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen: dienstjaar 2017 

010 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2017 

011 Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 

openbaar domein 

012 Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2016 

013 Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2017 

014 Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investeringsenveloppe 

2016 

015 Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investeringsenveloppe 

2017 

016 Samenwerking stad en OCMW Herentals: terbeschikkingstelling 

017 Wijziging rooilijn van een deel van voetweg nr. 66, Herentals - Noorderwijk: voorlopig voorstel 

018 Intergemeentelijke vereniging Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering van 21/12/2016 

en vaststelling mandaat 

019 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20/12/2016 en vaststelling mandaat 

020 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 20/12/2016 en 

vaststelling mandaat 

 

 

002 OCMW/Woonzorgcentrum: besluit vast bureau 08/11/2016: intentieverklaring tot het 

oprichten van een Zorgvereniging Kempen ter ondersteuning van de (residentiële) 

ouderenzorg van de OCMW’s en WZC 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de voorbereidende 

studie van Ernst&Young over het oprichten van een Zorgvereniging Kempen. 



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de conceptnota ‘Zorgvereniging 

Kempen. Een concept met zicht op de toekomst van de openbare (residentiële) ouderenzorg in de 

Kempen’. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert positief over de intentieverklaring tot het 

oprichten van een Zorgvereniging Kempen, maar wil benadrukken dat de lokale autonomie en 

beleidskeuzes ten aanzien van het woonzorgcentrum behouden blijven. 

De ondertekening van de intentieverklaring heeft geen enkele financiële implicatie. 

 

 

003 Fuifbeleid 2016: Kiss Me on NYE op 31/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van Teq Events van de 

eindejaarsfuif Kiss Me on NYE op 31/12/2016 in de sporthal van Noorderwijk. Het college van 

burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed volgens de gebruikelijke 

retributiereglementen. De organisator verwittigt de buurt en ziet er op toe dat het advies van de 

brandweer wordt nageleefd. 

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

eindejaarsfuif Kiss Me on NYE op 31/12/2016 in de sporthal in Noorderwijk toe te staan zodat de 

geluidsnorm voor deze fuif wordt vastgelegd op maximum 95dB(A) L Aeq,15min. 

 

 

004 Fuifbeleid 2017: Aspifuif Noorderwijk op 08/04/2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de aspifuif door 

chiro Noorderwijk op zaterdag 08/04/2017 in de sporthal van Noorderwijk. 

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

aspifuif op zaterdag 08/04/2017 in de sporthal van Noorderwijk van 21 tot 3 uur. De geluidsnorm 

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

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

gebruikelijke retributiereglementen. 

 

 

005 Externe evenementen 2016: wafels voor Rode Neuzendag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent medewerking aan de Zonnemeisjes en 

Zonneknapen voor de verkoop van wafels en chocomelk ten voordele van Rode Neuzendag op 

03/12/2016 en geeft toelating voor het plaatsen van een partytent aan de Lakenhal op 03/12/2016 

van 13 uur tot 17 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het gratis gebruik van 

elektriciteit op zaterdag 03/12/16 van 13 tot 17 uur. 

 

 

006 Zomerwerking 2016: kennisname evaluaties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluaties van de verschillende 

zomerwerkingen voor de jeugd van 2016. Het college van burgemeester en schepenen verwacht in 

het eerste kwartaal 2017 een mogelijk verbeterplan voor de speelpleinwerking van Diependaal en de 

speelbus en een betere aanpak voor inclusie op de sjallekes. 

Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de visie rond de speelpleinwerking van 

Diependaal. 

 

 



007 Gratis gebruik zaal ‘t Hof: concert voor het goede doel op 12/03/2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bij de organisatie van (X)* van een folkbal-

matinee op zondag 12/03/2017 ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ als mede-organisator op te 

treden. De stad stelt zaal ’t Hof gratis ter beschikking, de waarborg van 200 euro moet wel betaald 

worden. De opbrengst van het concert gaat naar het goede doel. De waarborg zal pas teruggestort 

worden na ontvangst van bewijs van storting aan het goede doel. 

 

 

008 Plaatsing kerststal Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een kerststal te plaatsen op het 

dorpsplein van Morkhoven van zaterdag 10/12/2016 tot 14/01/2017. De medewerkers van de 

stedelijke werkplaats leveren 10 kerstbomen aan de kerststal op het dorpsplein in Morkhoven en 

voorzien een aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskast voor de kerstverlichting. 

