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Besluiten van 27 december 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Verheyden Wies, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons - 

schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 KWB Wandeldag op 05/03/2017: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren 

van de KWB-Wandeldag op 05/03/2017 over grondgebied Herentals. 

Voor het ophangen van bewegwijzering moet de organisator voldoen aan de voorwaarden opgelegd 

door de dienst mobiliteit. 

De wandelplannen kunnen gekopieerd worden tegen papierprijs. De organisator kan het drukwerk 

aanvragen via www.herentals.be/aanvraag-drukwerk. 

 

 

002 I like to move it 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking aan Psylos vzw, 

Valkerijgang 26, 2600 Leuven bij de organisatie‘I like to move it’ dat doorgaat van 10/09/2017 tot en 

met 15/09/2017 in Sport Vlaanderen centrum Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stedelijke autobus ter beschikking op 

13/09/2017 voor het vervoer van de deelnemers naar bowling ’t Ven en terug naar Sport Vlaanderen. 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een prijsuitreiking met receptie en medaille 

per deelnemer in de Foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken op vrijdag 15/09/2017 in de voormiddag. 

 

 

003 Zomer 2017: goedkeuring data van de verschillende werkingen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde data voor de verschillende 

zomerwerkingen goed: 

- Vakantiewerking ‘De Sjallekes’ vindt plaats: 

- van 03/07/2016 tot en met 07/07/2016 

- van 10/07/2016 tot en met 14/07/2016 

- van 24/07/2016 tot en met 28/07/2016 

- van 31/08/2016 tot en met 04/08/2016 

- van 07/08/2016 tot en met 11/08/2016 

- van 21/08/2016 tot en met 25/08/2016 

- Vakantiewerking ‘De Sjallekes’ voor kleuters gaat door: 

- van 03/07/2016 tot en met 07/07/2016 

- van 31/07/2016 tot en met 04/08/2016 

- van 21/08/2016 tot en met 25/08/2016 

- De speelbus vindt plaats: 

- van 10/07/2016 tot en met 14/07/2016 

- van 17/07/2016 tot en met 20/07/2016 

- van 07/08/2016 tot en met 11/08/2016 



- van 14/08/2016 tot en met 18/08/2016 

- De buurtspeelpleinwerking Diependaal vindt plaats: 

- van 12/07/2016 tot en met 14/07/2016 

- van 17/07/2016 tot en met 20/072016 

- van 24/07/2016 tot en met 28/07/2016 

- van 31/07/2016 tot en met 04/08/2016 

- van 07/08/2016 tot en met 11/08/2016 

- van 14/08/2016 tot en met 18/08/2016 

- De speelpleinwerking NoMo vindt plaats: 

- van 17/07/2016 tot en met 20/07/2016 

- van 24/07/2016 tot en met 28/07/2016 

- van 16/08/2016 tot en met 18/08/2016 

- van 21/08/2016 tot en met 25/08/2016 

- van 28/08/2016 tot en met 31/08/2016 

Er is geen werking voorzien op dinsdag 11/07/2017, 21/07/2017, 14/08/2017 en 15/08/2017. 

 

 

004 Straatfeesten 2016: uitbetaling subsidie straatfeesten oktober, november en december 

2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in oktober, november en december 2016. 

De dienst toerisme bezorgt aan de financiële dienst een lijst met de gegevens en de 

rekeningnummers van de organisatoren waarop de subsidie kan gestort worden.  

 

 

005 Ordeningsschema en (digitale) klasseringstructuur: gewijzigd projectplan en stand van 

zaken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gewijzigde projectplan over het 

project ‘geïntegreerd ordeningschema en (digitale) klasseringstructuur’.  

 

 

006 GAS-prestatie 
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 4 uur goed. 

 

 

007 GAS-prestatie 
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 4 uur goed. 

 

 

008 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 124 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de judolessen georganiseerd door Judoclub Kiai Ryu. 

 

 



009 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 6 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 124 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de judolessen georganiseerd door Judoclub Kiai Ryu. 

