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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan en Hendrickx Anne-Marie - 

schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 HZC ‘Memorial Fons Brydenbach’ op 20 mei 2017 
BESLUIT 

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

vzw,voor het organiseren van de ‘Memorial Fons Brydenbach’ op zaterdag 20 mei 2017 in 

zwembaden Het Netepark, Vorselaarsebaan 56, 2200 Herentals. 

Volgende medewerking wordt voorzien: 

- Vermelding op de digitale infoborden 

- Volgende materialen werden gereserveerd: 2 verdeelkasten + kabel en kabelbescherming, 1 tent, 

6 receptietafels, 10 dranghekken, 30 tafels, 250 stoelen, 6 zwarte infopanelen. 

- Elektriciteitskast wordt geopend en de meterstanden worden genoteerd. Het verbruik van 

elektriciteit wordt verrekend volgens het retributiereglement. 

- Toestemming voor het plaatsen van een eetkraam. 

 

 

002 Tuin Bolwerkstraat 74: geluids-, geur- en visuele overlast parking sporthallen De 

Vossenberg (picknickbank, parkeren en inkijk) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een houten omheining te plaatsen na bevraging 

van de buren en hiervoor de hutconstructie te verwijderen en de boom te snoeien. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een nieuwe tijdelijke vergunning voor 

parking 2 aan sporthallen De Vossenberg voor te bereiden. 

 

 

003 Externe evenementen 2017: HAP winter festival - Kerkplein 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan (X)* om HAP winter festival te 

organiseren op de parking van het kerkplein en de Kerkstraat op vrijdag 24 februari 2017 van 16 tot 

24 uur, zaterdag 25 februari van 12 tot 24 uur en zondag 26 februari 2017 van 12 tot 21 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het kerkplein parkeervrij te maken 

vanaf donderdag 23 februari 7 uur tot maandag 27 februari 23 uur en de Kerkstraat autovrij te 

maken tijdens het evenement op van vrijdag 12 uur tot en met zondag 24 uur. Het expliciete 

verkeersreglement wordt aangeboden in een afzonderlijk collegepunt. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating tot het plaatsen van vuurkorven. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het verwerken van het afval en het opruimen 

van het terrein ten laste is van de organisatoren van HAP winter festival.  

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

L.Aeq, 15min. op vrijdag 24 februari 2017 van 16 tot 24 uur, op zaterdag 25 februari 2017 van 12 tot 

24 uur en op zondag 26 februari 2017 van 12 tot 21 uur goed. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om de muziek af te zetten 

indien er een plechtigheid doorgaat in de kerk. De organisator informeert bij de pastoor van de Sint-



Waldetrudiskerk voor aanvang van het Hap winter festival. Het college van burgemeester en 

schepenen vraagt ook aan de organisator om de buurt in en rond de Kerkstraat te informeren over 

het 3-daagse evenement van HAP winter festival. 

 

 

004 Extern evenement 2017: Scoutsfeesten De Buecken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat niet alle gevraagde uitleenmaterialen 

kunnen geleverd worden wegens andere evenementen:  

- er worden 135 tafels geleverd  

- er worden 3 tenten geleverd  

- er worden 9 receptietafels geleverd  

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

scoutsfeesten goed zodat de geluidsnorm wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min op 

vrijdag 15 september en zaterdag 16 september 2017 van 21 tot 1.30 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt scoutsgroep De Buecken om de inwoners in de 

buurt te verwittigen. 

 

 

005 Circus 2017: Circus Vegas 
BESLUIT 

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

gebruik van het multifunctioneel terrein van 7 mei 2017 tot en met 14 mei 2017. De 

circusvoorstellingen gaan door van 10 mei 2017 tot en met 13 mei 2017.  

 

 

006 Circus 2017: Circus Pepino 
BESLUIT 

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

gebruik van het multifunctioneel terrein van 24 september 2017 tot en met 3 oktober 2017. De 

circusvoorstellingen gaan door van 25 september 2017 tot en met 2 oktober 2017.  

