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001 Zomerwerking 2017: verbeterplan voor de speelpleinwerking van Diependaal en de 

speelbus 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert van 7 tot en met 11 en 16 tot en met 18 

augustus 2017 in Diependaal een mobiele speelpleinwerking. De speelbus houdt tijdens deze dagen 

standaard 's namiddags halt in Diependaal. 

Het college van burgemeester en schepenen verruimt de werking van de speelbus door de 

speelstraten mee op te nemen als locatie. De werking van de speelbus gaat door op één van de 

volgende dagdelen: voormiddag, namiddag of avond, telkens twee dagdelen per dag. 

 

 

002 Internationale Samenwerking: Ciné Horizon 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de derdewereldraad 

het project Ciné Horizon voor 2017, de eerste voorstelling zal plaatsvinden in samenwerking met de 

ouderraad van kOsh. Cultuurcentrum ’t Schaliken verleent medewerking voor het ter beschikking 

stellen van de schouwburg. De dienst communicatie verleent medewerking om het project Ciné 

Horizon mee bekend te maken.  

 

 

003 Feest 10-jarig bestaan cultuurcentrum ‘t Schaliken: voorstel van programma 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een feestweekend te organiseren naar 

aanleiding van het tienjarige bestaan van het cultuurcentrum. Het cultuurcentrum werkt een 

programma uit voor het feestweekend op vrijdag 22 september, zaterdag 23 september en zondag 

24 september 2017.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 23 september 2017 de 

noordzijde van de Grote Markt parkeervrij te maken van 7 uur tot zondag 24 september 2017 om 

20 uur. Ook beslist het college van burgemeester en schepenen om het Hofkwartier ter hoogte van 

de Delhaize (parkeerplaatsen van ’t Hof blijven bereikbaar) tot en met het kruispunt van de 

Zandstraat en de Zandstraat verkeervrij te maken op zaterdag 23 september 2017 van 12 tot 4 uur 

's nachts en op zondag 24 september 2017 van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag 23 september 2017 zal 

van 12 tot 4 uur 's nachts een kraanwagen geparkeerd staan op de hoek van de Zandstraat en de 

Grote Markt. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een uitzondering op de geluidsnorm op zaterdag 

23 september 2017 op de noordzijde van de Grote Markt van 19 uur tot 21 uur, het maximale 

geluidsniveau mag dan 100 dB(A) bedragen ter hoogte van de meetplaats. Het cultuurcentrum ziet 

toe op de handhaving van deze norm, geeft een visuele indicatie van de geluidsnorm en stelt gratis 

oordopjes ter beschikking aan het publiek zoals wettelijk verplicht. Voor 19 uur en tussen 21 uur en 1 



uur 's nachts beslist het college van burgemeester en schepenen om als maximale geluidsniveau 95 

dB(A) L Aeq 15 min toe te laten ter hoogte van de meetplaats. 

 

 

004 Overtreding huurreglement zaal ’t Hof: Barista 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vereniging Barista schriftelijk te 

verwittigen, dat bij een volgende overtreding van het huurreglement, zij voor een jaar zullen worden 

uitgesloten van het gebruik van de infrastructuur van cultuurcentrum ’t Schaliken. 

 

 

005 Herentals Fietst en Feest 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om medewerking te verlenen aan de vzw De 

Markt Fietst voor het evenement Herentals Fietst en Feest en de Classico Boretti op 27, 28 en 30 juli 

2017. 

De dienst toerisme en de cultuurdienst sluiten op vrijdag 28 juli 2017 in de namiddag de deuren 

wegens het niet bereikbaar zijn en geluidsoverlast.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende bijzondere voorwaarden op in verband 

met de geluidsnorm voor de muziekactiviteiten georganiseerd door Herentals Fietst en Feest vzw op 

vrijdag 28 juli 2017 op de Grote Markt: 

- Seniorenfeest met een geluidsniveau tot maximaal 95 dB(A) L Aeq,15 min. 

- Optreden van een kinderband met een geluidsniveau tot maximaal 95 dB(A) L Aeq,15min  

- Avondoptredens en discobar vanaf 20.30 uur tot 3 uur op 27 juli 2017 met een uitzonderlijk 

geluidsniveau tot maximaal 100 dB(A) L Aeq,60 min. De organisatoren moeten oordopjes 

voorzien. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende ondersteuning goed: 

- Medeorganisatie van het evenement door de stad. 

- Ter beschikking stellen van materialen, technisch personeel en voertuigen van de stedelijke 

werkplaats.  

Het logistiek gedeelte wordt door personeelslid (X)* gecoördineerd aan de hand van een 

gedetailleerd draaiboek. De logistieke steun van de stadsdiensten (zowel materieel als 

personeelsmatig) wordt beschreven in technische meldingsfiches, in overleg met, en via het 

diensthoofd en de leidinggevenden van de stedelijke werkplaats.  

