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001 OCMW: kennisname vaststelling regeling terbeschikkingstelling personeel tussen stad en 

OCMW 
BESLUIT 

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

maatschappelijk welzijn van het OCMW van 24 januari 2017 over de goedkeuring van de vaststelling 

van de regeling over de terbeschikkingstelling van personeel tussen de stad en het OCMW. 

 

 

002 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 24 januari 2017 

BESLUIT 

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

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2017. 

 

 

003 OCMW: kennisname verhoging maaltijdcheques 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van het OCMW Herentals over de verhoging van de maaltijdcheques van 6 

euro naar 6,5 euro vanaf 1 januari 2017 en van 6,5 euro naar 6,75 euro vanaf 1 juli 2018. 

 

 

004 Beheerscommissie Sport Vlaanderen - stad Herentals: verslag vergadering 13 oktober 2016 

BESLUIT 

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

beheerscommissie Sport Vlaanderen - stad Herentals van 13 oktober 2016. 

 

 

005 Sportkampen 2017: goedkeuring programma paasvakantie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sportkampen tijdens de 

paasvakantie 2017 in de sporthallen De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals goed. 

Week 1: 

- 1° graad: atletiek en minisport: 75 euro 

- 2° graad: atletiek en omnisport: 75 euro 

- 3° graad en +12 jarigen: multisportkamp: 85 euro 

- 2° - 3° graad: circuskamp: 75 euro 

Week 2: 

- 1° graad: gymnastiek en minisport: 75 euro 

- 2° graad: gymnastiek en omnisport: 75 euro 



- 3° graad en +12 jarigen: paassportkamp: 85 euro 

Kleutersportweek ( geboortejaar 2012 – 2011): 75 euro 

Houders van een vrijetijdspas genieten een korting van 50 %. Inwoners van Herentals krijgen een 

korting van 20 %.  

 

 

006 Recreatieve fietstocht ‘Kempenfietst’ op 1 mei 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Kempenfietst vzw uit Lille 

voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van Herentals op 1 mei 

2017. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van de 

bewegwijzering: 

- Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

- De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

- De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

- De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

- De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

- De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersom-

standigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

- De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

- Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

administratie wegen en verkeer nodig. 

Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten 

op kosten van de organisator worden verwijderd. 

 

 

007 Kempen Historic op 6 augustus 2017 
BESLUIT 

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

van de ‘Kempen Historic’ op 6 augustus 2017 over het grondgebied van Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van 

bewegwijzering: 

- Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

- De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

- De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

- De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

- De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

- De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

- De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 



- Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

administratie wegen en verkeer nodig. 

Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de stadsdiensten 

op kosten van de organisator worden verwijderd. 

 

 

008 Kruisfinales topleague korfbal op 18 maart 2017 en 19 maart 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan korfbalclub Vobako vzw 

uit Lichtaart bij de organisatie van de kruisfinales topleague korfbal die plaatsvinden op 18 en 19 

maart 2017 in Sport Vlaanderen. 

Het gevraagde materiaal is gereserveerd. Het college van burgemeester en schepenen staat geen 

afwijking toe van de geluidsnorm tot 95 dB(A), L Aeq 15 min (tussen de wedstrijden). 

Het parkeerverbod wordt opgemaakt in overleg met de politie.  

 

 

009 Finales topleague korfbal op 25 maart 2017 en 26 maart 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan korfbalclub Vobako vzw 

uit Lichtaart bij de organisatie van de finales topleague korfbal die plaatsvinden op 25 en 26 maart 

2017 in de sporthal Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals. 

Het gevraagde materiaal is gereserveerd. Het college van burgemeester en schepenen staat geen 

afwijking toe van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min (tussen de wedstrijden). 

Het parkeerverbod wordt opgemaakt in overleg met de politie. 

 

 

010 Externe evenementen: Spiegelfeesten 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de vzw Homahe toelating om een extra 

evenement met een live optreden van Soulsister te organiseren op maandag 13 maart 2017 van 

20 uur tot 22 uur in de spiegeltent en geeft uitzonderlijk toelating voor een afwijking van de 

geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min van 20 uur tot maximum 22 uur. 