 

 

007 Fuifbeleid 2017: Soundclash BT 
BESLUIT 

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

Aeq, 15 min goed voor live optredens van 15 tot 22 uur buiten aan de scoutslokalen, achter zaal 

Nieuwland op zaterdag 12 augustus 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatie om de buurt rond de 

scoutslokalen in te lichten over de live optredens op zaterdag 12 augustus 2017. 

 

 

008 Week van de Amateurkunsten (WAK) 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde drukwerk en de 

voorgestelde planning voor de organisatie van de Week van de Amateurkunsten.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist 968 euro te voorzien voor de technische 

ondersteuning van de tweede editie van Lokale Helden. 

 

 



009 Toetreding Herentalse cultuurraad: Jazz in Thals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad en 

beslist Jazz in Thals te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad. 

 

 

010 Erfgoeddag op 23 april 2017: deelname stadsarchief 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt deel aan Erfgoeddag 2017 op zondag 23 april 

2017 van 10 tot 16 uur en organiseert een kleine tentoonstelling en een reeks exclusieve 

rondleidingen in het stadsarchief.  

 

 

011 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden voor 10/20 van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017. 

 

 

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* terbeschikkingstelling wegens 

persoonlijke aangelegenheden voor 4/20 KV/SAA Beeldhouwkunst van 1 september 2016 tot en met 

30 juni 2017. 

 

 

013 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof verminderde prestatie sociale 

of familiale reden: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor verminderde 

prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen om een oplossing te bieden voor moei-

lijkheden overkomen aan sommige personen (VVPSFROMP), voor 3/22 Algemeen Beeldende 

vorming, van 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017. 

 

 

014 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag volledige loopbaanonderbreking: 

(X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een volledige loopbaanonderbreking 

voor 20/20 KV/SAA keramiek in de hogere- en specialisatiegraad van 1 september 2016 tot en met 31 

augustus 2017. 

 

 

015 Voorstel Fortio bedrijfsopleidingen: workshops voor zelfstandigen en KMO-medewerkers 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking met Fortio-bedrijfsopleidingen 

goed. De ondersteuning bestaat uit het ter beschikking stellen van een opleidingslocatie, het 

voorzien van een drankje tijdens een netwerkmoment, zorgen voor de toeleiding en promotie van de 

workshops en het bieden van administratieve/logistieke ondersteuning. 

 

 



016 Ambulante handel: herplaatsing aardbeienkraam (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een herplaatsing van de aardbeienkraam van de 

(X)*. De vergunning van de aardbeienkraam op de Notelarenlaan wordt ingetrokken gezien het feit 

dat de aanwezige parkeerplaatsen niet vergund zijn. De aardbeienverkoper wordt doorverwezen 

naar het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg mits dezelfde financiële voorwaarden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een brief te sturen aan de bewoners van het 

appartementsgebouw en zakenkantoor Van Thielen. 

 

 

017 Verslag vergadering middenstand: 16 november 2016 
BESLUIT 

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

de middenstand die plaats vond op woensdag 16 november 2016. 

 

 

018 Onderzoek communicatiebehoeften van de Herentalsenaar 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in samenwerking met de KU Leuven een 

onderzoek te voeren naar de kwaliteit, de effecten en de tevredenheid van de externe communicatie 

bij de inwoners van Herentals. De vragenlijsten worden verspreid via de website, op papier via de 

loketwerking en via een aselecte steekproef van 1.000 respondenten. De kosten voor dit onderzoek 

zijn voor rekening van de stad. 