 

 

010 Woonwagenbeleid 2016: preventieve controle dienstgebouwen 17/10/2016 
BESLUIT 

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

van de preventieve controle op de woonwagenparken van 17/10/2016. 

 

 

011 Woonwagenbeleid 2016: woonwagencommissie: kennisname overleg 2016 
BESLUIT 

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

woonwagencommissie 2016. 

 

 

012 Vrijetijdsparticipatie 2016: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (4) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 255,92 euro aan vzw De 

Fakkel als tussenkomst in de deelnamekosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede 

leven voor een uitstap naar het cultuurcentrum ’t Schaliken op 03/12/2016. 

 

 

013 Infogids 2017-2018: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor de realisatie van de Herentalse 

informatiegids 2017-2018 te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking en toe te wijzen aan de firma Publi-touch, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo. De firma 

ontvangt een brief van de stad om te tonen aan de Herentalse handelaars. 

 

 

014 Aanstelling administratief assistent dienst burgerzaken met een halftijdse 

vervangingsovereenkomst: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief assistent frontoffice 

(onthaal) in het niveau D in vervanging van loopbaanonderbreking vanaf 01/01/2017 voor: 

- 0,3 in vervanging van (X)* tot einde loopbaanonderbreking 

- 0,2 in vervanging van (X)* tot einde loopbaanonderbreking. 

 

 

015 Selectieprocedure arbeider sport, jeugd en internationale samenwerking: kennisgeving 

eindproces-verbaal 

BESLUIT 

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

selectieprocedure van arbeider sport, jeugd en internationale samenwerking. 

 

 



016 Aanstelling arbeider sport, jeugd en internationale samenwerking, niveau D, met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/01/2017: Nick Wynants 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Nick Wynants (X)* aan als arbeider sport, jeugd en 

internationale samenwerking, niveau D, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 

01/01/2017. 

 

 

017 Aanstelling arbeider sport, jeugd en internationale samenwerking, niveau D, met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/03/2017: Ivo Wilms 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ivo Wilms (X)* aan als arbeider sport, jeugd en 

internationale samenwerking, niveau D, met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur vanaf 01/03/2017. 

 

 

018 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* op 22/12/2016 in de administratieve stand 

disponibiliteit voor elke periode van ziekte vanaf 22/12/2016 tot en met 31/05/2017. In de periode 

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

 

 

019 Tussenkomst sociale dienst personeel 2016/4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in toepassing van het reglement van de sociale 

dienst van het gemeentepersoneel een premie toe te kennen aan volgende werknemers: (X)* 

 

 

020 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

022 Uitgaven 2016: week 51 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

023 Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches 2016: vaststellen 

en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8206/2, belasting op het 

verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches vast en verklaart het uitvoerbaar voor een 

bedrag van 240 euro. 

 

 



024 Belasting op publiciteitspanelen 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8126/2, belasting op 

publiciteitspanelen 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 450 euro. 

 

 

025 Elektronische maaltijdcheques - aanpassing van de prijzen van de 

dienstverleningsovereenkomst met Edenred: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe prijzen voor de 

dienstverleningsovereenkomst met Edenred voor het verwerken van de elektronische 

maaltijdcheques. De nieuwe kostprijzen exclusief btw bedragen 

- de prestatievergoeding: 0,50 % van het gestorte bedrag 

- de kost voor beheer van de rekeningen en kaartenverhuur: 0,20 cent per kaart/rekening. 

 

 

026 Leveren van een grafbekistingsysteem - dossier 2016-065: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van 2 getrapte grafbekistingsystemen met toebehoren. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de enige bieder, zijnde Honor 

Piëteitstechniek (inschrijvingsnummer bij de KvK: 32012949), Palmpolstraat 88, NL-1327 CJ Almere, 

Nederland, met een inschrijvingsbedrag van 12.025,90 euro exclusief btw of 14.551,34 euro inclusief 

21 % btw.  

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

nummer 2016-065. 

