
Gemeenteraad 
Zitting van 3 juni 2008 

Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter 
Ingrid Ryken,  Wies Verheyden,  Mien Van Olmen,  Anne-Marie Hendrickx,  Jan Bertels,  
Jozef Schellens - schepenen 
Marcel Leirs,  Kris Peeters,  Raf Liedts,  Luc De Cat,  Guy Paulis,  Daniël Marcipont,  
Gunther Verlinden,  Martine Moriau,  Bieke Beirinckx,  Peter Bellens,  Elke Van Dyck,  
Christine Schaut,  Lise Bergen,  Walter Vanhencxthoven,  Roel Vervoort,  Victor Vervloesem,  
François Vermeulen,  Marleen Geypens,  Christel Heylen,  Marcel Van Dingenen - 
raadsleden 
ir. F.Van Dyck, secretaris. 
 

De openbare zitting begint om 20.00 uur 
------------------------------------------------------ 

 
De ontwerp-notulen van vorige zitting worden aangepast als volgt: 
- Het begin van het verslag, bij de goedkeuring van de ontwerp-notulen van 8/4/2008, wordt 

aangevuld als volgt : “onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, 
Geypens en Heylen.” 

 
De ontwerp-notulen van vorige zitting worden vervolgens goedgekeurd. 
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut,  Geypens en Heylen. 
 
 
Raadslid Rombouts neemt deel aan de zitting. 
 
 

001 Budgetwijziging 1 van 2008: vaststelling 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Volgens het gemeentedecreet zijn de taken van de secretaris, de ontvanger en het college 
gewijzigd bij het opmaken van een begrotingswijziging: 
1. De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor: 

1. het opstellen van het voorontwerp van de verklarende nota van een 
budgetwijziging; 

2. het opstellen van het voorontwerp van de strategische nota van het 
meerjarenplan en de herziening ervan. 

2. De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris in 
voor het opstellen in overleg met het managementteam van: 

1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de 
jaarlijkse herziening ervan; 

2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de 
budgetwijzi-gingen. 

Het artikel van het gemeentedecreet over de budgetwijzigingen is nog niet van toepassing. 
Het ARGC is nog van toepassing gecombineerd met artikelen van het gemeentedecreet. 
Het voorontwerp van budgetwijziging is op 7/4/2008 besproken met het managementteam en 
een delegatie van het college. De secretaris en de ontvanger hebben op 8/4/2008 overlegd 
met het managementteam over het voorontwerp van budgetwijziging. Een verslag van het 
overleg van het managementteam van 22/4/2008 over het voorontwerp van budgetwijziging 
is als bijlage toegevoegd. De secretaris legt het voorontwerp van budgetwijziging voor aan 
het college. De beslissing van de secretaris van 22/4/2007 is als bijlage toegevoegd. Het 
college legt het ontwerp van budgetwijziging voor aan de gemeenteraad. 
Juridische grond 
- Artikel 87 §4  van het gemeentedecreet over het overleg van de secretaris met het 

managementteam. 
- Artikel 93 van het gemeentedecreet over het instaan van de financieel beheerder onder 

de functionele leiding van de gemeentesecretaris voor specifieke taken. 



- Artikel 57§1 en §3 van het gemeentedecreet over de bevoegdheden van het college. 
- Artikel 15 en 16 van het ARGC over de budgetwijziging. 
Financiële gevolgen 
De budgetwijziging 1,  dienstjaar 2008 heeft volgende samenvatting en wordt als bijlage 
toegevoegd: 
GEWONE DIENST 
Geraamd resultaat van het dienstjaar          - 3.172.616,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar     5.657.775,59 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst      2.485.159,59 
BUITENGEWONE DIENST 
Geraamd resultaat van het dienstjaar            3.102.898,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar   - 3.102.897,91 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst            0,09 
Argumentatie 
In de budgetwijziging wordt de financiële nota weergegeven in de cijfers en de artikel-
nummers. De verklarende nota kan teruggevonden worden onder de toelichting.  
BESLUIT 
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 1, dienstjaar 2008 vast met volgende samen-
vatting: 
GEWONE DIENST 
Geraamd resultaat van het dienstjaar          - 3.172.616,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar     5.657.775,59 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst      2.485.159,59 
BUITENGEWONE DIENST 
Geraamd resultaat van het dienstjaar            3.102.898,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar   - 3.102.897,91 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst           0,09 
 
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Geypens en Heylen. 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters, Paulis, Schaut en Rombouts. 
 