 

 

011 Zomerkamp (kampeerweekend) VKT Neteland multifunctioneel terrein van 16 juni tot 18 

juni 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VKT Neteland om het 

jaarlijks kampeerweekend te organiseren op het multifunctioneel terrein Sint-Janneke. Het 

multifunctioneel terrein is beschikbaar van vrijdag 16 juni 2017 om 7 uur tot en met zondag 18 juni 

2017 16 uur. De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het proper maken van het terrein na het 

evenement. De stadsdiensten zorgen voor de gevraagde ondersteuning. 

 

 

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap lagere graad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-

uitstappen van de kinderateliers van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst naar de Warande 

in Turnhout op woensdag 22 februari 2017, zaterdag 25 februari 2017, woensdag 8 maart 2017, 

zaterdag 11 maart 2017, woensdag 15 maart 2017 en zaterdag 18 maart 2017. Het college van 

burgemeester en schepenen geeft (X)*, directeur van de academie uitzonderlijk de toestemming om 

de stadsbus met chauffeur in te zetten voor deze studie-uitstappen naar Turnhout. Aan de stedelijke 



Academie voor Beeldende kunst wordt opgedragen in de toekomst de afspraken van 15 oktober 

2012 over het gebruik van de stedelijke autobus te respecteren. 

 

 

013 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: pedagogische studiedag 29 maart 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de pedagogische studiedag 

voor de leraren van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst op woensdag 29 maart 2017 goed. 

 

 

014 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)*, tijdelijke leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 

en Dans van Herentals, van 7 december 2016 tot en met 26 februari 2017 voor zijn volledige 

opdracht. 

 

 

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

wegens sociale of familiale redenen - (X)* 
BESLUIT 

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

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

gewettigd door sociale of familiale redenen voor 2 uren van 28 november 2016 tot en met 31 

augustus 2017. 

 

 

016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke begeleider (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke begeleider 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 voor: 

- kv begeleider voor 1/20 

 

 

017 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke begeleider (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals, aan te stellen als tijdelijke begeleider 

voor 3/22 van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. 

 

 

018 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 9 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 

voor: 

- kv instrument piano voor 3/22 in vervanging voor (X)*  

 

 



019 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 11 december 2016 tot 

en met 26 februari 2017 voor: 

- kv instrument gitaar voor 2/22 in vervanging voor (X)*  

- kv ensemble/jazz & lichte muziek voor 1/20 in vervanging voor (X)*  

- kv instrument/jazz & lichte muziek basgitaar voor 2/20 in vervanging voor (X)*  

 

 

020 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 16 januari 2017 tot einde 

ziekte (X)*voor: 

- kv algemene muzikale vorming voor 4/22 in vervanging voor (X)* 

- kv samenzang voor 0,5/22 in vervanging voor (X)* 

 

 

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 23 januari 2017 tot einde 

ziekte (X)*voor: 

- kv muziektheorie voor 5/20 in vervanging voor (X)*  

- kv algemene muziektheorie voor 3/22 in vervanging voor (X)*  

 

 

022 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* bijkomend aan te stellen als tijdelijke 

leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv muziektheorie voor 3/20 in vervanging voor (X)*van 18 november 2016 tot en met 24 

december 2016 

- kv algemene muziektheorie voor 4/22 in vervanging voor (X)*van 18 november 2016 tot en met 

24 december 2016 

- kv ensemble/jazz & lichte muziek voor 2/22 in vervanging voor (X)* van 9 december 2016 tot en 

met 23 december 2016 

- kv ensemble/jazz & lichte muziek voor 2/20 in vervanging voor (X)*van 9 december 2016 tot en 

met 23 december 2016 

- kv instrument/jazz & lichte muziek slagwerk voor 1/22 in vervanging voor (X)* van 9 december 

2016 tot en met 23 december 2016 

- kv instrument/jazz & lichte muziek slagwerk voor 1/20 in vervanging voor (X)*van 9 december 

2016 tot en met 23 december 2016 

- kv muziektheorie voor 1/20 in vervanging voor (X)* van 23 januari 2017 tot einde ziekte (X)* 

- kv algemene muziektheorie voor 4/22 in vervanging voor (X)*van 23 januari 2017 tot einde ziekte 

(X)* 

- kv instrument/jazz & lichte muziek piano/keyboard voor 1/22 in vervanging voor (X)* van 23 

januari 2017 tot en met 31 maart 2017 

- kv instrument/jazz & lichte muziek piano/keyboard voor 2/20 in vervanging voor (X)* van 23 

januari 2017 tot en met 31 maart 2017 

 

 



023 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag wegens pensionering - (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist ontslag te verlenen aan (X)*, vastbenoemde 

begeleider aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, met ingang van 1 januari 2017 

wegens pensionering. 