 

 

Punten 044 tot en met 051 worden uitzonderlijk na punt 008 behandeld 
 

 

044 Milieuvergunning klasse 1: bvba EMBO, Dompel 1: kennisname beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 13/10/2016 over een milieuvergunning met betrekking tot een inrichting 

voor het uitvoeren van bosbouwwerkzaamheden gelegen Dompel 1. 

 

 

045 Beroepsbeslissing wijziging milieuvergunningsvoorwaarden, bvba Frans Peeters 

Wapenhandel, Duipt 6: kennisname beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 13/10/2016 over de beroepsschriften ingediend naar aanleiding van het 

besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18/07/2016 over het verzoek tot 

wijziging van de vergunningsvoorwaarden van bvba Frans Peeters Wapenhandel, Duipt 6 en neemt 

hier akte van. 

 

 

046 Subsidie herbruikbare luiers, (X)*: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent (X)* Herenthoutseweg 60, een subsidie van 100 

euro toe voor de aankoop van herbruikbare luiers. 

 

 

047 Aanvraag verkavelingsvergunning nummer V2016/005: verlening - Immofrans nv - 

Wuytsbergen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 

nummer V2016/005 aan Immofrans nv, voor het terrein gelegen in Wuytsbergen, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 192E. 

De aanvraag betreft het verkavelen van 3 loten voor eengezinswoningen (half-open bebouwing). 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- In de woningen moeten rookmelders worden voorzien conform het decreet van 01/06/2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 



- Het voorwaardelijk gunstige advies van de technische dienst van 24/11/2016 met kenmerk 

EL160172 moet worden gevolgd. 

- De stedenbouwkundige voorschriften moeten worden aangepast als volgt: 

- Het maximaal aantal woonlagen moet niet vastgelegd worden. 

- Een eventuele complementaire functie mag niet verkeersgenererend zijn. 

- Er kunnen geen bijkomende autostaanplaatsen in open lucht worden toegestaan op de loten. 

- De garages of carports in de zijtuinstroken van lot 1 en lot 2 moeten op dezelfde voorgevellijn 

worden opgericht, zoals aangeduid op het plan. 

- Voor lot 3 kan een garage of carport enkel inpandig worden voorzien of in de zijtuinstrook, 

mits ondertekende akkoordverklaring van de eigenaar van het aanpalend perceel. 

- Er moet 1 overdekte autostaanplaats per woning worden voorzien binnen deze voorschriften. 

- De bouwhoogte moet gemeten worden vanaf het niveau van de as van de weg. 

- Het vloerpeil van de woningen mag zich maximaal 30 cm boven het peil van de as van de 

voorliggende weg bevinden, gemeten in het midden van de bouwlijn. 

- Over een breedte van minimum 2/3 van de woning, beginnende op de gemeenschappelijke 

perceelsgrens, moet een zadeldak met dakbasis 9 m en helling 45° voorzien worden. 

- Voor de overige breedte kan een kleinere helling of plat dak worden voorzien binnen het 

maximaal mogelijke gabarit. Het zadeldak mag ook als half schild- of wolfsdak worden 

afgewerkt. 

- Buiten een tuinhuisje van maximum 12 m² kunnen er geen andere vrijstaande bijgebouwen 

worden opgericht. 

- Alle verhardingen, ook de terrassen, moeten aangelegd worden in waterdoorlatende 

materialen of materialen toegepast met een brede voeg. 

- Er zijn geen kelders of andere ondergrondse constructies zoals zwembaden toegestaan. 

- Er zijn geen reliëfwijzigingen toegestaan. Het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn mag 

genormaliseerd worden op het voorliggende wegpeil. Voor het overige moet het 

oorspronkelijke niveau bewaard blijven. 

- Er zijn geen schutsels toegestaan als afsluiting op de perceelsgrens. Bij palen met draad mag 

de horizontale dwarsplaat maximum 0,40 m hoog zijn. 

- De hemelwaterput moet geplaatst worden in de voortuinstrook. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op: 

- Eandis: 3.687 euro voor de uitbreiding van het distributienet (brief van 09/08/2016 met kenmerk 

296574_45459). 

- Om de werken op het openbaar domein (IT-riool en dienstriool) te ontwerpen en uit te voeren, 

moet de verkavelaar een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de stad Herentals. Het 

ontwerp en de realisatie van het ontwerp is voor rekening van de verkavelaar.  