 

002 Verkoop repel grond Toekomstlaan aan aanpalenden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De heer Fons Andries van bvba Andries, Herenthoutseweg 202 in 2200 Herentals, vraagt om 
het aanpalende perceel, hoek Toekomstlaan met Herenthoutseweg, te kunnen aankopen. 
Financiële gevolgen 
De ontvangsten (25.380 euro + kosten) worden geboekt op code 124/761/53. 
Visum ontvanger 
In uitvoering van art.94 en 160 § 2 van het gemeentedecreet verleent de stadsontvanger op 
3/6/2008 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
Het betreft hier een repel zijtuinstrook langs de Toekomstlaan. Indien bvba Andries de 
achterliggende grond kan bijkopen, kan hij via het perceel dat hij aankoopt van de stad 
ontsluiten. 
Het schepencollege besliste op 16/1/2007 het perceel op de hoek van de Toekomstlaan met 
de Herenthoutseweg, sectie D nummer 908/2/A, 846 m² groot, te koop aan te bieden aan 
bvba Andries, Herenthoutseweg 202 in 2200 Herentals, voor een totaal bedrag van 25.380 
euro + kosten. De heer Andries laat ons met zijn brief van 23/4/2008 weten dat hij hiermee 
akkoord is. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de verkoop van het perceel te 
Herentals, hoek Herenthoutseweg met Toekomstlaan, sectie D nummer 908/2/A, 846 m² 
groot, aan bvba Andries Herenthoutseweg 202 te 2200 Herentals voor een totaal bedrag van 
25.380 euro + kosten. 



Artikel 2 
De heer J. Peeters, burgemeester en ir. F. Van Dyck, secretaris, of hun regelmatige vervan-
gers, worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop. 
Artikel 3 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve 
inschrijving bij de overschrijving van de akte van verkoop. 
 
 

003 Grondaankopen ter verwezenlijking van de rooilijn - goedkeuring ontwerpakten en 
algemene voorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Notaris Heyns te Noorderwijk werd via onderhandelingsprocedure door het schepencollege 
op 11/12/2007 en 5/5/2008 aangesteld om de akten van afstand van grond binnen de rooilijn 
te verlijden. De ontwerpakten en algemene voorwaarden moeten hiervoor worden goed-
gekeurd. 
Argumentatie 
De opdrachten aan notaris Heyns omvatten het verlijden van de akten van grondafstanden 
tegen betaling in de Druivenstraat, Doornestraat en Zandkapelweg, Oevelseweg en Pappen-
berg, Schonendonk (klein Ekelstraat) en Zandhoevestraat en Voortkapelseweg. Ook worden 
de akten van kostenloze grondafstand van de Zandkapelweg, Oevelseweg en Pappenberg, 
Doornestraat, Zandhoevestraat en Voortkapelseweg, Schonendonk verleden. In de gemeen-
teraadsbeslissingen waarin de eigenlijke grondverwerving werden goedgekeurd, werden 
telkens de ontwerpakten, opgemaakt door de heer burgemeester, goedgekeurd. 
De ontwerpakten, zoals opgemaakt door notaris Heyns, samen met de algemene voorwaar-
den die aan de eerste akte zullen gehecht worden en waarnaar verwezen zal worden bij de 
ondertekening van de daaropvolgende akten, moeten nog goedgekeurd worden. 
Voor de projecten Druivenstraat en Doornestraat, gebeurde dit reeds in een aparte 
beslissing. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de ontwerpakten van grondafstand tegen betaling en van kosten-
loze grondoverdracht, samen met de algemene verkoopsvoorwaarden die aan de eerste 
akte zullen gehecht worden en waarnaar verwezen zal worden bij de ondertekening van de 
daarop volgende akten, zoals die werden opgemaakt door notaris Heyns te Noorderwijk, 
goed te keuren.  
 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut. 
 
 

004 Grondaankopen Doornestraat - goedkeuring ontwerpakte en algemene voorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 3/11/2005 keurde de gemeenteraad de grondverwerving in der minne goed van de 
percelen nodig voor de aanleg van een dubbelrichtingfietspad in de Doornestraat. 
Voor het verlijden van de aktes met de boordeigenaars wordt beroep gedaan op notaris 
Heyns te Noorderwijk. Deze werd daarvoor aangesteld door het schepencollege op 
11/12/2007. 
Argumentatie 
De ontwerpakte, samen met de algemene verkoopsvoorwaarden, die aan de eerste akte 
zullen gehecht worden en waarnaar verwezen zal worden bij de ondertekening van de 
daaropvolgende akten, die door notaris Heyns werden opgemaakt moeten nog goedgekeurd 
worden. In de gemeenteraadszitting van 3/11/2005 werden immers de ontwerpakten, 
opgemaakt door de burgemeester, goedgekeurd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de ontwerpakte voor de grondverwervingen in de 
Doornestraat, samen met de algemene verkoopsvoorwaarden, die aan de eerste akte zullen 
gehecht worden en waarnaar verwezen zal worden bij de ondertekening van de 



daaropvolgende akten, zoals die door notaris Heyns werden opgemaakt, goed te keuren. 
 