- Plaatsen en herplaatsen van de nodige verkeerssignalisatie en parkeer- of verbodsborden alsook 

de opkuis van de ganse evenementenzone door de gemeentelijke reinigingsdienst. 

- Ter beschikking stellen van de stadsbus als shuttledienst tussen de publieksparkings 

(Olympiadelaan/Ring) en het parcours op donderdag 28 juli 2017 van 17.30 uur (na het 

speelpleinvervoer) tot 1 uur. 

- In de begroting van de sportdienst is een extra subsidie van 2.000 euro voorzien voor dit 

evenement om een externe firma in te huren om de extra dranghekken te leveren, te plaatsen en 

af te breken. De vzw maakt zelf de nodige afspraken hiervoor. 

- Tijdig inplannen van een veiligheidsoverleg, rekening houdend met onder meer de inschatting van 

terreurdreiging en de logistieke voorzieningen.  

- Tijdig inplannen van een overleg tussen de organisatie, de stad en podiumbouwers om de 

afbakening van het parcours waar werken bezig zijn, veilig af te bakenen voor publiek en 

werknemers. 

- Het hangen en plaatsen van spandoeken, signalisatie en bewegwijzering samen met de daartoe 

benodigde materialen.  

- Er mag geen spandoek gehangen worden aan de Lakenhal.  

- Reservatie door het cultuurcentrum van volgende zalen voor de organisatie van Herentals 

Fietst/Feest 2017:  

- de grote zaal, de tuinzaal en de keuken van zaal ’t Hof van maandag 24 juli 2017 tot en met 

woensdag 2 augustus 2017 



- de foyer en het buitenplein van cultuurcentrum ‘t Schaliken van woensdag 26 juli 2017 tot en 

met maandag 31 juli 2017 

- de Lakenhal van maandag 24 juli 2017 tot en met zondag 30 juli 2017 

- de grote zaal, de tuinzaal en de keuken van zaal ’t Hof op zondag 5 of zondag 19 november 

2017 voor het medewerkersfeest (juiste datum nog af te spreken).  

Volgende praktische zaken moeten nageleefd worden: 

- Uiterlijk op de einddata worden alle materialen van de organisatie, leveranciers of 

medewerkers van de organisatie door de organisatie zelf verwijderd uit de lokalen zodat de 

dienstverlening van het cultuurcentrum enerzijds en de reiniging van de gebouwen anderzijds 

optimaal kan plaatsvinden na het evenement. Alle sleutels moeten de dag van de eerste 

zaalhuur afgehaald worden in het cultuurcentrum door de organisator zelf. De vzw De Markt 

Fietst moet zelf hun leveranciers binnen en buiten laten in de infrastructuur van 

cultuurcentrum’t Schaliken. De dienstverlening van het cultuurcentrum is beperkt tot de in de 

infrastructuur aanwezige accommodatie. Voor alle andere materialen moet de organisator zelf 

zorgen.  

- Herentals Fietst/Feest is een organisatie in samenwerking met de stad Herentals, bijgevolg is de 

infrastructuur gratis, waarborgen moeten wel betaald worden: 

a) Lakenhal: 200 euro waarborg 

b) Zaal ’t Hof: 200 euro waarborg 

c) Foyer en buitenplein cultuurcentrum ‘t Schaliken: 500 euro waarborg. 

- Het evenement wordt opgenomen in de communicatiekanalen van de stad. De deadline voor de 

stadskrant juni, juli en augustus is 2 mei 2017 (voor katern met affiche). 

- De planning van het drukwerk gebeurt via www.herentals.be/aanvraag-drukwerk. We vragen de 

organisatie om hiervan gebruik te maken voor de planning van het drukwerk. Voor elk drukwerk 

wordt technisch bekeken of het binnenshuis volledig afgewerkt kan worden, en of het niet 

goedkoper buitenshuis kan. Zoals voor andere derde organisaties maken wij een rekening op van 

het afgeleverde drukwerk. Voor drukwerk dat extern wordt afgewerkt, gaat de factuur 

rechtstreeks naar de organisatie. 

- Er wordt een bewonersbrief opgesteld en bedeeld door de dienst communicatie en onthaal. 

- De dienst communicatie en onthaal spreekt met de ambtenaar noodplanning af wat de 

noodzaken zijn in verband met crowd control en crisiscommunicatie. Dit wordt in het veiligheids-

overleg verder opgevolgd. De ambtenaar noodplanning maakt een bijzonder noodplan op.  

- De dienst mobiliteit van de stad maakt een mobiliteitsplan op met de nodige politie- en 

verkeersreglementen. 

- Kosteloos ter beschikking stellen van de parkeerplaatsen en de kleedkamers en douches in 

sporthallen De Vossenberg mits duidelijke afspraken vooraf voor inzet personeel. 

- Ter beschikking stellen van de parking aan de Sint-Waldetrudiskerk vanaf 25 juli tot en met 30 juli 

2017 en de parking aan de bibliotheek van 24 juli tot en met 1 augustus 2017. 