 

 

024 Infosessies reanimatie en gebruik van de defibrillator 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de sessies 

‘Reanimatie en AED-gebruik’ in samenwerking met Rode Kruis Herentals op dinsdag 7, 14, 21 en 28 

maart 2017. De sessies vinden plaats in de gebouwen van het Rode Kruis, Schoolstraat 46, in 

Herentals van 19 uur tot 22 uur.  

 

 

025 Medewerking Start2Stop in samenwerking met AZ Herentals en Herentalse huisartsen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking bij de organisatie van 

Start2Stop, in samenwerking met de Herentalse huisartsen en het AZ Herentals. De informatieavond 

vindt plaats op donderdag 16 maart 2017 om 20 uur in de Lakenhal op de Grote Markt in Herentals. 

Het stadsbestuur van Herentals stelt de Lakenhal ter beschikking en biedt bij afsluiting een gratis 

drankje aan. 

 

 

026 Aanvraag socio-economische machtiging Shoppingpark Olen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de aanvraag tot socio-

economische vergunning voor het Shopping Park in Olen.  

Herentals doet zelf aan kernversterking en dit komt telkens zeer sterk naar voor in diverse 

beleidsdocumenten. Er wordt ruimte gegeven aan de diverse noden, meerbepaald randstedelijke 

grootschalige detailhandel én detailhandel in de kern, weliswaar op een geregisseerde manier en 

met een duidelijk standpunt inzake de hieraan gekoppelde mobiliteit en effecten op het commercieel 

handelsapparaat/stedelijk milieu. Gelet op het Strategisch Commercieel Actieplan Detailhandel en 

het kernversterkend beleid van onze stad, lijkt het niet gunstig voor Herentals dat er aan 

kleinschalige detailhandel zal gedaan worden in een shoppingcentrum gelegen in een buurgemeente.  

Het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie vergadert over dit dossier op woensdag 

8 februari 2017. Het college van burgemeester en schepenen vaardigt (X)*, expert lokale economie, 

af om deze vergadering in Brussel bij te wonen. 

 

 

027 Plaatsbezoek procedure Bertels-Voets: aanduiden vertegenwoordiger 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, bestuurssecretaris-jurist, aan als 

vertegenwoordiger van de stad bij het plaatsbezoek van 10 maart 2017. 

 

 

028 Procedure (X)*: kennisname hoger beroep 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift van (X)* van 

12 januari 2017 tot hoger beroep tegen het vonnis van 8 december 2016 van de familierechtbank. 

 

 



029 Informatieveiligheidsbeleidsplan: goedkeuring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het veiligheidsbeleidsplan van 13 

januari 2017 en keurt dit plan goed. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe samenstelling van de 

informatieveiligheidscel goed met daarin volgende personen: 

- de (externe) veiligheidsconsulent, (X)* 

- de (interne) adjunct-veiligheidsconsulent, (X)* 

- de gemeentesecretaris, (X)* 

- de informaticaverantwoordelijke, (X)* 

- de gebouwenbeheerder, (X)* 

- de bestuurssecretaris-jurist, (X)* 

- de coördinator personeelsadministratie, (X)* 

 

 

030 Overeenkomst online betalingen voor inschrijvingen sport en jeugd 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om als betalingsmogelijkheden Bancontact 

en ‘Belfius betaalknop’ aan te bieden bij online inschrijvingen van sport- en jeugddienst en sluit 

hiervoor een overeenkomst af met Ingenico voor de afhandeling van deze online betalingen. 

Bij de afsluiting van de overeenkomst met Ingenico worden volgende kosten inclusief btw voorzien: 

- éénmalige activatie: 121 euro 

- maandelijks abonnement: 48,40 euro 

- transactiekost: 0,1936 euro per transactie 

Bij een online betaling via Bancontact zal Atos een extra transactiekost inhouden van 1,50 %. 