Dit geraamde bedrag moet betaald zijn, de samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd zijn en 

de IT-riool en dienstriool moeten geplaatst zijn voordat gebruik kan worden gemaakt van de 

verkavelingsvergunning. 

- De verkavelaar moet er rekening mee houden dat de bedragen opgelegd door de 

nutsmaatschappijen slechts ‘ramingen’ betreffen en dat de uiteindelijke afrekening gebeurt op 

basis van factuur. 

- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 

distributiebeheerder Eandis voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-verkavelingen strikt na te 

leven. 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV 2016/180: verlening – (X)* - Zandstraat 67 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/180 aan (X)* voor het terrein gelegen in Zandstraat(HRT) 67, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 297R. 

De aanvraag betreft het hangen van een uitschuifbare luifel van 5 m breed. 

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 luifel mag de voetgangers in de straat niet hinderen. Hiervoor moet de vrije ruimte tot de luifel 

steeds minimaal 2,50 m bedragen. 

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

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

 

 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/184: verlening – (X)* - 

Herenthoutseweg 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/184 aan (X)* voor het terrein gelegen in Herenthoutseweg(HRT) 24, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 641V. 

De aanvraag betreft de bouw van een tuinhuis. 

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

bezwaren werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van het gevelmateriaal 

toe. Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van de dakvorm niet 

toe omdat de afwatering van het dak hinder geeft op de perceelsgrens. Het tuinhuis moet een 

afstand respecteren van minstens 3 m tot de perceelsgrenzen of moet onder een plat dak worden 

geplaatst, waarbij de muur op de perceelsgrens wordt afgewerkt in een gevelsteen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Het tuinhuis moet een afstand respecteren van minstens 3 m tot de perceelsgrenzen of moet 

onder een plat dak worden geplaatst, waarbij de muur op de perceelsgrens wordt afgewerkt in 

een gevelsteen. 

- Het hemelwater dat terecht komt op het dak van het tuinhuis moet worden afgeleid naar een 

hemelwaterput met hergebruik of moet afwateren en infiltreren in de bodem op het eigen 

terrein.  

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

bodem op het eigen terrein.  

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

van de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- 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.  

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/156: verlening – (X)* - 

Schoutenlaan 30 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van de verkaveling 

V1963/005(3) voor de nokhoogte toe volgens artikel 4.4.1 VCRO omdat: 

- De afwijkende hoogte beperkt is.  

- De hoogte van de nok geen bijkomende vloeroppervlakte met zich meebrengt. 

- De aanvraag een regularisatie van een bestaande toestand betreft. 

- Er geen bezwaarschriften werden ingediend tijdens het gevoerde openbaar onderzoek. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/156 aan (X)* voor het terrein gelegen in Schoutenlaan 30, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, percelen 484C, 484D, 484E en 485E. 



- De aanvraag betreft het slopen van een niet-vergunde ruiterhal met bijhorende constructies, het 

regulariseren van de aanbouw aan een bestaande woning, het afbreken van een aanhorig 

zwembad en het bouwen van een nieuwe ruiterhal. 

- 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 van de ruiterhal moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Minstens 1 overdekte autostaanplaats op het eigen terrein moet voorzien worden. De tuinberging 

op de benedenverdieping van de aanbouw moet dus ingericht worden als overdekte 

autostaanplaats. 

- De verhardingen links van de woning zijn niet duidelijk weergegeven op de plannen. Deze 

verhardingen moeten de voorwaarden van de geldende verkaveling strikt respecteren. 

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 23/09/2016 met 

kenmerk BA/16-10982-AN moeten strikt nageleefd worden. 

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 19/09/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/2013/122/002/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 24/10/2016 met kenmerk 

EL160198 moet strikt nageleefd worden: 

- Het huishoudelijk afvalwater dat eventueel afkomstig is vanuit de aanbouw van de woning, 

moet aangesloten worden op de bestaande private afvalwaterriolering. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de milieudienst van 31/10/2016 met kenmerk 2016-

096 KD moet strikt nageleefd worden: 

- Zolang er geen milieuvergunning is bekomen zoals bepaald in Vlarem, titel I wordt de 

afgeleverde bouwvergunning geschorst. 