 

 

019 Verhuur klaslokalen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst aan Centrum 

Basiseducatie Zuiderkempen: gebruiksovereenkomst 2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de samenwerking met het Centrum 

Basiseducatie Zuiderkempen en keurt volgende gebruiksovereenkomst voor 2016-2017 goed: 

Gebruiksovereenkomst lokalen Markgravenstraat 67 – 2016-2017 

“ Tussen de ondergetekenden  

- het stadsbestuur van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door 

de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, in uitvoering van 

een beslissing van het college van …; 

hierna en verder steeds genoemd ‘de stad’; 

en: 

- het Centrum voor Basiseducatie Kempen vzw, Otterstraat 109 bus 1, 2300 Turnhout, 

vertegenwoordigd door (X)* de directrice; 

hierna en verder steeds genoemd ‘de school’; 

is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1: Voorwerp van de gebruiksovereenkomst 

De stad stelt de lokalen in de Markgravenstraat 67 ter beschikking van de school van 1 september 

2016 tot en met 30 juni 2017. De lokalen zullen niet gebruikt worden op woensdagnamiddag en 

zaterdagvoormiddag en tijdens de schoolvakanties. 

Als de stad de lokalen nodig heeft, gaat zij voor op de school, mits voorafgaandelijke verwittiging 

van 14 dagen. 

Artikel 2: Duur 

De overeenkomst gaat in op 1 september 2016 en eindigt op 30 juni 2017. De gebruiks-

overeenkomst moet elk jaar hernieuwd worden. 

Artikel 3: Overdracht 

De school zal zijn rechten niet kunnen overdragen aan derden zonder schriftelijk akkoord van de 

stad. 



Artikel 4: Vergoeding 

Voor de gebruiksperiode van de lokalen, zoals omschreven in artikel 1, zal de school een 

vergoeding betalen van 151,54 euro per maand. De vergoeding wordt niet betaald tijdens de 

maanden juni, juli en augustus. 

Verlichting, verwarming en gewoon onderhoud zijn inbegrepen in de huurprijs. 

De huurprijs is betaalbaar door storting op bankrekeningnummer BE79-0910-0008-7733 van de 

stad, telkens de eerste van elke maand. 

Bij gebrek aan betaling van het verschuldigde huurgeld binnen de 10 dagen na de vervaldag, 

wordt dit bedrag verhoogd met een verwijlinterest van 7 % zonder enige ingebrekestelling. 

In geval van wanbetaling zal dit automatisch leiden tot contractbreuk. 

Artikel 5: Schade 

De school verplicht zich ertoe om de kosten van tijdens het gebruik toegebrachte schade aan 

gebouwen en uitrusting terug te betalen aan de stad, die voor de herstellingen instaat. De school 

meldt eventuele schade onmiddellijk aan de stad. 

Mocht de school hier in gebreke blijven, dan zal dit aanleiding geven tot contractbreuk zonder 

verhaal. 

Indien wegens herstellingen of onderhoudswerken de accommodaties tijdelijk buiten gebruik 

moeten worden gesteld, zal de school hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht, tenzij in geval 

van overmacht. Er zal geen vergoeding voor de hierdoor vervallen dagen verschuldigd zijn. 

Artikel 6: Afspraken 

1. De school wordt in het bezit gesteld van de sleutels volgens gemaakte afspraken. Bij verlies 

wordt de stad onmiddellijk verwittigd. 

2. Aan het einde van de gebruiksperiode worden de sleutels terugbezorgd aan de stad. 

3. De school zorgt ervoor dat: 

- alles ordelijk en proper wordt achtergelaten 

- schade aan of diefstal van materiaal onmiddellijk wordt gemeld 

- alle ramen en deuren worden gesloten 

- alle lichten worden gedoofd 

- de poorten op slot zijn. 

De school heeft de nodige sleutels ontvangen en verklaart zich akkoord met de gemaakte 

afspraken en met de bovenvermelde bepalingen.” 

De abonnementskosten voor de internetaansluiting van Telenet worden twee keer per jaar via 

een onkostennota verrekend. 

 

020 Aanstelling meewerkend arbeider team reiniging in vervanging van ziekte: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als meewerkend arbeider team reiniging 

met een voltijdse arbeidsovereenkomst in vervanging van (X)*, afwezig wegens ziekte, van 26 januari 

2017 tot einde ziekte van (X)*. 