 

 

031 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

032 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

033 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

034 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 

 

 

035 Plaatsing fotocabine in administratief centrum en principiële vastlegging prijs voor foto’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een extra dienstverlening aan te bieden aan 

de burger door het plaatsen van een fotocabine in het administratief centrum en gaat principieel 

akkoord met de prijs van 8 euro voor 6 foto’s. 

 



036 Kennisname statistiek Rijksregister 31 december 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statistieken van het Rijksregister 

die de toestand op 31 december 2016 weergeven. 

Het bevolkingsaantal van Herentals bedraagt 27.776 inwoners. 

 

 

037 Uitgaven 2016: week 5 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

038 Uitgaven 2017: week 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

039 Bestelbons 2017: week 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 30 januari 2017 

(bestelbon 2017001032) goed. 

 

 

040 Niet-betaalde parkeerretributies: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde parkeerretributies en de aanmaningskosten. 

 

 

041 Niet-betaalde onkostennota Grabbelpas 2016: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde onkostennota van de Grabbelpas 2016, de aanmaningskosten en de kosten voor de 

advocaat: 

- (X)* 

 

 

042 Verkleinen vrijdagmarkt tijdens winterperiode 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist gedurende de winterperiode (januari tot begin 

maart) de vrijdagmarkt in te korten op de Belgiëlaan gelegen langs de pare huisnummers tussen 

huisnummer 10 en het kruispunt met de Goudbloemstraat. 

De marktleider coördineert de werkzaamheden rond de verkleining van de wekelijkse vrijdagmarkt. 

 

 

043 Aanstelling van een consultant voor de begeleiding van de team tweedaagse van de 

diensten sport, jeugd en internationale samenwerking: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de firma BelienCC 

voor het begeleiden van de tweedaagse van de dienst sport, jeugd en internationale samenwerking. 



Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma BelienCC, Hoogstraat 

43, 3560 Lummen voor een geraamd bedrag van 9.000 euro exclusief btw. 

 

 

044 Leveren van software voor informatiebeheer (archief): gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van een softwaretool voor de herstructurering van de schrijfruimte op de server. 

Het college van burgemeester gunt deze opdracht aan de firma VHIC (NL807650353B01), Polakweg 

23, 2288 GG Rijswijk, Nederland tegen onderstaande prijzen exclusief btw. 

- eenmalige aankoop van de licentie voor onbeperkt gebruik van de tool: 5.995 euro 

- onderhoudscontract per jaar (helpdesk, updates, informatiebijeenkomsten): 1.995 euro 

- het eerste jaar is het onderhoud gratis 

- gebruikerstraining van maximum 10 personen: 1.500 euro. 

 

 

045 Leveren van 23 schildersezels voor de academie voor beeldende kunst - dossier 2017-009: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma De Wieuw 

voor het leveren van 23 schildersezels voor de Academie voor Beeldende Kunst. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma De Wieuw nv (BE 

0422.764.206), Scheldestraat 59, 2000 Antwerpen, met een bedrag van 2.643,43 euro exclusief btw 

of 3.198,55 euro inclusief btw. 

 

 

046 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg - bouwrijp maken van het terrein -W-054-2016: 

gunning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het bouwrijp maken van het 

terrein langs het tracé van de wegen- en rioleringswerken langs de Lierseweg aan de firma 

Caethoven Wegenbouw, Heike 5 uit 2350 Vosselaar (0846.359.048) voor haar aandeel van 58.102,84 

euro, inclusief btw. 

 

 

047 Infrastructuurwerken verkaveling ‘Wuytsbergen’: verslag werfvergadering 20 en 21 

BESLUIT 

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

20 en 21 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Wuytsbergen'. 

 

 

048 Organisatie carnavalstoet kOsh Campus (w)onderwijs op vrijdag 24 februari 2017: 

toelating 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de kOsh Campus 

(W)Onderwijs om een carnavalstoet te organiseren in de centrumstraten van Herentals op vrijdag 24 

februari 2017 tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Het gooien van confetti en slingers wordt niet 

toegestaan. 