 

005 Aankoop van geluidsmateriaal en muziekinstrumenten voor de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord - 2008/019: keuze gunningswijze en vaststel-ling 
lastvoorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Om het instrumentarium van de muziekacademie op peil te houden, worden er ieder jaar een 
aantal muziekinstrumenten aangekocht. Sommige instrumenten zijn versleten of zijn nodig 
om een bepaalde opleiding te kunnen aanbieden. Dit jaar wordt er gekozen voor de aankoop 
van 2 cello’s, een klokkenspel, onderdelen voor de dwarsfluiten, een Si B klarinet en een 
tenorsaxofoon. 
Voor de auditiezaal en de instrumentklassen worden geluidsinstallaties gekocht. 
Juridische grond 
- Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

- Artikel 17§2,1 van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij 
bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden bij wijze van 
een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Financiële gevolgen 
De kosten voor de aankoop van het geluidsmateriaal en de muziekinstrumenten worden 
geraamd op 18.500 euro. De uitgaven worden verricht op de buitengewone begroting, artikel 
nummer 7341/742/98. 
Argumentatie 
De procedure voor het aanstellen van de leverancier voor de verschillende instrumenten en 
het geluidsmateriaal wordt opgestart. Bestek 2008/019 is opgemaakt.  
De opdracht wordt gesplitst in 8 loten. 
- Lot 1: gitaarversterker + footswitch 
- Lot 2: geluidsinstallatie (auditiezaal) 
- Lot 3: geluidsinstallatie (instrumentklassen) 
- Lot 4: klokkenspel 
- Lot 5: 2 cello’s 4/4 
- Lot 6: 2 gebogen kopstukken voor dwarsfluiten 
- Lot 7: Si B klarinet 
- Lot 8: tenorsaxofoon 
De gemeenteraad stelt de keuze van gunningswijze en de lastvoorwaarden van deze 
opdracht vast. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de aankoop van muziekinstrumenten en geluidsmateriaal voor 
de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te splitsen in acht loten. De raming bedraagt 
18.500,00 euro (incl. btw). 
Lot 1: gitaarversterker + footswitch – raming 1.155,00 euro 
Lot 2: geluidsinstallatie (auditiezaal) – raming 6.488,00 euro 
Lot 3: geluidsinstallatie (instrumentklassen) – raming 3.529,00 euro 
Lot 4: klokkenspel – raming 1.150,00 euro 
Lot 5: 2 cello’s 4/4 – raming 3.000,00 euro 
Lot 6: 2 gebogen kopstukken voor dwarsfluiten – 220,00 euro 
Lot 7: Si B clarinet – 1.100,00 euro 
Lot 8: tenorsaxofoon – 1.850,00 euro 
De opdracht wordt per lot gegund door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Het bestek nr. 2007/043 wordt goedgekeurd. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Paulis en Schaut. 
 



006 Restauratiedossier Gasthuisschuur OCMW - goedkeuring definitief ontwerp 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het OCMW van Herentals gaat de “Gasthuisschuur” te Herentals laten restaureren en zal 
voor dit project een restauratiepremie aanvragen. Voor de opmaak van het dossier heeft het 
OCMW architectenteam Nuyens uit Turnhout aangesteld. 
Op 15/10/2007 heeft het college kennis genomen van het voorontwerpdossier. Op 
17/10/2007 vond een overlegvergadering plaats voor dit project. 
Juridische grond 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2004 tot vaststelling van het premiestelsel 
voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten. 
Financiële gevolgen 
Artikel 20§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2004 omtrent het premie-
stelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten bepaalt dat voor monumenten 
toebehorend aan lokale besturen, andere dan gebouwen bestemd voor een erkende 
eredienst, de kosten verdeeld worden tussen het Vlaamse Gewest (60%), het Provincie-
bestuur (20%) en het lokale bestuur (20%) in dit geval het OCMW. De stad heeft geen 
aandeel in de kosten. 
De ontwerper raamt het subsidieerbaar gedeelte van de restauratiewerken op 474.181,36 
euro btw inbegrepen.  
Argumentatie 
Het OCMW maakt het definitief ontwerp van dit project voor goedkeuring over. De stad moet, 
na goedkeuring, het dossier via het Provinciebestuur overmaken aan het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap – Agentschap RO Onroerend Erfgoed. 
Besluit 
De gemeenteraad beslist eenparig het definitief ontwerp ”Restauratie Gasthuisschuur 
Herentals” zoals opgemaakt door Architectenteam Nuyens bvba uit Turnhout goed te keuren. 
 