- Het reinigen van de ruimtes die beschikbaar gesteld worden aan Herentals Fietst en Feest voor 

ingebruikname en het tussentijds reinigen van het sanitair gebeurt door de schoonmaakdienst . 

- Ter beschikking stellen van de gemeenschapswachten van dinsdag 25 juli 2017 tot en met vrijdag 

28 juli 2017 in overleg met de dienst preventie. 

- Ter beschikking stellen van de parking aan het administratief centrum (na openingsuren) en het 

Helikopterpleintje op donderdag 27 juli 2017 en vrijdag 28 juli 2017 (als vip-parkeerplaats). 

- Een deel van de Augustijnenlaan tussen de Hellekensstraat en de St.-Jobsstraat kan als vip-

parkeerplaats ingericht worden. Omleiding via de Hellekenstraat. 

- Inkorten van de wekelijks vrijdagmarkt op 28 juli 2017. 

- Uitlenen van allerlei materialen, al dan niet in het uitleenreglement opgenomen. 8 receptietafels 

en 40 dranghekken worden gereserveerd voor Noorderwijk Feest. Deze moeten uiterlijk op 

zaterdag 28 juli 2017 naar Noorderwijk gebracht worden. 

- Aanbrengen van een promosticker op de glazen overkapping van de bushalte Hofkwartier door de 

firma Herva mits naleving van de publiciteitsvoorschriften. 

 

 



006 Openstelling kerken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Sint-Waldetrudiskerk en de Sint-

Catharinakerk kunnen opengesteld worden van 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017. De Sint-

Waldetrudiskerk wordt opengesteld van woensdag tot en met zondag telkens van 14 tot 17 uur. 

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn voor rekening van het stadsbestuur via PWA-cheques. Zaterdag 

en zondag neemt de kerkfabriek Sint-Waldetrudis de permanentie voor zijn rekening. De Sint-

Catharinakerk wordt eveneens opengesteld van vrijdag tot en met zondag telkens van 14 tot 17 uur 

met PWA-cheques aangekocht door het stadsbestuur. 

 

 

007 Lancering escape room door production pirates 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen houdt zich aan de schepencollegebeslissing van 

28 november 2016 en geeft geen toestemming om een escape room te plaatsen op de Grote Markt.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel toestemming aan de firma Production 

Pirates uit Meerhout om een escape room te plaatsen op volgende vroeger aangeduide plaatsen, 

namelijk de parking achter het Dorpshuis in Noorderwijk, het Stadspark aan de kant van de 

Nieuwstraat, zwembaden en recreatiedomein Netepark, café Berkemus Morkhoven en andere 

plaatsen voor ambulante handel, van 4 april 2017 tot en met 30 april 2017. 

 

 

008 Overbrengen uitleenmateriaal tijdens weekend 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evenementen die tijdens het 

weekend van 24 juni 2017 en 25 juni 2017 plaatsvinden. De stedelijke werkplaats vervoert 

uitzonderlijk uitleenmateriaal op zaterdagavond 24 juni 2017 van basisschool De Leertuin naar 

Midzomerthals op domein Le Paige en naar Olivia Classic op de Poederleeseweg. 

 

 

009 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vergoeding jury 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergoeding van de juryleden van de 

academies aan te passen naar een systeem waarbij de vergoeding evenredig is met de duur van de 

jurering. Doordat een aantal vergoedingen hoger komen te liggen en andere lager, is dit voorstel 

budgetneutraal. 

 

 

010 Hummeltjeshof: extra sluitingsdag in 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het Hummeltjeshof op vrijdag 20 oktober 2017 

zodat het volledige team kan deelnemen aan de ‘kinderopvangcaravan 2017’. 

 

 

011 Woonwagenbeleid 2017: projectwerking - Creatieve Kerst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert het project Creatieve Kerst 2017 voor de 

kinderen van de woonwagenbewoners. 

Het college van burgemeester en schepenen koopt de materialen voor dit project aan. 

 

 



012 Woonwagenbeleid 2017: projectwerking: tekenwedstrijd ‘Pasen in mijn woonwagen’ 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert het project - tekenwedstrijd ‘Pasen in mijn 

woonwagen 2017’. 

Het college van burgemeester en schepenen koopt de materialen voor dit project aan: 

- 34 chocolade figuurtjes en 34 stukken fruit (troostprijs per kind) 

- 1 pakketje met Oxfam-lekkernij voor de winnaar van de eerste prijs 

- 1 kleurboekje en 1 set kleurpotloden voor de winnaar van de eerste prijs. 