 

 

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

2016-089: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

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

19/12/2016 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'vervangen van verwarmingsketel in 

de turnzaal van het schoolgebouw in de Schoolstraat' aan de economisch meest voordelige bieder, 

Van Hemelen Guido bvba, Plaats 10, Bus A, 2460 Kasterlee, met een inschrijvingsbedrag van 

5.958,04 euro inclusief btw. 

 

 

028 Herstellen kerkhofmuur en poorten (kerkhof Bosbergen) - 2016-074: goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016-074 en de raming voor de 

opdracht 'herstellen kerkhofmuur en poorten' 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 24.793,38 euro exclusief btw of 30.000 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht bij wijze van 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: 

- Algemene Ondernemingen Verstraete E.G. En Vanhecke nv, Fotografielaan 24, 2610 Wilrijk 



- Corvers - Vrancx, Vorstsebaan 89, 2431 Veerle - Laakdal 

- PIT Antwerpen nv, Starrenhoflaan 27, 2950 Kapellen 

- Building nv, Welvaartstraat 22, 2200 Herentals 

- Beneens Jozef en Zonen bvba, Stadsestraat 43a, 2250 Olen 

- Cox Peter nv, Neerlandweg 24B, 2610 Wilrijk. 

 

 

029 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van 

duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van De Peuter Aannemingen, 

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

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

van 12.956,04 euro exclusief btw. 

 

 

030 Aanpassingen aan het openbaar domein ter hoogte van de nieuwe kOsh-campus: 

werfverslagen 1 tot en met 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 1, 2 en 3 over de 

aanpassingswerken aan het openbaar domein ter hoogte van de nieuwe kOsh-campus. 

 

 

031 Infrastructuurwerken verkaveling ‘Wuytsbergen’: verslag werfvergadering 18 en 19 
BESLUIT 

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

18 en 19 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Wuytsbergen'. 

 

 

032 Ontwerp en realisatie skateterrein - 2015-031: goedkeuring vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Concrete Dreams, 

Spaarzaamheidstraat 5 bus 2, 8400 Oostende voor de opdracht 'ontwerp en realisatie skateterrein' 

voor een bedrag van 39.000,01 euro inclusief 21 % btw goed.  

 

 

033 Fietsostrade spoorlijn 15 - verlichting tunnel Koulaak 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in de tunnel ter hoogte van Koulaak op de 

fietsostrade spoorlijn 15 (Herentals - Balen) verlichting voorzien wordt die aangesloten kan worden 

op de openbare verlichting.  

 

 

034 Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de wekelijkse rustdag voor alle zelfstandigen op 

te heffen: 

1. voor het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven (met volledige uitzondering van 

het stadsgedeelte ‘Spaans Hof-ziekenhuis-monumentenomgeving’): 

1 Nieuwjaarssolden  van 01/01/2017 tot en met 07/01/2017 

2 Verloren maandag van 08/01/2017 tot en met 14/01/2017 

3 Communiefeesten van 04/02/2017 tot en met 11/02/2017 

4 Valentijn van 12/02/2017 tot en met 18/02/2017 



5 Lentekoopdagen van 12/03/2017 tot en met 18/03/2017 

6 Shop in Thals voorjaar van 02/04/2017 tot en met 08/04/2017 

7 Pasen van 16/04/2017 tot en met 22/04/2017 

8 Braderij   van 24/06/2017 tot en met 01/07/2017 

9 Moederkesdag van 13/08/2017 tot en met 19/08/2017 

10 Najaarshappening van 10/09/2017 tot en met 16/09/2017 

11 Shop in Thals ‘najaar’ van 08/10/2017 tot en met 14/10/2017 

12 Allerheiligen/Halloween van 29/10/2017 tot en met 04/11/2017 

13 Eindejaarsfeesten van 10/12/2017 tot en met 16/12/2017 

14 X-mas shopping van 17/12/2017 tot en met 23/12/2017 

15 Eindejaarsviering van 24/12/2017 tot en met 30/12/2017 

Opheffing van de avondsluiting tijdens de braderij van 24/06/2017 tot en met 01/07/2017 en tijdens 