 

007 Aanstelling ontwerper voor opmaak PCV-dossier voor fiets- en 
voetgangersoversteekplaatsen op de Poederleeseweg - goedkeuring bijakte 
De gemeenteraad beslist dit punt van de dagorde af te voeren. 
 
Stemmen tegen: Paulis en Schaut. 
 
 

008 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie 
Antwerpen: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19/6/2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommu-
nale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen. 
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 
Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag 
19/6/2008 om 20.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2. 
In de oproepingsbrief van 25/4/2008 staat volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering 28/2/2008. 

3. Vervanging leden raad van bestuur – verkiezing. 
4. Jaarverslag 2007. 
5. Balans- en resultatenrekening 2007. 
6. Verslag van de commissaris. 
7. Verdeling batig saldo van de resultatenrekening (artikel 42 van de statuten). 
8. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris. 
Juridische grond 
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
 
Argumentatie 



De gemeenteraad keurt de agenda goed. 
BESLUIT 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de diverse punten vermeld op de agenda van de algemene 
vergadering van 19 juni 2008, goed. 
Artikel 2. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de 
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 
Provincie Antwerpen van 19 juni 2008 te handelen en te beslissen volgens de beslissingen 
die door de gemeenteraad zijn genomen. 
Artikel 3. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 Antwerpen-
Wilrijk. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Kris Peeters en Rombouts. 
 
 

009 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie 
Antwerpen: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene 
vergadering van 19/6/2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommu-
nale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen. 
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 
Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag 
19/6/2008 om 20.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2. 
Juridische grond 
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
Argumentatie 
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
moet voor elke vergadering herhaald worden. 
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus 
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend 
resultaat : 
- De Cat Luc krijgt        1 stem 
- Peeters Kris krijgt       4 stemmen 
- Van Dyck Elke krijgt     21 stemmen 
- blanco-stembiljet        1 
Elke Van Dyck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-
diger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming 
geeft volgend resultaat : 
- Bellens Peters krijgt       1 stem 
- Peeters Kris krijgt       4 stemmen 
- Van den Broeck Katrien krijgt 20 stemmen 
- Van Dyck Elke krijgt       1 stem 
- blanco-stembiljet        1 
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen verkregen. 
BESLUIT 
Artikel 1. 
De gemeenteraad duidt mevrouw Elke Van Dyck, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Vest 1/101, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de 



algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de 
Provincie Antwerpen van 19 juni 2008. 
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te 
2200 Herentals, Molenstraat 66/A,  aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 
voor deelname aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen van 19 juni 2008. 
De betrokkene beschikt over 31 stemmen van de gemeente (volgens de lijst van de 
intercommunale). 
Artikel 2. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan  de Intercommunale Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 Antwerpen-
Wilrijk. 
 
 

010 Cipal: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegen-woordiger  
en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 13/6/2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal. 
De Raad van Bestuur van Cipal nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op 
vrijdag 13/6/2008 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van Cipal in Geel, Cipalstraat 
1. 
In de oproepingsbrief, met toelichtingsnota, staat volgende agenda: 
2. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 

9. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2007. (Het 
jaarverslag 2007 evenals het syntheserapport werden als bijlage toegevoegd.) 

10. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2007, afgesloten op 31 december 
2007. (De balans, de resultatenrekening, het voorstel van bestemming van het resultaat 
en de toelichting zijn opgenomen in het jaarverslag 2007). 

11. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2007. 

12. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 
13. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
Juridische grond 
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal 
Argumentatie 
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
moet voor elke vergadering herhaald worden. 
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangers aan en keurt de 
agenda goed. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus 
bevat .27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend 
resultaat : 
- Bertels Jan krijgt      21 stemmen 
- blanco-stembiljetten       6 
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-
diger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming 
geeft volgend resultaat : 
- Ryken Ingrid krijgt       1 stem 
- Vervloesem Victor krijgt   20 stemmen 
- Vervoort Roel krijgt       2 stemmen 
- blanco-stembiljetten       4 
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 
BESLUIT 



Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL van 13 juni 2008 goed op basis van de bekomen documenten en 
toelichtingsnota. 
Artikel 2. 
De gemeenteraad duidt de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, 
Roggestraat 12, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008. 
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor 
deelname aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 
juni 2008. 
Artikel 3. 
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd wordt) te handelen en te beslissen 
volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van 
de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008 en 
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
Artikel 4. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging 
CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 
 
 