 

 

013 Aanvraag ‘Shop in Thals’ najaar 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan vzw Thals voor de organisatie 

van Shop in Thals, najaar 2017, aan de organisatoren van het oldtimer evenement voor hun 

evenement en beslist om als stadsbestuur het terras ‘Lekkers-met-Streken’ in het kader van het 

burgemeestersconvenant op 14 en 15 oktober 2017 te organiseren en verleent hierbij de volgende 

medewerking:  

- Plaatsing van een parkeerverbod op de Grote Markt, Zandstraat en Bovenrij, stuk tussen 

Kerkstraat en de Paepestraat 

- De Grote Markt en Zandstraat zullen worden afgesloten voor het doorgaand verkeer vanaf 6 uur 

's morgens voor de organisatie van de oldtimerrit 

- De Bovenrij kan later worden afgesloten voor de organisatie van 'Shop in Thals' 

- De doorgang Collegestraat - Nieuwstraat en de doorgang Kerkstraat – Nonnenstraat -Lantaarnpad 

blijft steeds open voor het doorgaand verkeer 

- Het verkeer dat van de Stadspoortstraat komt, wordt omgeleid via de St.-Waldetrudisstraat - 

Herenthoutseweg - Collegestraat. Het verkeer dat van de Belgiëlaan komt, wordt omgeleid via de 

Augustijnenlaan en de ringlaan.  

Wanneer er op de afgesloten delen, voertuigen of dergelijke worden geplaatst op de rijbaan/stoep 

moet er steeds voor worden gezorgd dat er minimum drie meter vrije ruimte behouden blijft voor de 

hulpdiensten. Hulpdiensten krijgen steeds doorgang.  

 

 

014 Budget middenstand 2017 
BESLUIT 

Het college beslist om 50.000 euro ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van activiteiten 

en evenementen die de middenstandsvereniging vzw Thals, in samenwerking met de stad, in de loop 

van 2017 organiseert en verdeelt dit bedrag als volgt over de activiteiten en evenementen: 

Voor elk deelaspect is er een afzonderlijke voorvastlegging opgemaakt: 

Omschrijving Raming in euro Voorvastlegging 

Algemene werkingskosten 2.000 V2017000070 

Sabam 2.000 V2017000071 

E-mailcampagnes 950 V2017000072 

Verlichting en deco X-mas 2.500 V2017000073 

Cadeaucheques: drukwerk, promomateriaal, 

raamstickers, ... 

4.700 V2017000074 

City marketing update: vlaggen, wimpels, banners, 

drukwerk, pancartes, ... 

4.600 V2017000075 

Shop in thals: tent en animatie 4.700 V2017000076 

Deelname terras ‘Lekkers met Streken’ 3.500 V2017000077 

Deelname Herentals zingt 4.800 V2017000078 

Braderij: animatie en attracties 4.100 V2017000079 

Bijdrage city marketing braderij - zomer 4.600 V2017000084 

Dag van de klant, organisatie, promo 2.000 V2017000080 



Shop in thals najaar: organisatie, promo, animatie 3.600 V2017000081 

Bijdrage city marketing : X-mas shopping 3.600 V2017000082 

X-mas shopping: animatie, promotie, acties 4.600 V2017000083 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vanuit de milieu-/burgemeestersconvenant 2.250 

euro ter beschikking aan de middenstandsvereniging vzw Thals voor de deelname aan het terras 

‘Lekkers met Streken’ op zaterdag 14 oktober 2017.  

 

 

015 Aanstelling advocaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kiest voor de vaste aanstelling van kantoor Devos & Van 

den Eynde voor alle rechtszaken, behalve voor de kleine inningen. 

 

 

016 Bezwaar roerende voorheffing: keuze advocaat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het dossier van de roerende voorheffing over te 

dragen van Dauginet advocaten naar Van Belle advocaten. 

 

 

017 Vonnis belasting op leegstand en verkrotting: standpunt college 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van 27 januari 2017 tegen 

de belastingaanslag op leegstand en verwaarlozing van het dienstjaar 2014 voor het pand aan de 

Markgravenstraat 50. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis 

en gaat akkoord om de financieel beheerder de wettelijke hypotheek te laten handlichten. 

 

 

018 Procedure (X)*: kennisname arrest Hof van Beroep 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van 1 februari 2017 van het 

Hof van Beroep, waarbij de ambtenaar van burgerlijke stand veroordeeld wordt om wettelijke 

samenwoning van (X)* in de bevolkingsregisters te vermelden. 

 

 

019 Verlenging aanstelling projectmedewerker ISOM: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als projectmedewerker ISOM, niveau B 

met een arbeidsovereenkomst van 1 mei 2017 tot en met 30 november 2018. 

 

 

020 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 september 2017: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 september 2017 ontslag wegens 

pensionering aan (X)*. 

 

 

021 Selectieprocedure seizoensarbeider: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

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

kandidaatstelling hebben ingediend en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van seizoensarbeider Netepark: (X)* 



022 Project adressenbeheer: stand van zaken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opgelegde verplichting aan de 

medewerkers van de verschillende diensten binnen de organisatie om enkel te werken met 

geactualiseerde databanken bij een schriftelijke mailing. 