‘Shop in Thals – voorjaar’ van 02/04/2017 tot en met 08/04/2017 en ‘Shop in Thals – najaar’ van 

08/10/2017 tot en met 14/10/2017. 
2. voor het stadsgedeelte ‘Spaans Hof-ziekenhuis-monumentenomgeving’: 

1 Nieuwjaarssolden van 01/01/2017 tot en met 07/01/2017 

2 Valentijnkoopdagen van 12/02/2017 tot en met 18/02/2017 

3 Voorjaarskoopdagen van 19/02/2017 tot en met 25/02/2017 

4 Voorjaarskoopdagen van 26/02/2017 tot en met 04/03/2017 

5 Voorjaarskoopdagen van 05/03/2017 tot en met 11/03/2017 

6 Voorjaarskoopdagen van 12/03/2017 tot en met 18/03/2017 

7 Zomer- en opruimingsdagen van 25/06/2017 tot en met 01/07/2017 

8 Zomer- en opruimingsdagen van 02/07/2017 tot en met 08/07/2017 

9 Najaarskoopdagen van 10/09/2017 tot en met 16/09/2017 

10 Najaarskoopdagen van 17/09/2017 tot en met 23/09/2017 

11 Najaarskoopdagen van 24/09/2017 tot en met 30/09/2017 

12 Najaarskoopdagen van 01/10/2017 tot en met 07/10/2017 

13 Najaarskoopdagen van 08/10/2017 tot en met 14/10/2017 

14 Eindejaarskoopdagen van 10/12/2017 tot en met 16/12/2017 

15 Kerstmis - eindejaarsdagen van 17/12/2017 tot en met 23/12/2017 

Afwijkingen met opheffing van de avondsluiting: maximum 14 dagen. 
Avondsluiting kerstdag en eindejaar 24/12/2017 en oudjaar 31/12/2017. 

Het college van burgemeester en schepenen stuurt een afschrift van deze beslissing aan:  

- de Gerechtelijke Politie Turnhout 

- de lokale politie, voor repressieve controles en opsporingen en vaststellingen van inbreuken 

terzake 

- de middenstandsorganisaties Herentals  

en publiceert deze beslissing in de stadskrant en op de website van de stad Herentals. 

 

 

035 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Game Mania, Hofkwartier 24: 

stoepbord + fietsenrek 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan (X)* zaakvoerder van CTK 

bvba, Game Mania, Hofkwartier 20, Herentals om een stoepbord (1 m²) en een fietsenrek (1 m²) voor 

de handelszaak te plaatsen. 

 

 



036 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Greesstraat 

BESLUIT 

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

voeren in de Greesstraat naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Geelseweg en 

Greesstraat.  

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 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 43 
BESLUIT 

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

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

nummer 43, te vervangen. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

038 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Begijnenstraat 7 
BESLUIT 

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

voeren om de nieuwe appartementen aan te sluiten op het ondergrondse kabelnet aan 

Begijnenstraat 7. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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



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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

- De stad geeft de voorkeur aan een ondergrondse boring.  

 

 

039 Implementatie digitale bewonerskaart: machtiging privacycommissie toegang DIV 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 20/12/2016 waarbij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Sectoraal comité voor de Federale 

Overheid, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, volgende beraadslaging meldt: De FO nr. 14/2016 

houdende de eenmalige machtiging om de gemeenten toegang te verlenen tot het repertorium van 

de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, - 

belasting of parkeergeld schuldig zijn.  

 

 

040 Afval, recyclagepark, wijziging verwerkingskosten B en C hout 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van de firma Adams 

Polendam om de verwerking van hout B te verhogen van 15 euro/ton naar 75 euro/ton en de 

verwerking van hout C te verhogen van 45 euro/ton naar 85 euro/ton vanaf 01/01/2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tegen de zomer van 2017 een nieuwe 

marktbevraging te organiseren. 