 

 

021 Selectieprocedure werftoezichter: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma, dat 

toegang geeft tot het niveau C, en een rijbewijs B hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van werftoezichter: (X)* 

Het college van burgemeester en schepen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma heeft dat 

toegang geeft tot het niveau C heeft en nodigt hem niet uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van werftoezichter: (X)* 

 

 



022 Indisponibiliteit wegens ziekte en doorverwijzing naar Medex: (X)* administratief 

hoofdmedewerker 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

023 Bestelling geschenkcheques sociale dienst van het gemeentepersoneel 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de 303 werknemers uit bijgevoegde lijst 

25 euro geschenkcheques toe te kennen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een bestelling te plaatsen voor 7.575 euro 

geschenkcheques ‘Helemaal Herentals’ bij vzw Thals. 

 

 

024 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

025 Toekenning toegangen tot de toepassing ‘DECLAR’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen wijst (X)* aan om de notificatie te ontvangen van de 

verklaringen die werden ingediend via de toepassing DECLAR. 

 

 

026 Uitgaven 2016: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

027 Uitgaven 2017: week 2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

028 Aansluiting bij beroepsfederaties voor secretaris en financieel beheerder 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de facturen voor de aansluiting bij de 

beroepsfederaties voor de secretaris en de financieel beheerder volledig ten laste te nemen. 

 

 

029 Leveren van straatkolken en rijwegdeksels voor de technische dienst - dossier 2017-006: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van 8 straatkolken en 7 rijwegdeksels voor de technische dienst. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de voordeligste bieder, de firma 

Fondatel Lecomte (BE0401.246.537), Rue de Reppe 2, 5300 Seilles-Andenne, met een 

inschrijvingsbedrag van 3.065 euro exclusief btw of 3.708,65 euro inclusief btw. 

 

 



030 Leveren van een transpallet voor de groendienst - dossier 2017-004: gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

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

een transpallet voor de groendienst. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de meest voordelige bieder, 

Jungheinrich (BE0415.997.465), Esperantolaan 1, 3001 Leuven, met een inschrijvingsbedrag van 

456,05 euro exclusief btw of 551,82 euro inclusief btw. 

 

 

031 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2017/003 en de raming voor de 

opdracht 'herstellen muur parking 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 31.000 euro inclusief 21 % btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking: 

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

(Antwerpen) 

- 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 

- Dethier, Geelseweg 21, 2200 Herentals 

- De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals. 

 

 

032 Ontwerp en realisatie skateterrein - 2015/031: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van Concrete Dreams, 

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

voor een bedrag van 22.750 euro inclusief 21 % btw goed.  

 

 

033 Levering, plaatsing en onderhoud van IBA’s - 2012/072bis: vorderingsstaat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 bij de opdracht ‘levering, 

plaatsing, indienststelling en onderhoud van 20 IBA’s’ goed voor een bedrag van 32.031,79 euro, 

exclusief btw. 

 

 

034 Herwaardering van de stationsbuurt - fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat - verrekeningsvoorstel 10: blindegeleidetegels in het 

voetpad op de hoek van de Collegestraat en de Zandstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 10 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 1.253,71 euro, inclusief btw. 



035 Herwaardering van de stationsbuurt - fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat - verrekeningsvoorstel 11: nieuwe sokkels voor de 

wegneembare paaltjes in de Collegestraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 10 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 1.428,53 euro, inclusief btw. 

 

 

036 Verlegging buurtweg nr. 33 ter hoogte van de Meidoornlaan 1: voorstel gemeenteraad 
BESLUIT 

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

voornemen van een gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33 ter hoogte van Meidoornlaan 1 in 

Herentals te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

037 Desaffectatie site Laar: goedkeuring voorstel 
BESLUIT 

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

voormalige gemeentelijke stapelplaats in Noorderwijk, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie D, 

perceelnummer 103 F. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de Intercommunale Ontwikkelings-

maatschappij der Kempen (IOK) of er interesse is tot aankoop van voormelde eigendom, op basis van 

het schattingsverslag van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Indien de IOK 

interesse heeft in de aankoop van de site onder voormelde voorwaarden, dan zal de voorgestelde 

verkoop ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 

038 Erfdienstbaarheid van watervang Kleerroos: principieel akkoord 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorwaarden voor het 

verwerven van een erfdienstbaarheid van watervang op een perceel aan Kleerroos, kadastraal 

gekend als Herentals 2e afdeling, sectie C, nr 560/h, eigendom van Eigen Haard, Augustijnenlaan 

28/6, 2200 Herentals, met oog op het aanleggen van een wadi zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

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

gewijzigde overeenkomst te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

039 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Vennen 
BESLUIT 

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

voeren om het drinkwaternet aan te passen in Vennen naar aanleiding van de wegen- en 

rioleringswerken in de Geelseweg.  