 

 

023 Uitgaven 2016: week 6 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

024 Uitgaven 2017: week 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Leveren van 100 zitkrukjes voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst - dossier 

2017-011: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

het leveren van 100 zitkrukjes voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Didakta bvba, Hille-

Zuid 1A, 8750 Zwevezele voor een bedrag van 2.730 euro exclusief btw, hetzij 3.303,30 euro inclusief 

btw. 

 

 

026 Leveren van 3 bioboxen voor de dienst burgerzaken - dossier 2017-013: gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Cipal 

Schaubroeck voor het leveren van 3 bioboxen voor de dienst burgerzaken. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Cipal Schaubroeck nv, 

Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, met een inschrijvingsbedrag van 10.668,68 euro exclusief btw of 

12.909,10 euro inclusief btw. 

 

 

027 Leveren, plaatsen en beheer van IBA’s - dossier 2016-049: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 

offertes voor het leveren, plaatsen en beheer van IBA's van 6 februari 2017. 

Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma met de economisch 

meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Gepex bvba, 

Mommestraat 99, 3550 Heusden-Zolder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 

inschrijver, inclusief de opties  

- leveren, plaatsen en elektrisch aansluiten van waterzuiveringsinstallatie type intensieve systemen 

- zuiveringscapaciteit 5 tot 9 IE - te plaatsen op een fundering van zandcement dikte 20 cm  

- meerprijs voor het vervangen van de aanvulling van herbruikgrond door zand III.2 6  

- meerprijs voor het vervangen van de aanvulling van herbruikgrond door zandcement 

- leveren en plaatsen van bijhorende pompput op vertrekkend effluent inclusief mechanisch en 

elektrisch aansluiten, inclusief grondwerken, funderingen, pomp, elektrische uitrusting, deksel, 

persleiding (1 m) en parallel gravitaire uitstroom (1 m)  



- graven van sleuven onder duurzame verharding (cementbeton, koolwaterstofverhardingen, ...) 

inclusief insnijden tot op 1 m van de IBA 

- graven van sleuven onder bestrating (keien, straatstenen, betontegels, ...) tot op 1 m van de IBA 

- graven van sleuven onder andere verhardingen (dolomiet, steenslag, ...) tot op 1 m van de IBA 

- leveren en plaatsen van afvoerbuizen van pvc SN8 (reeks 16) du = 160 mm 

- jaarlijkse kostprijs voor het beheer en preventief onderhoud voor IBA type 5 tot 9 IE 

De later opgevraagde prijs voor het leveren en plaatsen van een infiltratieput bedraagt 722 euro 

exclusief btw. 

De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 5 werkdagen. 

De uitvoering moet gebeuren volgens de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2016-

049. 

 

 

028 Ruimen van rioolkolken - 2016/105: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het ruimen van rioolkolken toe 

aan de firma VDV Cleaning nv, Waaslandlaan 8A5, 9160 Lokeren met een inschrijvingsbedrag van 

23.000 euro voor het vast gedeelte en 5.750 euro voor het optioneel gedeelte. Het bestellen van het 

optioneel gedeelte is nooit verplicht, noch bij sluiting van de opdracht, noch tijdens de uitvoering 

ervan. 

Het contract wordt afgesloten voor één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging tot een 

duurtijd van maximaal drie jaar. 

 

 

029 Pompstation Pol Heynssstraat - vervanging beide pompen - 2017/012: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van twee 

nieuwe pompen in het pompstation van de Pol Heynsstraat via een onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe aan de firma Xylem Water 

Solutions bvba, Vierwinden 5B, 1930 Zaventem met een prijs van 6.349,10 euro, exclusief btw. 

 

 

030 Aanleg van fietsroosters ter hoogte van de boomplantvakken in de Engelse Wijk - 

2016/102: gunning 
BESLUIT 

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

fietsroosters ter hoogte van de boomplantvakken in de Engelse wijk, toe te wijzen aan de 

economisch meest voordelige inschrijver. De opdracht wordt gegund aan De Peuter nv, Rietbroek 1, 

2200 Herentals, tegen de aangepaste prijs van 51.798,45 euro, inclusief btw, op basis van de 

ingediende offerte van 22 december 2016 en de bijkomende toelichting met als kenmerk O-16-

173/WSA. Het opmeten van alle individuele plantvakken in functie van de juiste lengte van de 

fietsroosters is inbegrepen in deze prijs. 

Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van de beslissing. 

 

 

031 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring gunning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gunningsvoorstel van het dossier 'aanleg 

Begijnhofpark' goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 



Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'aanleg Begijnhofpark' aan de laagste 

regelmatige bieder, De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals, met een verbeterd inschrijvingsbedrag 

van 368.005,77 euro exclusief btw of 425.673,53 euro inclusief btw. 

 

 

032 Vernieuwen dak tuinzaal ‘t hof en dak VBS ‘t klavertje - W-056-2017: goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de selectievereisten zoals opgenomen in de 

publicatie en de raming voor de opdracht 'vernieuwen dak tuinzaal 't hof en dak VBS 't klavertje', 

goed. De raming bedraagt 205.750 euro inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde bestek goed. 