 

 



049 Organisatie carnavalstoet VBS ‘De Wegwijzer’ Morkhoven op vrijdag 24 februari 2017: 

toelating 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, directeur VBS ‘De 

Wegwijzer’ Morkhoven, voor de organisatie van hun carnavalstoet in de straten van Morkhoven op 

vrijdag 24 februari 2017 tussen 14 uur en 15.30 uur. Het gooien van confetti en slingers wordt niet 

toegestaan.  

 

 

050 Tijdelijk verkeersreglement: HAP winter festival - Kerkplein 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Het is verboden te parkeren op het parkeerterrein aan de Sint-Waldetrudiskerk van donderdag 23 

februari 2017 om 7 uur tot en met maandag 27 februari 2017 om 23 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkstraat van vrijdag 24 februari 2017 om 12 uur tot 

zondag 26 februari 2017 om 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

dranghekken met de verkeersborden C3 en F41 ‘omleiding’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

051 Jeugdhuis 10R20: privé-feest 11 februari 2017: plaatsen hamburgerkraam 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (X)*om tijdens het privé-feest 

op zaterdag 11 februari 2017 een hamburgerkraam te plaatsen tussen 21 uur en 24 uur ter hoogte 

van jeugdhuis 10R20. De hamburgerkraam mag geplaatst worden aan de achterkant van de grote 

bushalte waar ze geen hinder veroorzaakt voor het doorgaand verkeer. 

 

 

052 Eandis: uitvoeren van grondwerken - onderboring Albertkanaal, Lierseweg 
BESLUIT 

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

voeren om een boring uit te voeren onder het Albertkanaal ter hoogte van de Lierseweg. 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. 

- 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 signalisatievergunning werd reeds aangevraagd door Admibo. 

 

 

053 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Oud-Strijderslaan 
BESLUIT 

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

voeren om een ondergrondse brandkraan te plaatsen in de Oud-Strijderslaan (achterkant van de 

Gareelmakersstraat nummer 41). 

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 kosten zijn voor rekening van Pidpa. 

 

 

054 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Nederrij 77 
BESLUIT 

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

te voeren om een kabel te leggen in de Nederrij tussen nummer 45 en 77. 

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. 

 

 

055 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Servaas Daemsstraat 
BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen in de Servaas Daemsstraat naar aanleiding van de wegen- en 

rioleringswerken.  

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 werken moeten uitgevoerd worden volgens de afspraken die gemaakt zijn tijdens de 

coördinatievergadering van 23 januari 2017. 

 



056 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Ring 

BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen in Ring tussen nummer 11 en 14. 

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. 

 

 

057 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg N13 
BESLUIT 

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

te voeren om de nutsleidingen ondergronds te brengen in de Lierseweg N13 naar aanleiding van het 

project 'aanleg fietspad en riolering langsheen N13 Lierseweg'. 

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 werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met de uitvoering van het project 'aanleg 

fietspad en riolering langsheen N13 Lierseweg'.  

 

 

058 Bekwaamheidsattest BA5: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de gevolgde opleidingen en de 

ervaring de code BA5 wordt toegekend aan (X)*, technieker elektriciteit. 

De bevoegdheidsverklaring voor deze werknemer wordt als bijlage opgenomen en goedgekeurd. 

 

 

059 Milieuvergunning klasse 1: cvba Eandis System Operator, Augustijnenlaan z/n - 

kennisname beslissing 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 19 januari 2017 over een milieuvergunning met betrekking tot 



gasontspanningsstation, van cvba Eandis System Operator voor een hernieuwing na verandering 

door wijziging gelegen Augustijnenlaan z/n. 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/233: verlening - St.-Jobsstraat 132 - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/233 aan (X)*voor het terrein gelegen in St.-Jobsstraat(HRT) 132, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 280N2. 

De aanvraag betreft het opsplitsen van een woning met winkelruimte naar appartement en winkel 

en het regulariseren van een carport. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Het advies van de technische dienst van 12 januari 2017 met kenmerk EL17004 moet nageleefd 

worden: 

- Eventueel bijkomende lozingspunten moeten op het bestaande private afvalwatercircuit 

worden aangesloten. 

- Rondom de verharde voortuinstrook recht voor de winkel moet een groenaanplanting worden 

aangebracht zodat deze niet meer toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Enkel ter 

hoogte van de toegangsdeur kan een opening in het groen blijven voor voetgangers en 

fietsers. 