 

 

041 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/195: verlening – (X)* - 

Augustijnenlaan 71 bus 101 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/195 aan (X)* voor het terrein gelegen in Augustijnenlaan 71 bus 101, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 300G. 

De aanvraag betreft het terug in oorspronkelijke staat stellen van 2 appartementen die nu 

administratief zijn samengevoegd. 

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.  

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

de beveiliging van woningen door optische rookmelders.  

- Het wegbreken van de niet-dragende binnenmuren is noodzakelijk om de volledige leefruimten te 

voorzien van rechtstreeks daglicht, wat ook volgens de Vlaamse Wooncode verplicht is. 

- De voorwaarden uit dit advies van de brandweer van 16/11/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/2006/084/007/02/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 19/12/2016 met kenmerk EL160222 

moeten strikt nageleefd worden: 

- Een afvalwatercircuit moet aanwezig zijn voor elk van de woningen. 

- Desgevallend moet vóór de ingebruikname van de private riolering, het stelsel gekeurd 

worden volgens het ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de 

privé-waterafvoer. 

 



042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/183: verlening - Eigen Haard - 

Azaleastraat 11, Azaleastraat 18, Diependaal 15, Koepoortstraat 2 en Blaasbalgstraat 13 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/183 aan Eigen Haard nv, voor het terrein gelegen in Azaleastraat(HRT) 

11, Azaleastraat(HRT) 18, Blaasbalgstraat(HRT) 13, Diependaal(HRT) 15, Koepoortstraat(HRT) 2, 2200 

Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 526L, 527L3, 2e afdeling, 

sectie C, perceel 269C, 273G4, 273H4. 

De aanvraag betreft het slopen en herbouwen van 5 woningen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van Air Liquide Industries nv van 07/11/2016 met kenmerk TPA/NB/16/552/394C/SM 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 19/12/2016 met kenmerk EL160206 moet strikt 

nageleefd worden: 

- In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond 

worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven. 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

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

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

bodem op het eigen terrein.  

- Het is van belang dat de nieuwe gevelstenen (roodbruin genuanceerde handvormsteen) zo sterk 

als mogelijk aansluiten bij de bestaande gevelstenen. Op het dak worden rode kleidakpannen 

geplaatst. 

- De bouwheer van het voorliggend project moet ook rekening houden met eventuele andere 

wetgeving die van toepassing is om onder andere hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, 

Vlaamse Wooncode, Vlarem II, …).  

- 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 of verharde gedeelte van het terrein moet worden ingericht als tuin. 

 

 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/190: verlening – (X)* - St.-

Magdalenastraat 18 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/190 aan (X)* voor het terrein gelegen in St.-Magdalenastraat 18, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 158A2. 

De aanvraag betreft wijzigen functie van een gebouw: van een handelsruimte naar een horecazaak. 

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 nieuwe functie van het pand zal frituur met woning worden. 

- Alle ruimten die in functie van het bestaande handelspand in gebruik zijn moeten in functie van 

de frituur ingericht worden en mogen niet naar leerruimten omgevormd worden.  

- De voorwaarden van het advies van de brandweer van 03/11/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/90107/004/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 19/12/2016 met kenmerk 2016-

105 KD moeten strikt nageleefd worden: 

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

bouwvergunning geschorst indien er activiteiten plaatsvinden die zijn opgenomen in de lijst 

van als hinderlijk beschouwde inrichtingen zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 



- De inrichting moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

- De inrichting moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen 

worden genomen tegen ongedierte. 

- De exploitant als normaal zorgvuldig persoon neemt alle nodige maatregelen om de buurt 

niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet ioniserende stralingen, licht en 

dergelijke meer. 

- De exploitant treft de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de 

geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. Naargelang van de omstandigheden en 

op basis van de technologisch verantwoorde mogelijkheden volgens de beste beschikbare 

technieken wordt hierbij gebruikgemaakt van een oordeelkundige (her)schikking van de 

geluidsbronnen, geluidsarme installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of absorptie en/of 

afscherming. 