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

onderhandelingsprocedure met bekendmaking.  

 

 

033 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - IJzergieterijstraat 
BESLUIT 

Het college geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit voeren om het drinkwaternet aan te 

passen in de IJzergieterijstraat. 

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. 

 

 

034 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 21A 

BESLUIT 

Het college geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om een ondergrondse ICS-

leiding te plaatsen aan Poederleeseweg 21A. 

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. 



- Voor deze werken is ook een vergunning nodig van het agentschap Wegen en Verkeer - District 

114 Geel. 

 

035 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)*. 

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

 

 

036 Mededeling kleine verandering klasse 1 milieuvergunning - nv Karel Van De Poel en Zonen, 

Atealaan 28-32: kennisname beslissing 
BESLUIT 

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

Provincie Antwerpen van 5 januari 2017 over de mededeling kleine verandering door wijziging en 

uitbreiding met betrekking tot een transportbedrijf, van nv Karel Van De Poel en Zonen, gelegen 

Atealaan 28-32, 2270 Herenthout en 2200 Herentals. 

 

 

037 Melding klasse 3 - nv Carglass, Oud-strijderslaan 5: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 18 januari 

2017, door Carglass nv, Trichterheideweg 11, 3500 Hasselt, van een nieuwe inrichting namelijk: 

standaard garage, omvattende: 

- herstellen van kleine autoschade (polieren en spuiten) en smart repairs en glasherstelling (15.5.) 

op het perceel gelegen in Oud-Strijderslaan 5, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie B 

perceelnummer 672Y2. 

 

 

038 Melding klasse 3 – (X)* Bemden 1: zonder voorwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 12 januari 

2017, door (X)* Bemden 1, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag van gassen, 

omvattende: 

- bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 1.000 liter (17.1.2.2.1°); 

op het perceel gelegen in Bemden 1, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 4 sectie B 

perceelnummer 239B en verklaart de melding zonder voorwerp. De exploitatie van de inrichting kan 

niet worden toegestaan omdat de inplantingsplaats niet verenigbaar is met de algemene en 

aanvullende stedenbouwkundige voorschriften. 

 

 

039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/224: verlening – (X)* - Molenvest 

43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/224 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Molenvest 43, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 318D3. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning. 

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

toe. 

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.  



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

bodem op het eigen terrein. 

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

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

- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig 

gehandhaafd worden. 

 

 

040 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/208: verlening - Drukkerij 

Bulckens - Grensstraat 9 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/208 aan (X)* handelend in naam van Drukkerij Bulckens, voor het terrein 

gelegen in Grensstraat 9, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 

257B. 

De aanvraag betreft het regulariseren van uitbreiding Bulckens. 

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 voorwaarden uit het advies van de brandweer van 3 januari 2017 met kenmerk 

BWDP/HA/98002/012/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 26 januari 2017 met 

kenmerk EL160219 moeten strikt nageleefd worden: 

- Een aquadrain moet aangelegd worden ter hoogte van de oprit, net achter de rooilijn. 

- De juiste ligging van de rooilijn moet gehanteerd worden, zoals ze in rood is aangeduid op het 

plan bij de bouwaanvraag. 

- De parkeerplaatsen voor personenwagens moeten aangelegd worden in waterdoorlatende 

materialen. 

- 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. 

- Een groenzone met een breedte van minstens 4 m moet aangeplant worden langs de rooilijn, 

zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- Wanneer straatbomen verplaatst of verwijderd moeten worden, moet contact opgenomen 

worden met de stad. Zij zullen deze verplanten of nieuwe aanplanten op kosten van de 

bouwheer. 

 

 

041 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/213: verlening – (X)* - 

Wijngaard 33 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/213 aan (X)* voor het terrein gelegen in Wijngaard 33 en Wijngaard 35, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 651C2, 651D2. 

De aanvraag betreft de nieuwbouw van een kangoeroewoning en het slopen van een bestaande 

woning. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijkingen van het BPA nr. VII 

Wijngaard Wijziging voor de kroonlijsthoogte, de nokhoogte en de gevelmaterialen toe.  

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 gedeelte van de inrit naar de ondergrondse garage dat zich in de zijtuinstrook bevindt is niet 

in overeenstemming met de voorschriften van het BPA en wordt geschrapt.  



- Het verhoogde terras met trapconstructies dat zich in de tuinzone bevindt is niet in 

overeenstemming met de voorschriften van het BPA en wordt geschrapt. 

- De benaming praktijkruimte en wachtzone in de kelderverdieping wordt geschrapt. 

- De parkeerplaats in de bouwvrije zijtuinstrook wordt geschrapt. De bijhorende verharding moet 

beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. 

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 20 januari 2017 met kenmerk 

EL17014 moet worden gerespecteerd. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig 

gehandhaafd worden. 