- De verharde berm ter hoogte van het perceel kan gebruikt worden als parkeerstrook voor 

bezoekers aan de winkel. De technische dienst zal de nodige verkeerssignalisatie aanbrengen. 

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

bodem op het eigen terrein.  

- Het advies van de brandweer van 24/01/2017 met kenmerk BWDP/HA/2001/034/01/HADVA 

moet strikt nageleefd worden.  

- De parking voor het gebouw is niet vergund. Verhardingen in voortuinzones worden niet 

toegelaten. De verharding in de voortuinstrook wordt, met uitzondering van de oprit naar de 

carport en een pad naar de inkomdeur van de winkel, geschrapt op het inplantingsplan. 

- De voortuinstrook moet worden aangelegd als tuin en als dusdanig onderhouden. 

- Het openbaar domein wordt aangepast zodat hier de verharde berm kan worden ingezet als 

parkeerstrook. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking en de carport 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, ARAB, milieuwetgeving, …).  

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

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of 

de melding niet is gebeurd.  

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/219: deels verlening en deels 

weigering - (X)*- de Ghellincklaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/219 aan (X)*voor het terrein gelegen in de Ghellincklaan 28 bus 1, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 97C. 

Dit voor het deel van de aanvraag wat betreft het kappen van boom 3, van de 2de boom uit de 

bomenrij en van 1 linde. 

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 is aan de bouwheer om nabijgelegen gebouwen en bomen te beschermen tegen beschadiging 

tijdens de werken. 

- De te behouden bomen moeten verzorgd worden zodat deze bomen geen schade meer kunnen 

berokkenen bij aanpalende gebouwen. 

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 17 januari 2017 met 

kenmerk BA/16-16108-AN moeten strikt nageleefd worden en luiden als volgt: 

- Een heraanplant moet uitgevoerd worden met 3 nieuwe bomen elders in het park in het 

eerstvolgende plantseizoen met een minimum plantmaat 10/12. Er wordt aangeraden deze 

heraanplant te doen met een inheemse, streekeigen boomsoort van de eerste grootteorde. 

- De aanvrager neemt alle voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe 

aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief 

degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het 

aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. 

- Bij uitval dient/dienen het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug 

te worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager ertoe gehouden om op het perceel 3 nieuwe 

hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen. 

- De kapping mag niet uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 30 juni. 

Het college weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2016/219 

aan (X)*voor het terrein gelegen in de Ghellincklaan 28 bus 1, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 97C. 

Dit voor het deel van de aanvraag wat betreft het kappen de overige 7 te vellen bomen.  

Het kappen van deze 7 bomen wordt geweigerd omdat: 

- het Agentschap voor Natuur en Bos op 17 januari 2017 een ongunstige advies verleende met 

kenmerk BA/16-16108-AN. Indien de aanvrager ervan overtuigd is dat deze bomen toch ziek en 

gevaarlijk zijn, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden met een verslag van het 

onderzoek van een boomdeskundige. Voor de bomen 5-9 zal men moeten onderzoeken of een 

snoei mogelijk is om problemen met takval te verhelpen. 

 

 

062 Princiepsaanvraag van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/007: advies - (X)* - Heerle 34 

nabij Hulzen 
BESLUIT 

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

stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/007 aan (X)*, voor het terrein 

gelegen Heerle 34 in 2275 Lille (nabij Hulzen) en met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie D, 

perceelnummer 387D. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een zonevreemd gebouw met horeca en woonst. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De 2 parkeerplaatsen die dwars ontsluiten op het openbaar domein richting Herentals mogen niet 

aangelegd worden en worden daarom in rood geschrapt op het inplantingsplan. Dit in navolging 

van het ongunstige advies van de technische dienst van 25 januari 2017 met kenmerk EL17019. 

- De oprit tot de parking moet ook zonder deze 2 parkeerplaatsen in breedte beperkt blijven tot 

4,05 m. 

De vergunningverlenende overheid moet nagaan of de zonevreemde wetgeving wordt nageleefd en 

de watertoets uitvoeren. 

De stad Herentals vraagt om een afschrift van de beslissing te kunnen verkrijgen. 