011 Pidpa: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegen-
woordiger en plaatsvervanger op de statutaire jaarvergadering van 16/6/2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Pidpa. 
De Raad van Bestuur van Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de statutaire jaarvergadering 
op maandag 16/6/2008 om 11.00 uur op het hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
In de oproepingsbrief staat volgende agenda: 
14. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
15. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007. 
16. Verslag van de commissaris over het jaar 2007. 
17. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2007. 
18. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
19. Benoeming(en). 
20. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
Juridische grond 
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking. 
Artikel 22 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Pidpa. 
Argumentatie 
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 
moet voor elke vergadering herhaald worden. 
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan en keurt de 
agenda goed. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus 
bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend 
resultaat: 
- Bertels Jan krijgt        1 stem 
- Rombouts Marijke krijgt     1 stem 
- Vanhencxthoven Walter krijgt   2 stemmen 
- Vervloesem Victor krijgt   19 stemmen 
- blanco-stembiljetten       4 
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkregen. 



De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-
diger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming 
geeft volgend resultaat: 
- De Cat Luc krijgt        1 stem 
- Van Dingenen Marcel krijgt  23 stemmen 
- blanco-stembiljetten       3 
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkreen. 
BESLUIT 
Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2007, de 
jaarrekening over het boekjaar 2007 en het verslag van de commissaris, goed. 
Artikel 2. 
De gemeenteraad keurt het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris 
over het boekjaar 2007, goed. 
Artikel 3. 
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Koninkrijk 14, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de 
statutaire jaarvergadering van Pidpa op 16 juni 2008. 
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200 
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor 
deelname aan de statutaire jaarvergadering van Pidpa op 16 juni 2008. 
Artikel 4. 
De gemeenteraad geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de stad om op de statutaire 
jaarvergadering van 16 juni 2008, overeenkomstig deze beslissing te stemmen. 
Artikel 5. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen. 
 
 

012 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: vacante functies op 15/4/2008 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In zijn brief van 20/3/2008 vraagt Frank Smolders, directeur van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord, de meegedeelde deeltijdse functies vacant te verklaren. 
Juridische grond 
Artikel 33 §1 van het decreet van 27/3/1991 waarin de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB-centra werd 
vastgelegd. 
Argumentatie 
De inrichtende macht deelt ieder jaar, vóór 15 mei, aan de personeelsleden die de 
voorwaarden voor vaste benoeming vervullen, de vacante functies mee. 
BESLUIT 
3. De gemeenteraad beslist eenparig volgende deeltijdse functies vacant te verklaren op 15 

april 2008 aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Herentals: 

Leraar/lerares kunstvakken:     LSO + HSO 
Algemene verbale vorming        4 uur 
Voordracht              4 uur 
Welsprekendheid           1 uur 
Verbale vorming            3 uur 
Toneel               2 uur 
Samenspel              3 uur 
Zang                3 uur 
Gitaar             13 uur 
Contrabas              2 uur 
Saxofoon              2 uur 
Viool                1 uur 



Klavecimbel             2 uur 
Orgel                5 uur 
Begeleidingspraktijk Klavecimbel      1 uur 
Begeleidingspraktijk Orgel       3 uur 
Piano                6 uur 
Begeleidingspraktijk Piano        3 uur 
Slagwerk            18 uur 
Trompet               2 uur 
Algemene Muziekcultuur         3 uur 
Algemene Muziektheorie         4 uur 
Luisterpraktijk             2 uur 
Instrumentaal ensemble         4 uur 
Begeleider muziek           1 uur 
Ensemble jazz en lichte muziek       7 uur 
Basgitaar jazz en lichte muziek       2 uur 
Elektrische gitaar jazz en lichte muziek    7 uur 
Piano/keyboard jazz en lichte muziek     2 uur 
Saxofoon jazz en lichte muziek       2 uur 
Slagwerk jazz en lichte muziek       1 uur 
Contrabas jazz en lichte muziek       1 uur 
Zang jazz en lichte muziek        2 uur 
Opsteller            22 uur 

21. Personeelsleden die voor een vaste benoeming in aanmerking wensen te komen moeten 
voor 15 juli 2008, aangetekend, hun kandidatuur sturen naar het college van burgemees-
ter en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.. De vaste benoeming kan dan 
ingaan op 1 januari 2009, voor zover deze bettrekkingen op die datum nog vacant zijn. 