- Alle niet-vergunde constructies moeten gesloopt worden. Een attest van wegname van 

nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-management (c/o Iveka-Igao, 

Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar kan dit attest dan 

overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- Het decreet van 01/06/2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van 

toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

 

 

Schepen Verheyden verlaat de zitting 

 

 

051 Aanvraag verkavelingswijziging V2007/001(3): verlening - SD Algemene Schrijnwerkerij 

BVBA - Zavelheide 9 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 

nummer V2007/001 (3) aan SD Algemene Schrijnwerkerij, voor het terrein gelegen in 

Zavelheide(HRT), 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 389K, 

389M, 389P, 389R, 391F, 391K, 391L, 391N, 392A, 393D, 393E, 394C, 394D, 395D, 397V, 398M, 399K, 

400H. 

De aanvraag betreft het wijzigen van de bestaande voorschriften met betrekking tot de terreinaanleg 

en het vergroten van de vloeroppervlakte van de woonbestemming (van 150 m² naar 330 m²), met 

behoud van het maximaal toegelaten volume van 1.000 m³. 

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

bezwaarschrift ingediend werd. De bezwaren zijn deels gegrond. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Het advies van Elia nv van 25/08/2016 met kenmerk GS/N/694453-1/BA/KVR moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de brandweer van 15/07/2016 met kenmerk HA/2007/051/005/01 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van VMM van 11/08/2016 met kenmerk WT2016G0476 moet strikt nageleefd worden. 



- Het advies van de dienst waterbeleid van 04/08/2016 met kenmerk DWAD-2016-0694 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 08/09/2016 met kenmerk EL160173 moet strikt 

nageleefd worden: 

- De aanvraag moet voldoen aan het besluit van 05/07/2013 over de vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoor-

zieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- De toegang tot en de zones waar een hoge intensiteit van zwaar vervoer is, mogen aangelegd 

worden in niet-waterdoorlatende materialen. De rest van de verhardingen, ook de 

parkeerplaatsen voor personenwagens, moeten aangelegd worden in waterdoorlatende 

materialen. In geen geval mag het openbaar domein, op welke wijze ook, belast worden met 

hemelwater dat valt op private percelen. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen 

terrein. 

- De circulatie van zwaar vervoer moet op het private perceel plaatsvinden, zonder overlast van 

wachtende vrachtwagens op het openbaar domein. 

- De verhardingen moeten duidelijk worden vermeld op de individuele stedenbouwkundige 

aanvragen tot het bebouwen van de loten en moeten duidelijk gemotiveerd worden. 

- De oppervlakte van de woonfunctie op de benedenverdieping wordt beperkt tot 150 m². Dit 

wordt in het rood toegevoegd in de verkavelingsvoorschriften. Dit om de bedrijfsfunctie niet in 

het gedrang te brengen. 

- Door het verkleinen van de groenstrook in de zijtuinstrook, kan het bedrijfsgebouw 2 m breder 

worden. Dit kan niet worden verantwoord. In het verleden werd het verkleinen van de 

groenstrook besproken met de eigenaars in de verkaveling met tot doel bijkomende ruimte te 

bieden voor parkeren en opstelruimte voor de brandweer. Wanneer de bijkomende ruimte 

bebouwd wordt, is het niet meer mogelijk om de voorgaande noden op te vangen. De 

verkavelingsvoorschriften moeten worden aangevuld met: de groenstrook langsheen de 

zijdelingse perceelsgrenzen kan worden verkleind tot 1 m wanneer de ruimte nodig blijkt voor het 

inrichten van parkeerruimte of het voorzien van opstelruimte voor de brandweer. Voor de 

inplanting van de gebouwen moet steeds uitgegaan worden van een minimale groenstrook van 3 

m. 

- Het plantvak waarin de bomen geplaatst worden, moet minimaal 3 m breed en 3 m lang zijn. 

Bijkomend moet 1 van de 2 bomen langsheen de voorste perceelsgrens geplaatst worden zodat 

deze de maximale ruimte hebben om uit te groeien.  

- De niet-waterdoorlatende verhardingen zijn beperkt tot de toegang tot en de zones waar een 

hoge intensiteit van zwaar vervoer is. Dit wordt in het rood toegevoegd in de 

verkavelingsvoorschriften. 

- De mogelijkheid om een hek te plaatsen in de bufferzone wordt goedgekeurd op 7 m van de 

achterste perceelsgrens. Erfscheidingen op de zijdelingse perceelsgrenzen kunnen slechts tot op 7 

m van de achterste perceelsgrens geplaatst worden. 