064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/155: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stad Herentals - Geelseweg-

Greesstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/155 die op 22 januari 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het stadsbestuur van Herentals voor het verbreden van fietspaden en kappen van 

bomen langs de N13 Geelseweg op grondgebied Herentals en voor het verbreden van bestaande 

rijwegen Greesstraat op grondgebieden Herentals en Olen, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie 

C, percelen 478L, 478M, 480G, 481, 482, 484B, 488H en 492. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is  

1° de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per beveiligde zending op de hoogte te brengen 

van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten 

minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen. 

2° de volgende voorwaarden na te leven: 

De voorwaarden vervat in de voorwaardelijk gunstige adviezen van Wegen en Verkeer – District en 

Regie 114 Geel, van het college van burgemeester en schepenen van Herentals, van het 

provinciebestuur – Dienst Waterbeleid; van Agentschap Natuur en Bos – Antwerpen en van de 

Brandweerzone Kempen moeten strikt nageleefd worden en maken integraal deel uit van deze 

vergunning. 

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/197: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Air Liquide Belgium - Jaagpad-

Herenthoutseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/197 die op 27 januari 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan Air Liquide Belgium, dienst pijpleidingen voor het verplaatsen, hertraceren 

bestaande transportleiding, opbreken en herstellen van bestaande verhardingen, infrastructuur, 

afschermen van nutsleidingen, verwijderen en aanplanten van vegetatie, voorbereidende werken, 

werfinrichting, beveiligingsconstructies, grondverbetering en andere nodige werken om deze werken 

uit te voeren, op een terrein met adres Herenthoutseweg - Jaagpad, Herentals, kadastraal bekend 

afdeling 2, sectie D, perceelnummer 557B. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is  

1° de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per beveiligde zending op de hoogte te brengen 

van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten 

minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen. 

2° de volgende voorwaarden na te leven: 

- De voorwaarden uit het advies van 6 december 2016 van nv De Scheepvaart 

- De voorwaarden uit het advies van 12 december 2016 van het college van burgemeester en 

schepenen 

- De voorwaarden uit het advies van 2 november 2016 van PIDPA 

- De voorwaarden uit het advies van 17 november 2016 van Elia. 

 

 

066 Inwerkingtreding omgevingsvergunning: uitstel tot 1 juni 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebruikt wenst te maken van de 

mogelijkheid, vermeld in artikel 397, §2 en §3, van het decreet van 25 april 2014 over de 

omgevingsvergunning zoals vervangen door het decreet over de nadere regels tot implementatie van 



de omgevingsvergunning aangenomen door het Vlaams parlement op 25 januari 2017, om de 

toepassing van het voormelde decreet over de omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluit voor 

de bij haar ingediende aanvragen, verzoeken en meldingen uit te stellen. 

Het college van burgemeester en schepenen zal de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig waren op 22 

februari 2017 blijven toepassen op de aanvragen en meldingen die bij de stad Herentals worden 

ingediend tot 1 juni 2017. 

 

 

067 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: bewegen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Tegenbos van 30 

januari 2017 over bewegen en antwoordt met een brief. 

 

 

068 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: stadswal Nonnenvest 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 2 

februari 2017 over de stadswal van de Nonnenvest en antwoordt met een brief. 

 

 

069 Officiële ontvangst en huldiging Belgisch kampioene en wereldkampioene 2017 Sanne 

Cant 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst met receptie op 

donderdag 9 februari 2017 om 13 uur in de Lakenhal voor Belgisch kampioene en wereldkampioene 

veldrijden Sanne Cant. 

 

 

070 Aanstelling van een geneesheer voor het uitvoeren van controles op de oorzaak van 

overlijden in het kader van aanvragen voor crematie (2017-2020) - dossier 2016-104: 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunnningswijze en de lijst van aan te schrijven 

kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde bestek met nr. 2016-104 en de 

raming voor de opdracht 'uitvoeren van controles op de oorzaak van overlijden in het kader van 

aanvragen voor crematie' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

gewijzigde bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

45.454,55 euro exclusief btw of 55.000 euro inclusief 21 % btw. 

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

zonder bekendmaking voor een periode van 48 maanden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt onderstaande lijst van aan te schrijven huisartsen 

goed (X)*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 
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(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