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 - Musketstraat 9 tot en met 13 
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 Musketstraat ter hoogte van 

nummer 9 tot en met 13 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. 

 

 

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Musketstraat 65 tot en met 69 
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 Musketstraat ter hoogte van 

nummer 65 tot en met 69 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. 

 

 

042 Exploitatievergunning van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 

nv Taxi Marcel Transport & Zoon, Noordervaart 41/1: stopzetting van vergunning voor drie 

voertuigen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de exploitatievergunning voor verhuurvoertuigen 

met bestuurder van Taxi Marcel Transport & Zoon nv, Noordervaart 41/1, 2200 Herentals, 

ondernemingsnummer 0465837451 te verminderen met drie eenheden en verleent een 



exploitatievergunning vanaf 1 januari 2017 voor één verhuurvoertuig met bestuurder met 

herkenningsteken VVB2206. 

 

 

043 Milieuvergunning klasse 1 - VDAB, Hemeldonk 2: bekendmaking beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 15 december 2016 over de milieuvergunningsaanvraag voor een 

hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding met betrekking tot een centrum voor 

beroepsopleiding van VDAB, gelegen Hemeldonk 2, 2200 Herentals. 

 

 

044 Milieuvergunning klasse 1 -  Kuwait Petroleum (Belgium) nv en bvba M.M.I., 

Aarschotseweg 11: kennisname beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 22 december 2016 over de milieuvergunningsaanvraag voor een 

hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding met betrekking tot een tankstation met 

shop, van Kuwait Petroleum (Belgium) nv en bvba M.M.I., gelegen Aarschotseweg 11, 2200 

Herentals. 

 

 

045 EMAS-registratie overeenkomstig de EMAS-verordening: VMM, Belgiëlaan 6: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan het departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling milieuvergunningen over de EMAS-registratie 

overeenkomstig de EMAS-verordening (EG) nr. 1221/2009 voor de Vlaamse Milieumaatschappij voor 

de vestiging gelegen Belgiëlaan 6, 2200 Herentals. 

 

 

046 Openbaar groen: onderhoud HS Elia - snoeien bomen St.-Janneke 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de firma Elia om de 

populieren in de berm onder de hoogspanningslijn ter hoogte van Sint-Janneke te snoeien en het 

hout af te voeren. 

 

 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/214: verlening – (X)* - 

Haverstraat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/214 aan (X)* voor het terrein gelegen in Haverstraat 7, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 143C. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende 

de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- De bestaande verhardingen in de voortuin en in de linker zijtuin zijn in strijd met de geldende 

verkaveling V1996/015. Enkel een pad tot de voordeur met een breedte van maximaal 1,50 m en 

een inrit tot de bestaande garage kunnen verantwoord worden. De overige verhardingen voor 

wagens (parkeerplaats en oprit hier naartoe) moeten verwijderd worden. 



 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/205: verlening - CGG Kempen 

vzw 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/205 aan NOORDERKEMPEN CGG, voor het terrein gelegen in Lierseweg 

128, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 389B3, 389Z. 

De aanvraag betreft het bouwen van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. 

Het college constateert dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend. 

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 rooilijn- en innemingsplan van de Lierseweg, goedgekeurd bij KB van 20 oktober 1923, 

voorziet een rooilijnbreedte van 15 meter met een bouwlijn op 8 meter uit de rooilijn. Het 

rooilijn- en innemingsplan moet gerespecteerd worden. Dit wordt in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

- Het advies van de brandweer van 30 december 2016 met kenmerk 

BWDP/HA/2013/029/02/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 11 januari 2017 met kenmerk EL160225 is voorwaardelijk 

gunstig: 

- Het rooilijn- en innemingsplan van 20 oktober 1923 moet gehanteerd worden. 