 

 

Schepen Van Olmen verlaat de zitting 

 

 

009 Lancering Escape Room Production Pirates 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met het voorstel van de firma 

Production Pirates om een mobiele escape room te plaatsen van 23/01/2017 tot en met 13/02/2017.  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om een andere locatie dan de Grote Markt te 

zoeken. Het dossier wordt daarna opnieuw geagendeerd. 

 

 



010 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in het 

ambt van leraar - Ben Broux 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 

- Ben Broux (X)* vast te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Herentals als leraar kv - instrument/jazz & lichte muziek piano/keyboard voor 2 uren LSO/HSO 

vanaf 01/10/2016.  

- Ben Broux te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 

2200 Herentals. 

 

 

011 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in het 

ambt van leraar - Rudi Giron 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 

- Rudi Giron (X)* vast te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Herentals als leraar kv - zang voor 4 uren LSO/HSO vanaf 01/10/2016.  

- Rudi Giron te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 

2200 Herentals. 

 

 

012 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 09/12/2016 tot en met 23/12/2016 voor zijn volledige opdracht. 

 

 

013 Wijziging statuten AGB Sport en Recreatie: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het een kapitaalinbreng in AGB Sport 

en Recreatie Herentals van 1.994.832,12 euro en van het ontwerp van nieuwe statuten. 

 

 

014 Buurtvrijwilligers: aankoop grijptangen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 10 stuks afvaltangen van Glasdon aan 56 

euro per stuk (exclusief btw) aan te kopen voor gebruik door de buurtvrijwilligers. 

 

 

015 GAS-prestatie: bemiddelingsovereenkomst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bemiddelingsovereenkomst tussen (X)* en de 

stad Herentals met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie van 8 uur goed. 

 

 

016 Evaluatie stadsloket van mei tot oktober 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie voor de periode van 

01/05/2016 tot en met 31/10/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oplossing voor het probleem rond 

de telefonie. 



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oplossing rond de uitbreiding van 

de agenda’s. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt het overleg met de dienst ruimtelijke ordening 

verder te zetten met het oog op een voor iedereen aanvaardbare oplossing. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van de uitbreiding van de agenda’s 

dat in crisissituaties de secretaris de bevoegdheid krijgt om bij secretarisbesluit op korte termijn de 

openingsuren aan te passen. 

 

 

017 BlueAssist: ondertekenen engagementsverklaring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de engagementsverklaring BlueAssist goed. Het 

college van burgemeester en schepenen stuurt een afvaardiging voor ondertekening van de 

engagementsverklaring op dinsdag 29/11/2016 om 12 uur in de raadzaal van het administratief 

centrum. 

 

 

018 Wijziging rechtspositieregeling: kennisgeving protocol van akkoord met de vakorganisaties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het protocol van akkoord dat 

ondertekend werd op 21/11/2016 door de representatieve vakorganisaties over de besteding van de 

VIA 4 middelen en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de bijhorende wijziging van de 

rechtspositieregeling te agenderen op een volgende gemeenteraad.  

 

 

019 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

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

elke periode van ziekte vanaf 30/12/2016 tot en met 31/10/2017. In de periode van disponibiliteit 

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

 

 

020 Selectieprocedure arbeider sport, jeugd & internationale samenwerking: aanduiding 

selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de coördinator sporthallen & openluchtsportterreinen, (X)* de meewerkende ploegbaas, (X)* 

het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de beheerder mixx AGB Herselt, en (X)* de 

sportfunctionaris gemeente Vorselaar aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider sport, jeugd & internationale samenwerking 

- (X)* de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van arbeider sport, jeugd & 

internationale samenwerking. 

 

 

021 Selectieprocedure arbeider sport, jeugd & internationale samenwerking: aanvaarding 

kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat gesteld 

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

sport, jeugd & internationale samenwerking: (X)* 

 

 



022 Selectieprocedure ploegbaas schoonmaak: kennisgeving eindproces-verbaal 

BESLUIT 

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

selectieprocedure van ploegbaas schoonmaak. 

 

 

023 Selectieprocedure werftoezichter: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure van werftoezichter.  

 

 

024 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

025 Voorlopig rijbewijs: terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 25 euro terug te betalen. (X)* 

betaalde onterecht 25 euro voor een voorlopig rijbewijs. 