 
 

013 Nieuwe straatnaam Tonnebos: principiële beslissing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In de goedgekeurde verkaveling V2003/002 op het einde van de Diesterbaan legt de stad 
Herentals een nieuwe straat aan. 
Deze nieuwe straat is na overdracht van het eigendomsrecht een gemeenteweg. 
De gemeenteraad moet aan deze nieuwe straat een nieuwe straatnaam toekennen. 
Adviezen 
Heemkundige kring Nortrevic geeft in de brief van 8/11/2006 een verklaring voor de naam 
Tonnebos. 
Juridische grond 
- Het decreet van 28/1/1977 van de Vlaamse regering op het toekennen en wijzigen van de 

namen van de openbare straten en pleinen. 
- Het Koninklijk Besluit van 16/7/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister 
Argumentatie 
- De nieuwe straat is een openbare weg na overdracht van het eigendomsrecht. 
- De heemkundige kring Nortrevic adviseert de straatnaam “Tonnebos”. 
- In de toponomie van Noorderwijk verwijst deze naam naar: tomme, tombe, grafstede, 

heuvel, grafheuvel, bos gelegen aan de Diesterschebaan. 
- Het schepencollege in zitting van 27/12/2006 adviseert de gemeenteraad de nieuwe 

straatnaam “Tonnebos” toe te kennen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig principieel de nieuwe straatnaam “Tonnebos” toe te 
kennen aan de nieuwe openbare weg die de stad Herentals aanlegt in de goedgekeurde 
verkaveling V2003/002 op het einde van de Diesterbaan. 
 
 
 



014 Speelpleinwerking: huur lokalen Wijngaard 9 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De jeugddienst staat in voor de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de zomer-
maanden. De stad huurt hiervoor de lokalen van de Vrije Basisschool, Wijngaard 9.  
Op 27/5/2008 heeft het college de huur van deze lokalen principieel goedgekeurd. 
Financiële gevolgen 
Op artikel nummer 76100/126/01 van de begroting is een krediet van 4.000 euro inge-
schreven voor de betaling van de huur. 
Argumentatie 
De kinderen moeten op een veilige manier kunnen opgevangen worden. De lokalen van de 
Vrije Basisschool, Wijngaard 9, zijn gelegen in een rustige, bosrijke omgeving en worden 
tijdens de zomermaanden niet gebruikt door de school. Zowel de omgeving als de lokalen 
zijn uitermate geschikt voor de organisatie van een veilige speelpleinwerking. De Vrije 
Basisschool is bereid om tijdens de zomermaanden enkele lokalen te verhuren aan de stad 
voor een huurprijs van 4.000 euro. 
BESLUIT 
De gemeenteraad verleent eenparig machtiging aan het college van burgemeester en 
schepenen om volgende huurovereenkomst af te sluiten: 
HUUROVEREENKOMST VRIJE BASISSCHOOL 2008 
“ Tussen de ondergetekenden: 

- de Vrije Basisschool Herentals, Wijngaard 9, 2200 Herentals, hier vertegenwoordigd   
door de heer Victor Gysemberg, Hazenhout 37 - 2440 Geel, 
hierna de “verhuurder” genoemd; 

en: 
- de stad Herentals, Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals, hier vertegenwoordigd door 

de heer Jan Peeters, burgemeester, Spoorwegstraat 27 - 2200 Herentals, en de heer 
ir. Frans Van Dyck, secretaris, Mussenblok 5 - 2200 Herentals, in uitvoering van de 
beslissing van de gemeenteraad van …, 

  hierna de “huurder” genoemd; 
 is een overeenkomst afgesloten onder volgende voorwaarden: 
 Artikel 1 

De verhuurder geeft in huur aan de huurder,  in het gebouw gelegen te 2200 Herentals, 
Wijngaard 9 - een polyvalente zaal met reftergedeelte, 2 aparte klaslokalen in het hoofd-
gebouw, een sanitaire blok en een speelplaats met luifel, alsook alle buiteninfrastructuur, 
fietsstallingen, meubilair (voldoende tafels en stoelen in de polyvalente zaal), keuken-
toestellen en audiovisuele apparatuur (televisie en video), met uitzondering van de 
turntoestellen. 

 Het gehuurde goed zal dienen voor de voor- en nabewaking, de opvang en animatie van 
kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Op deze huurovereenkomst zijn de bepalingen van de 
Handelshuurwet niet van toepassing. 
Artikel 2 

 De huur begint te lopen op 30 juni 2008 en eindigt op 22 augustus 2008. De huurder 
beschikt enkel op 30 juni en tijdens de maanden juli en augustus over het gehuurde goed, 
telkens van 07.00 uur tot 18.30 uur en op volgende data: 
- van 30 juni tot en met 4 juli 2008 
- van 7 juli tot en met 11 juli 2008 
- van 14 juli tot en met 18 juli 2008 
- van 28 juli tot en met 1 augustus 2008 
- van 4 augustus tot en met 8 augustus 2008 
- van 18 augustus tot en met 22 augustus 2008 
Er is geen werking op  
- vrijdag 11 juli 2008 
- van 21 juli tot en met 25 juli 2008 
- van 11 augustus tot en met 15 augustus 2008 
Artikel 3 
De huurprijs bedraagt 4.000,00 euro per jaar. De huurprijs zal betaald worden door 



overschrijving op rekeningnummer 001-0284712-93 op naam van de Vrije Basisschool 
Herentals, Wijngaard 9, ten laatste op 1 juli van het jaar waarop de huur betrekking heeft. 

 Zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de verhuurder is het de huurder niet 
toegestaan deze overeenkomst over te dragen of de lokalen onder te verhuren. 
Artikel 4 

 De verhuurder draagt de kosten van alle nutsvoorzieningen, van de verwarming en ook de 
kosten voor het huren van de tellers. 

 De grondlasten zijn ten laste van de verhuurder. Alle andere belastingen die niet verbon-
den zijn aan de activiteiten van de huurder, zullen gedragen worden door de verhuurder. 

 De begin- en eindstand van de watermeter wordt door beide partijen genoteerd. Het gratis 
waterverbruik is beperkt tot 100 m³. Bij meerverbruik gelden de gangbare tarieven. 
De huurder betaalt geen bijkomende kosten. 
Artikel 5 

 De verhuurder is verplicht de werking van alle toestellen toe te lichten en alle sleutels te 
overhandigen die nodig zijn om de gehuurde lokalen te openen. 
Artikel 6 

 De huurder ziet erop toe dat alle bezoekers de fietsenstallingen gebruiken. De huurder 
maakt enkel in noodgevallen gebruik van het telefoontoestel. De huurder verwijdert al het 
afval dat hij produceert op zijn kosten. 
Artikel 7 

 De huurder maakt de in huur gegeven lokalen minstens wekelijks en het sanitair minstens 
twee maal per week schoon. Voor het begin van elk nieuw schooljaar reinigt de huurder 
de lokalen grondig. 

 Gedurende de duur van deze overeenkomst staat de huurder in voor de herstellingen, die 
de wet of de gebruiken hem opleggen. Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijta-
ge, ouderdom, gebrek in het gehuurde goed of wegens overmacht zijn niet te zijnen laste. 

 De huurder staat tevens in voor de herstellingen die normaal ten laste zijn van de ver-
huurder, maar veroorzaakt werden door zijn schuld of door een persoon voor wie hij moet 
instaan. 

 De huurder zal de verhuurder verwittigen van het bestaan van de schade, waarvan de 
herstelling ten laste van de verhuurder is. De huurder doet dit door één van de volgende 
contactpersonen van de verhuurder te verwittigen in de volgorde hieronder vermeld : 
- Mevrouw Mieke Baelus: telefoonnummer 0474 – 64 36 82 
- Mevrouw Suzy Buyckx (Willems): telefoonnummer 014 – 55 18 55 
De contactpersonen van de huurder zijn : 
- Mevrouw Liesbeth Van Orshaegen, telefoonnummer 014 – 21 21 86 
- Mevrouw Liesbet Lievens, telefoonnummer 014 – 21 21 86 
Artikel 8 

 De huurder mag de bestemming van het gehuurde goed niet veranderen. De huurder mag 
geen veranderingen of verbouwingen in het gehuurde goed doorvoeren. 
Artikel 9 

 De huurder zal voor de gehele duur van de huur een brandverzekering afsluiten die zijn 
aansprakelijkheid als huurder dekt. De regels van de artikelen 1382 tot en met 1386bis 
B.W. zijn van toepassing als er schade zou ontstaan ten gevolge van activiteiten die de 
huurder in het gehuurde goed organiseert.” 

 
 

015 Fietsenstallingen aan het station van Herentals: stand van zaken en voorlopige 
maatregelen 
Raadslid Kris Peeters zegt dat op de dag dat hij dit agendapunt agendeerde, de belofte 
kwam dat er tegen einde juni bijkomende fietsenstallingen zouden geplaatst worden aan het 
station. Hiermee vervalt een deel van zijn vraag. 
De voorbije maanden heeft hij verschillende keren geïnterpelleerd over de grote nood aan 
degelijke fietsenstallingen aan het spoorstation in Herentals. Het schepencollege beloofde 
met de NMBS over één en ander te zullen praten en concreet het voorstel te doen om de 
fietsenrekken die de stad in voorraad heeft en op de terreinen van de Technische Dienst op 
Hemeldonk liggen te plaatsen in afwachting van initiatieven van de NMBS of Infrabel zelf. Nu 