 

 

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer Sv2016/218: verlening - Poorten 

Pauwels - Poederleeseweg 147 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/218 aan Poorten Pauwels, voor het terrein gelegen in Poederleeseweg 

147, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 242B. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning tot woning met toonzaal. 

- 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 de brandweer van 23 januari 2017 met kenmerk BWDP/HA/95092/002/01/ 

HADVA moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 30 januari 2017 met kenmerk EL17009 moet nageleefd 

worden: 

- De bijkomende verharding moet worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

- De bijkomende afvoer van huishoudelijk afvalwater moet worden aangesloten op het 

bestaande afvalwaterstelsel van de woning. 

- Het volume met veranda, slaapkamer en wasplaats/berging moet opnieuw volledig worden 

gebruikt als garage / berging. Dit wordt in het rood aangeduid op het grondplan. De 

functiewijziging van garage / berging naar slaapkamer / veranda / wasplaats/berging is niet 

vergund en er zijn geen bewijzen dat de functiewijziging geacht vergund is. Het volume staat 

gedeeltelijk in de bouwvrije zijtuinstrook en gedeeltelijk in de bouwvrije achtertuin. Wanneer op 

de benedenverdieping een woonfunctie wordt voorzien, moet de bouwdiepte worden beperkt tot 

maximum 17 m. In een bouwvrije zijtuinstrook kan hier enkel een garage of carport verantwoord 

worden. Op de voorliggende percelen wordt een toekomstige ontwikkeling naar een gekoppelde 

woning op de rechter perceelsgrens onwaarschijnlijk geacht. Hierom kan de functiewijziging van 

garage naar slaapkamer hier in de bouwvrije zijtuinstrook niet verantwoord worden.  

- In de voortuinstrook kan 1 parkeerplaats worden aangelegd. De overige oppervlakte moet 

worden aangelegd en onderhouden als tuin. Dit wordt in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

- De carport kan niet worden verantwoord en wordt in het rood geschrapt op de plannen. De 

carport voldoet niet aan de bepalingen die gebruikelijk moeten worden gerespecteerd voor 

carports in Herentals. Bij carports waarbij geen volwaardige muur wordt opgetrokken tegen of op 

de perceelsgrens moeten de palen op minstens 30 cm van de perceelsgrens staan. Carports en 

garages in de bouwvrije zijtuinstrook moeten onder een plat dak worden geplaatst zodat een 

garage of carport die op het naastliggende perceel wordt opgebouwd kan aansluiten en zodat er 

geen hinder door aflopend water ontstaat voor het naastliggende perceel.  



- Het bijgebouw is niet opgetrokken met duurzame materialen. Een metalen golfplaat is niet 

wenselijk. De berging wordt in het rood geschrapt op de plannen. 

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

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

- Buiten de toegang tot de gebouwen en de parkeerplaats moeten de voortuinstrook en de 

bouwvrije zijtuinstrook als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig 

gehandhaafd. Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als 

dusdanig gehandhaafd worden. 

- 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. 

 

 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/227: verlening – (X)* - 

Bolwerkstraat 39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/227 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bolwerkstraat 39, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 382P2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning met regularisatie van vroegere verbouwing en 

uitbreiding. 

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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 9 februari 2017 met 

kenmerk EL17022 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het hemelwater dat afkomstig is van de achterste dakhelft en van de daken van de 

achterbouwen moet afgekoppeld worden van de openbare riolering, indien dit nu nog niet het 

geval is. Het water moet infiltreren op het eigen terrein. 

- 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. 

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

de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/248: verlening – (X)* - 

Koppelandstraat 77 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/248 aan (X)* voor het terrein gelegen in Koppelandstraat 77, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 306B2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning en een functiewijziging van 

handelspand met woonst naar een eengezinswoning. 

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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 6 februari 2017 met 

kenmerk EL17025 moeten strikt nageleefd worden: 



- Alle bijkomende lozingspunten van huishoudelijk afvalwater moeten gekoppeld worden met 

het bestaande private afvalwaterstelsel. 

- De overschrijding van de rooilijn door aanpassing van de voorgevel moet beperkt worden tot 

maximaal 14 cm. 

- 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. 

- De slaapkamer nummer 2 achteraan beschikt met het voorliggende ontwerp over te kleine 

raamopeningen om daglicht toe te kunnen laten in deze ruimte. Deze raamopeningen moeten 

vergroot worden zodat de gezamenlijke oppervlakte minstens 1/12 van de vloeroppervlakte van 

de slaapkamer, dus minstens 1,28 m² wordt. Anders voldoet deze slaapkamer niet aan de 

bepalingen van de Vlaamse Wooncode. 

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

toepassing is om hinder te beperken (zoals het burgerlijk wetboek, dat ook voor rechtstreekse 

inkijk bij aanpalende percelen beperkingen oplegt,…). 

 

 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/185: advies - Buon Vivere - 

Markgravenstraat 27 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de stedenbouwkundige 

vergunning reguliere procedure nummer SV2016/185 van Buon Vivere, voor het terrein gelegen in 

Markgravenstraat 27, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 

371R2. 