- Afvalgassen moeten op de plaats waar ze ontstaan, worden opgezogen en zo nodig naar 

een zuiveringsinstallatie worden geleid. Vervolgens moeten ze in de atmosfeer geloosd 

worden via een schoorsteen met een zodanige hoogte dat de omgeving niet gehinderd 

wordt. De schoorsteen moet ten minste 1 m hoger zijn dan de nok van het dak van de 

woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in 

een straal van 50 meter rond de schoorsteen. 

- Afvalstoffen worden verzameld en bewaard in gesloten recipiënten opgesteld in een 

afzonderlijke ruimte. 

- Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen 

om lichthinder te voorkomen.  

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd 

dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag [uitsluitend] gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

- De voorwaarden van het advies van de technische dienst van 13/12/2016 met kenmerk EL160220 

moeten strikt nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting moet behouden en hergebruikt worden. 

- Het afvalwater afkomstig van de frituur moet aangesloten worden op het bestaande 

afvalwaterstelsel. 

- Een vetafscheider moet geïnstalleerd worden in het afvalwatertracé van de frituur. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

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

 

 

044 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V1967/004/N(1): verlening – (X)* - Galgeveld 7 en 

9 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingswijziging nummer 

V1967/004/N(1) aan (X)* voor het terrein gelegen in Galgeveld 7 en Galgeveld 9, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 152A3, 152B3. 

De aanvraag betreft het regulariseren van de bestaande grenslijn tussen de loten 4 en 5A. 

 

 

045 Stedenbouwkundige melding nummer ME2016/023: aktename met voorwaarden – (X)* - 

Streepstraat 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2016/023 

van (X)* voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Streepstraat 24, 2200 Herentals 

en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 317K. 



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 melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere 

wetgeving (watertoets, ...). 

- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de 

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

- De garage moet worden afgebroken of worden aangepast aan de verkavelingsvoorschriften, zodat 

een regularisatievergunning kan worden bekomen. 

 

 

046 Voorontwerp van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

047 Voorontwerp van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

048 Voorontwerp van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

049 Voorontwerp van een bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

050 Voorontwerp van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

051 Verkaveling Draeybomen: wijziging toewijzingsreglement leeftijdsgrenzen voor kandidaten 

met eigendom 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de leeftijdsgrens te wijzigen door het invoeren 

van een derde categorie, met name de kandidaat-kopers met eigendom die ouder zijn dan 35 jaar. 

Dit resulteert dan, zowel bij de inwoners als bij niet-inwoners, in volgende voorrangsregeling: 

1. kandidaten zonder eigendom 

2. kandidaten met eigendom, tot 35 jaar 

3. kandidaten met eigendom, ouder dan 35 jaar. 

 

 

052 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: ondergrondse parkeergarages 
BESLUIT 

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

20/12/2016 over ondergrondse parkeergarages en antwoordt met een brief. 

 

 



053 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: beschikbaarheid industriegebied en 

bedrijfsruimten 
BESLUIT 

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

20/12/2016 over beschikbaarheid industriegebied en bedrijfsruimten en antwoordt met een brief. 

 

 

054 Stedelijk informatieblad ‘de stadskrant’ - 2016-085: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

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

opdracht 'Stedelijk informatieblad 'de stadskrant'' van 22/12/2016 goed. Het verslag van nazicht van 

de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Stedelijk informatieblad 'de 

stadskrant’ aan de economisch meest voordelige bieder, IPM Printing sa, Nestor Martinstraat 40, 

1083 Ganshoren, met de papiersoort respecta 60, met een inschrijvingsbedrag van 30.055,88 euro 

inclusief btw. 

 

 

055 Vrijetijdsparticipatie 2016: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (5) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 2,40 euro aan de vzw De 

Fakkel als tussenkomst in de deelnamekosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede 

leven. 

 

 

056 Vrijetijdsparticipatie 2016: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (6) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 261 euro aan de vzw De 

Fakkel als tussenkomst in de vervoerskosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede 

leven. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