- In de zone die voorzien is voor het plaatsen van fietsen moet, naast een fietsenrek, eveneens 

ruimte voorzien worden voor het plaatsen van bakfietsen.  

- Voor de aanvang van de bouwwerken moet een aansluiting op de openbare riolering worden 

aangevraagd via www.herentals.be/rioolaansluiting. 

- 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 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

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

bodem op het eigen terrein. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Langsheen de linker en de rechter perceelsgrens wordt een groenbuffer voorzien met een 

respectievelijke breedte van 1,50 m en 1,00 m. De groenstroken moeten ter hoogte van de 

zijtuinstrook en de achtertuinstrook worden voorzien met een hoogte van 1,80 m. Dit wordt in 

het rood toegevoegd op de plannen.  

- De groenschermen moeten in streekeigen groen worden uitgevoerd, en dit ten laatste gedurende 

het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de werken. 

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

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

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 over de milieuvergunning of de 

melding niet is gebeurd. 

 

 

049 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2016/004: aktename – (X)* - Molenstraat 61 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de woning met werkplaats/garage gelegen, 

Herentals, Molenstraat 61 kadastraal bekend als afdeling 4, sectie B, perceelnummer 117a2, als 



hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het vergunningenregister van de 

gemeente Herentals, met uitsluiting van de tuinberging rechts achteraan op het terrein. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de 

eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2016/011: gunstig advies – (X)* - 

Kruisboogstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met 

nummer SA2016/011 af aan (X)* voor het terrein gelegen in Kruisboogstraat, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, percelen 250A3 en 250Z2. 

De aanvraag betreft het slopen van een bestaande constructie en het bouwen van een 

eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De voorwaarden uit het advies van Air Liquide Industries nv van 23 december 2016 met kenmerk 

TPA/NB/16/576/410C/SM moeten strikt nageleefd worden. 

- De algemene voorwaarden over bouwaanvragen uit het advies van de NMBS/Infrabel van 2 

januari 2017 met kenmerk 3516.Herentals/562adv.Col/2016/FDR moeten strikt nageleefd 

worden. 

- De nieuwe woning moet op de rechter perceelgrens opgericht worden. 

- Doordat de nieuwe woning op de rechter perceelgrens wordt opgericht, moet de bouwhoogte 

van 7,00 m, gemeten vanaf het trottoirniveau, hier gerespecteerd worden over een breedte van 

6,00 m, gemeten vanaf deze gemeenschappelijke perceelgrens. De overige breedte van de 

nieuwe woning mag maximaal tot 7,00 m hoogte reiken. 

- Wanneer de NMBS toestemming geeft om tot op de achterste perceelgrens, raamopeningen te 

voorzien, kan hiervan gebruik gemaakt worden. Indien dit niet toegelaten is, moet men bij het 

ontwerp van de achtergevel er rekening mee houden dat de woning zichtbaar is vanuit de trein en 

dus niet louter een blinde gevel aan deze zijde gerealiseerd mag worden. 

- Het oprichten van een tuinhuis is niet toegelaten in de tuinzone. 

- De tuin kan zoals gebruikelijk afgesloten worden met een open tuinafsluiting (draad met palen) 

met een hoogte tot 2,00 m. 

- De tuinzone kan afgesloten worden met een muur, met een hoogte tot maximaal 2,00 m en in 

dezelfde materialen als de voorgevel van het hoofdgebouw.  

- Er zal minstens een hemelwatertank van minstens 5.000 liter moeten voorzien worden om het 

hemelwater op te vangen en te hergebruiken in de eigen inrichting. De overloop van de 

hemelwatertank moet volledig op het eigen terrein infiltreren. 

- De aanvrager moet een gescheiden rioleringsstelsel voorzien op het eigen terrein en een 

septische tank. 