 

 

026 Uitgaven 2016: week 47 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

027 Bestelbons 2016: week 47 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijsten met 

datum 21/11/2016 en 28/11/2016 en bestelbons 2016008885, 2016008979, 2016009057, 

2016009069, 2016009070 en 2016009074 goed. 

 

 

028 Budget 2017 en meerjarenplan 2014-2019: vaststellen ontwerp door college en voorleggen 

aan gemeenteraad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 

2017 vast. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 vast. 

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

ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-

2019 voor te leggen aan een volgende gemeenteraad. 

 

 

029 Timing budgetwijziging 2017 en het budget 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de timing voor de budgetwijziging van 

het dienstjaar 2017 en het budget 2018. 

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

- De budgetwijziging dienstjaar 2017 op 06/06/2017 te agenderen op de gemeenteraad. 



- Het budget dienstjaar 2018 op 19/12/2017 te agenderen op de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de secretaris om de timing mee te delen aan 

alle betrokkenen. 

 

 

030 Toekennen van gebruikersrechten in het kader van het Digitaal Loket 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als gebruikers voor het Digitaal Loket om 

de inzendingsplichtige besluiten en de besluitenlijsten/notulen digitaal in te dienen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als gebruiker voor het Digitaal loket om te 

kunnen voldoen aan de decretale vereisten met betrekking tot de digitale rapportering in het kader 

van BBC.  

 

 

031 Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmeten van de bestaande toestand in de 

Streepstraat, St.-Waldetrudisstraat en IJzergieterijstraat - 2016/084: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het opmeten van de 

bestaande toestand in de Streepstraat, de St.-Waldetrudisstraat en de IJzergieterijstraat toe te 

wijzen aan de economisch meest voordelige inschrijver, namelijk Landmeter- en expertisekantoor 

Verbeeck, Nieuwstraat 107, 2200 Herentals. De opdracht wordt gegund voor 2.994,75 euro, inclusief 

btw. 

 

 

032 Pastorie Noorderwijk: renovatie schuur: verslag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp van de schuur van de pastorie 

Noorderwijk goed en vraagt aan de architect om gesprekken op te starten met Onroerend Erfgoed en 

start daarna de gesprekken op met het chirocomité. 

 

 

033 Pompstation Kruisstraat: overdracht aan nv Aquafin 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen draagt het pompstation voor rioolwater in de 

Kruisstraat, perceel te Herentals, 3e afdeling sectie B nummer 128/D, kosteloos over aan nv Aquafin. 

 

 

034 Ringlaan R15/N153: snelheidsbeperking 70 km/u 

BESLUIT 

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

over het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer:  

“Artikel 1: Op het grondgebied van Herentals wordt op de gewestweg N153 een snelheidsbeperking van 

70 km/u ingevoerd vanaf kilometerpunt 0k837 (na de rotonde) tot 1k300 (voorbij de middenberm). 

Artikel 2: De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel 

van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens. 

Artikel 3: De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens 

worden gedragen door het Vlaamse Gewest. De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van 

dit reglement moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

Artikel 4: Alle bestaande besluiten inzake snelheidsbeperkingen, die betrekking hebben op de in artikel 

één omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.” 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan dit ontwerp van ministerieel besluit een 

gunstig advies zonder er een opmerking aan toe te voegen. 

 



035 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: voorlopige aanvaarding van de 

Kapucijnenstraat en de St.-Magdalenastraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht van de technische dienst 

dat de voorlopige aanvaarding van de Kapucijnenstraat en de St.-Magdalenastraat plaatsvindt op 

donderdag 15/12/2016 om 11 uur. 

 

 

036 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015: opmerkingen herstelwerkzaamheden overige 

straten 
BESLUIT 

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

in de Noorderwijksebaan, Daalakker, Kolveniersstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, Oud-Strijderslaan en 

Cardijnlaan op woensdag 21/11/2016. 

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

werken op voorwaarde van de goede uitvoering van volgende punten: 

Noorderwijksebaan: 

- herstellen van de deksels van 2 inspectieputten 

- de schade aan de rijweg herstellen 

Kolveniersstraat: 

- de bocht aan het einde van de straat herstellen 

Daalakker: 

- de bocht herstellen  

- aanleggen van een grasstrook (groenzone met zes bomen) 

Zwanenberg: 

- herstellen van de deksels van 1 inspectieput 

Zavelstraat: 

- de bochten aan de Hellekensstraat herstellen 

- de bochten aan de Velodroomstraat herstellen 

- de bocht aan huisnummer 67 herstellen 

Oud-strijderslaan 

- de leemte rondom het verkeersbord opvullen 

- herstellen van de deksels van 4 inspectieputten 

- ter hoogte van fietspaadje Koulaak: boordstenen steken te hoog; gootstukken ophalen en 

afwatering garanderen 

- het vierkant deksel van de inspectieput vervangen door een rond conform het bestek 

Cardijnlaan 

- herstellen van de deksels van 3 inspectieputten 

Algemeen  

- de eindschoonmaak van de herstellingen/werf. 