De aanvraag betreft het slopen van een woning en het bouwen van een meergezinswoning met 7 

wooneenheden, carports en bergingen. 

Het dossier mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen in de zaak 

van de wegen. 

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 11 januari 2017 met kenmerk 

EL160232 moet worden gerespecteerd: 

- De bestaande aansluiting op de openbare riolering moet hergebruikt worden. 

- Er moeten 2 hemelwaterputten van elk 5.000 liter geplaatst worden. Het opgevangen water 

moet hergebruikt worden in beide appartementen op de benedenverdieping, namelijk voor de 

spoeling van de toiletten en via buitenkraantje. 

- De overloop van de groene daken van de carports en de berging moet aangesloten worden op 

de infiltratievoorziening. 

- De fietsenstalling moet op een zodanige manier ingericht worden dat ook bakfietsen op een 

gemakkelijke manier kunnen gestald 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. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 18 november 

2016 met kenmerk 16_1060_OGBA moet strikt worden nageleefd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 16 november 2016 met kenmerk 

BWDP/2016-0804/001/01/HAJPE moet strikt worden nageleefd. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 



- Aan de achterzijde van het perceel moet een afsluiting worden voorzien zodat het fysiek 

onmogelijk wordt gemaakt voor autoverkeer om langs die zijde te ontsluiten. Er kan wel een 

doorgang voorzien worden voor fietsers en voetgangers. 

- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 

woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van 

een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner 

zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners 

uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in 

het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

Volgende lasten moeten worden opgelegd: 

- De boordsteen moet aangepast worden naar een overrijdbare boordsteen ter hoogte van de inrit 

naar de carports. De strook tussen de bestaande parkeerstrook en de gevel van het nieuwe 

gebouw moet als voetpad worden aangelegd volgens typebestek 250 3.1. Deze werken zijn ten 

laste van de bouwheer. 

- De strook die aangeduid staat op het plan als in te lijven bij het openbaar domein moet kosteloos 

worden afgestaan. Alle kosten verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de bouwheer. 

- De bouwheer moet een belofte van gratis grondafstand bezorgen vooraleer gebruik gemaakt kan 

worden van de stedenbouwkundige vergunning. 

 

 

046 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2016/005: opname in vergunningenregister – (X)* 

- Bertheide 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het weekendverblijf en de serre, gelegen in 

Morkhoven, Bertheide, en kadastraal gekend als afdeling 4, sectie A, perceelnummer 24h, als 

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

gemeente Herentals, met uitsluiting van het bijgebouw nabij de serre. Dit bijgebouw moet gesloopt 

worden. 

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. 

 

 

047 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten: vermoedenslijst 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangevulde inventaris van de 

leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2017 opgemaakt op vraag van de Vlaamse 

overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 

 

 

048 Gemeentereglement inzake de leegstandsbelasting 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het gewijzigde ontwerp 

‘Gemeentereglement inzake de leegstandsbelasting van gebouwen en woningen’ voor de stad 

Herentals. 

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

leegstandsreglement aan een volgende gemeenteraad voor te leggen. 

049 Reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het gewijzigde ontwerp 

‘Gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen’ voor de stad Herentals. 

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

leegstandsreglement aan een volgende gemeenteraad voor te leggen. 

 



 

050 Gedeeltelijke schrapping en vaststelling van de inventaris van archeologische zones: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het in openbaar onderzoek liggende 

aangepast afbakeningsvoorstel van archeologische zone van de historische stadskern van Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zijn standpunt van 5 oktober 2015. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het standpunt van het college van 15 december 

2015, het advies van de Gecoro en het bevestigde standpunt van de cultuurraad aan het agentschap 

Onroerend Erfgoed, team administratie en procedures, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel. 

 

 

051 Princiepsaanvraag van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

052 Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2009/00205: 

kennisname verzoekschrift tot de vernietiging van het besluit van de deputatie van 15 

september 2016 - Vlaamse Bouwmaatschappij bvba - Paradijsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 6 februari 2017 van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen over het verzoekschrift van 22 november 2016 tot de 

vernietiging van de beslissing van de deputatie van de provincie van 15 september 2016.  

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen verzoek in te dienen tot tussenkomst 

aangaande de gevorderde vernietiging van het besluit van de deputatie van 15 september 2016 

inzake de stedenbouwkundige vergunning nummer 2009/00205. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist daarom ook om geen raadsman aan te stellen. 

 

 

053 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: mobiliteitsdossiers 
BESLUIT 

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

10 februari 2017 over mobiliteitsdossiers en antwoordt met een brief. 

 

 

054 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het uitvoeren van wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat aan de firma Sterckx Wegenbouw, Winkelomseheide 217A, 

2440 Geel met een inschrijvingsbedrag van 1.678.653,86 euro, inclusief btw.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag bij de ingediende biedingen, dat 

integraal deel uitmaakt van deze beslissing, goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 



de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