- Bij het indienen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, is het voorzien van 

optische rookmelders verplicht in de woning, conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

051 Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure nummer SV2016/220: 

voorwaardelijk gunstig advies - Fluxys - Hulzen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over de 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/220 aan Ruimte Vlaanderen voor de 

aanvraag van Fluxys Belgium NV voor een terrein met adres Hulzen, 2200 Herentals en kadastraal 

bekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummer 105A. 

De aanvraag betreft het bouwen van een nieuw drukreduceerstation. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 



- Het advies van de technische dienst van 20 december 2016 met kenmerk EL160223 inzake de 

overbrugging van de baangracht moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de milieudienst van 22 december 2016 met kenmerk 2016-108 JR inzake de aanleg 

van het groenscherm moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de Brandweer zone Kempen van 27 december 2016 met kenmerk BWDP/2016-

0561/HAJPE moet strikt worden nageleefd. 

- De hogedruk gasleiding doorheen het centrum van Herentals moet buiten gebruik gesteld worden 

van zodra het nieuwe drukreduceerstation in werking treedt. De leiding doorheen het centrum 

kan weliswaar ingeschakeld worden voor andere laagdynamischere doeleinden van openbaar nut. 

 

 

052 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2016/003: gedeeltelijke opname – (X)* - Bovenrij 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de garages 13 tot en met 22 en de garages 40 

tot en met 45 van het opmetingsplan van landmeter-expert Dirk Van Den Schoor van 22 mei 2001 

gelegen in Herentals, Bovenrij +47 en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 

426e, als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het vergunningenregister 

van de gemeente Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de garage nummer 46 van het opmetingsplan 

van landmeter-expert Dirk Van Den Schoor van 22 mei 2001 gelegen in Herentals, Bovenrij +47 en 

kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 426e, niet op te nemen in het 

vergunningenregister van de gemeente Herentals. Deze garage kan niet als vergund geacht 

beschouwd worden en moet gesloopt worden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dit besluit per aangetekende zending over te 

maken aan de aanvrager en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

053 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2016/006: gedeeltelijke opname – (X)* - Bovenrij 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de garages 1 tot en met 12 van het 

opmetingsplan van landmeter-expert Dirk Van Den Schoor van 22 mei 2001 gelegen in Herentals, 

Bovenrij +47 en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 426e, als hoofdzakelijk 

vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het vergunningenregister van de gemeente 

Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de garages A tot en met E van het 

opmetingsplan van landmeter-expert Dirk Van Den Schoor van 22 mei 2001 gelegen te Herentals, 

Bovenrij +47 en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 426e, niet op te nemen in 

het vergunningenregister van de gemeente Herentals. Deze garages kunnen niet als vergund geacht 

beschouwd worden en moeten gesloopt worden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dit besluit per aangetekende zending over te 

maken aan de eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/173: verlening – (X)* - Ring 92 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/173 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ring 92, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 142H. 

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning en het slopen van een bestaande 

woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  



- Het verplaatsen van de straatboom en de aanpassingen aan het openbaar domein zijn ten laste 

van de bouwheer. 

- De afwerking van het bijgebouw moet gebeuren met gevelsteen op de perceelgrens. 

- De uitrijzone van de carports moet beperkt worden tot maximum 6,00 m. 

- Terrasafsluitingen buiten het bouwvolume moeten (aan alle zijden) beperkt te blijven tot een lage 

borstwering uitgevoerd in doorzichtige materialen, of als balustrade met vrije doorkijk. 

- Raampartijen die doorzichtig zijn of geopend kunnen worden moeten minstens een afstand van 

60 cm tot de perceelsgrenzen respecteren, om voldoende privacy op aanpalende percelen te 

kunnen respecteren.  

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 19 oktober 2016 met kenmerk BWDP/2015-

853/003/01/HADVA moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 14 december 2016 met kenmerk 

2016-094 KD moeten strikt nageleefd worden: 

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

bouwvergunning geschorst. 