 

 

037 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: werfverslag 09/11/2016 en 

10/11/2016 
BESLUIT 

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

coördinatievergadering van 09/11/2016 en het verslag van de coördinatievergadering van 

10/11/2016 van het dossier 'kunstencampus en politiecommissariaat Herentals'.  

 

 



038 Wijziging van een deel van voetweg nr. 28 in Morkhoven: besluit deputatie van 

10/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen plakt de bekendmaking van de beslissing van de 

deputatie van 10/11/2016, in verband met de wijziging van een deel van de voetweg nr. 28 in 

Morkhoven aan vanaf zondag 27/11/2016 tot en met dinsdag 06/12/2016. De aanplakking gebeurt 

ad valvas aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30. 

 

 

039 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Vossenberg 
BESLUIT 

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

voeren om een nieuw appartementsgebouw aan te sluiten op het distributienet in de Vossenberg ter 

hoogte van nummer 31. 

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. 

 

 

040 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Toekomstlaan 
BESLUIT 

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

voeren om het distributienet uit te breiden voor Toekomstlaan 28. 

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. 

 

 

041 Commissie openbare werken en mobiliteit op 01/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de raadscommissie 

'openbare werken en mobiliteit' om de commissie bijeen te roepen op donderdag 01/12/2016 om 

20 uur in de raadszaal van het administratief centrum. 



Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter om volgende punten op de 

agenda te plaatsen:  

- wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat 

- binnengebied Schaliken 

- bevraging van de Vlaamse Milieumaatschappij over de gemeentelijke sanering in Herentals: 

rapporteringsinstrument. 

 

 

042 Garage Boerenkrijglaan: gebruik door Atelier X tijdens de schoolvakanties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (X)* van Atelier X om de garage 

in de Boerenkrijglaan gratis te gebruiken tijdens de schoolvakanties om er met enkele leerlingen van 

de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst te werken tijdens de sluiting van de academie. 

 

 

043 Stockage kerststal Zandkapelcomité 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de kerststal van het Zandkapelcomité vzw in 

bewaring te nemen in een stedelijke infrastructuur. 

 

 

052 Schriftelijke vraag raadslid Koenraad Laureys: parkeren Molenvest 
BESLUIT 

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

Laureys van 23/11/2016 over parkeren op de Molenvest en antwoordt met een brief. 

 

 

053 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: slechte toestand Prinsenstraat bis 
BESLUIT 

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

Tegenbos van 22/11/2016 over de slechte toestand van de Prinsenstraat en antwoordt met een 

brief. 

 

 

054 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: vijver stadspark 

BESLUIT 

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

Tegenbos van 22/11/2016 over de vijver in het stadspark en antwoordt met een brief. 

 

 

055 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: budget plan detailhandel 

BESLUIT 

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

Tegenbos van 22/11/2016 over het budget voor het plan detailhandel en antwoordt met een brief. 

 

 

056 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: vergunning Total tankstation Nederrij 
BESLUIT 

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

Verpoorten van 21/11/2016 over de vergunning van het Total tankstation Nederrij en antwoordt met 

een brief. 

 

 



057 Onderhoudswerken gebouw muziekschool - W-051-2016: goedkeuring gunning 

BESLUIT 

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

gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper ARAT goed. Het verslag van nazicht van de offertes 

maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht 'onderhoudswerken gebouw 

muziekschool' te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, Corvers - Vrancx, Vorstsebaan 

89, 2431 Veerle - Laakdal, met een inschrijvingsbedrag van 56.635,50 euro inclusief btw. 

 

 

058 Commissie Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu op 12/12/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de raadscommissie 

ruimtelijke ordening en leefmilieu een raadscommissie bijeen te roepen op maandag 12/12/2016 om 

20 uur met volgend agendapunt: 

- introductie stedenbouwkundige richtlijnen herstructurering Hannekenshoek. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