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd, moet hiervoor 

een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 21 november 2016 met 

kenmerk EL160203 moeten strikt nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting moet behouden en hergebruikt worden. 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

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

ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

 

 

055 Uitspraak deputatie provincie Antwerpen: kennisname besluit - bouwdossier nummer 

SV2016/077 - Savantres bvba (Koulaak 90) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van 15 

december 2016 waarbij het beroep van belanghebbende derden (X)* wordt ingewilligd en geen 

vergunning wordt verleend aan Savantres bvba voor het bouwen van een ééngezinswoning in 

Herentals, Koulaak 90, 1
e
 afdeling, sectie B, perceel 691 E. 

 

 

056 Uitspraak deputatie provincie Antwerpen: kennisname besluit - verkaveling V2009/005 (18 

loten in de Rode-Leeuwstraat) 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 8 december 2016 waarbij aan Jan Foqué bvba de verkavelingsvergunning 

nummer V2009/005 wordt verleend voor 18 loten in de Rode-Leeuwstraat. 

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarden van het in beroep afgeleverde advies van de 

provinciale Dienst Integraal Waterbeleid en het project in woonuitbreidingsgebied moet worden 

uitgevoerd als groepswoningbouw. 

 

 

057 Gewijzigde werking stadsloket voor de dienst ruimtelijke ordening: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande wijzigingen aan de 

werking van het stadsloket voor de dienst ruimtelijke ordening en van de wijzigingen in de 

taakverdeling binnen de dienst met ingang van 1 februari 2017. 



Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de doorwerkweek die de dienst 

ruimtelijke ordening zal inlassen van 23 tot 27 januari 2017 ter voorbereiding van deze wijzigingen. 

 

 

058 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: audiovisuele materialen bibliotheek 

Herentals 
BESLUIT 

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

24 december 2016 over audiovisuele materialen bibliotheek Herentals en antwoordt met een brief. 

 

 

059 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: herbestemming kerken en opmaak 

kerkenbeleidsplan 
BESLUIT 

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

van 11 januari 2017 over de herbestemming van kerken en de opmaak van het kerkenbeleidsplan en 

antwoordt met een brief. 

 

 

060 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: strooien stadsdiensten bij plots vriesweer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Kathleen Laverge 

van 8 januari 2017 over de mogelijkheid tot strooien door de stadsdiensten bij plots vriesweer en 

antwoordt met een brief. 

 

 

061 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: parkeermeters 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Tegenbos van 29 

december 2016 over parkeermeters en antwoordt met een brief. 

 

 

062 Vaste gebruikers zaal ‘t Hof 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vaste datum toe te kennen aan het 

vrijwilligersfeest van Herentals Fietst Feest en de Night on Fire van de brandweerzone. Aan de 

organisatoren wordt gevraagd om in overleg met het cultuurcentrum een geschikt vast moment te 

zoeken dat het best past in de jaarplanning van zaal ‘t Hof. 

 

 

063 Beroep verkavelingsvergunning V2016/004: kennisname en standpunt - Studiebureau 

Verhaert - Bergenstraat-Lierseweg 63 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door 

Studiebureau Verhaert tegen de voorwaarden van de verkavelingsvergunning van 31 oktober 2016 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Bergenstraat en Lierseweg 63 in Herentals en 

met kadastrale ligging: 2
de

 afdeling, sectie D, perceel 927F3, 627G3, 627K3. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 31 oktober 2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting. 

 

 



064 Museumbeleid: omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie: externe trajectbegeleiding en 

financiering 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot het huren van externe begeleiding voor de 

opmaak van een omgevingsanalyse en een haalbaarheidsstudie over het stedelijke museumbeleid.  

Het college van burgemeester en schepenen voorziet met de budgetwijzing in juni op budgetneutrale 

wijze de nodige middelen om deze externe trajectbegeleiding te bekostigen. 

 

 

065 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanstelling tijdelijke leerkrachten schooljaar 

2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt bovenvermelde leerkrachten aan zoals 

voorgesteld. 

Deze aanstellingen gebeuren onder voorbehoud dat er door de reaffectatiecommissie geen 

terbeschikkinggestelde leerkracht wordt aangewezen. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