komt er een andere oplossing uit de bus maar hij betreurt dat de fietsenstallingen van de 
stad ongebruikt op Hemeldonk zijn blijven liggen.  
Raadslid Peeters stelt daarnaast een aanvullende oplossing voor. De indruk bestaat dat een 
deel van het capaciteitsprobleem te wijten is aan de aanwezigheid van nogal wat 
'opgegeven' fietsen in de stallingen. Observatie leert immers dat dezelfde fietsen vaak 
dagen-, weken- en zelfs maandenlang in de rekken blijven staan. In het verleden werd door 
de preventiedienst van de stad af en toe een 'opkuisactie' georganiseerd waarbij achter-
gelaten fietsen uiteindelijk werden verwijderd en in bewaring genomen. Raadslid Peeters 
vraagt of het college bereid is hiervan werk te maken? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Hij zegt dat hij tijdens een vorige raad heeft aangekondigd dat er een vergadering gepland 
was met de spoorwegen over het masterplan voor de stationsbuurt. Op deze vergadering is 
gezegd dat er 72 extra fietsstallingen komen die de spoorwegen zullen plaatsen voor einde 
juni. Die fietsenstallingen komen van het station van Leuven. De stad heeft ook steeds aan 
de spoorwegen gevraagd om het oude, gesloten fietsenkot dat zorgde voor een gevoel van 
onveiligheid en vandalisme, af te breken en te vervangen door de open, overdekte stallingen. 
De spoorwegdirectie wil dat bekijken maar zal dit voorstel ook kaderen in hun masterplan 
van de stationsomgeving. Infrabel wil een aantal ingrepen doen aan het station met de 
verbreding en de verhoging van de perrons, het opschuiven en het ondertunnelen van de 
perrons en het maken van een bijkomende ingang. De problematiek van de fietsenstallingen 
zal daarin kaderen. We hebben in het verleden een keer een opkuisactie gedaan, toen we de 
oude overdekte fietsenstalling gingen schilderen. Ik denk dat het nuttig is om dit regelmatig 
te herhalen. We zullen onze nieuwe preventieambtenaar vragen om zo’n actie voor te 
bereiden. Met de komst van twee extra gemeenschapswachten moet dit op korte termijn 
lukken.  
 
Raadslid Peeters zegt dat dat dan bijna onmiddellijk zou moeten gebeuren want dat er 
tijdens de vakantieperiode altijd fietsen langdurig kunnen blijven staan. 
 
 

016/ 
    1 Containerhaven op Heirenbroek ? 
016/ 
    2 Reactie coalitie sp.a en CD&V op voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (GRUP) voor Heirenbroek en vraag naar standpunt gemeente-raad 
Raadslid Kris Peeters en raadslid Martine Moriau en raadslid Elke Van Dyck hebben een 
vraag over Heirenbroek. De burgemeester stelt voor om deze vragen samen te behandelen. 
 
Raadslid Peeters licht als eerste zijn agendapunt toe. 
Enkele maanden geleden interpelleerde Groen!Open het schepencollege naar aanleiding 
van onze vaststelling dat in een studie van de Vlaamse Regering rekening werd gehouden 
met de inplanting van Sevesobedrijven op Heirenbroek. Burgemeester en schepenen 
antwoordden toen dat we ons ten onrechte ongerust maakten en dat het slechts om een 
procedurele kwestie ging. 
Vandaag blijkt, helaas, dat onze ongerustheid terecht was. 
 
Via de pers hebben wij mogen vernemen dat CD&V en sp.a zich verzetten tegen het 
voorontwerp van Gewestelijk RUP dat de mogelijkheid voorziet om een containerhaven én 
Sevesobedrijven in te planten pal naast de woonwijken St.-Janneke en Krakelaarsveld. Het 
zou ons nog meer plezier gedaan hebben te mogen vernemen dat de Vlaamse ministers van 
de meerderheidspartijen zich ertoe zouden hebben geëngageerd het voorontwerp niet goed 
te keuren in de Ministerraad. Graag vernamen wij of het college intussen al de nodige 
contacten heeft gelegd om tot zo'n engagement te komen. 
Daarnaast kregen wij graag verslag van de besprekingen in de plenaire vergadering van 30 
mei. Is men daar tot nieuwe inzichten gekomen? Werden er resultaten geboekt? 
Tot slot stellen wij voor dat de Herentalse gemeenteraad eensgezind lucht geeft aan zijn 



standpunt en het college de opdracht geeft namens de gemeenteraad een brief te sturen aan 
de Vlaamse Regering met daarin een herinnering aan de vroeger gemaakte afspraken en 
een duidelijk 'neen' aan de thans voorliggende plannen. 
 
Raadslid Martine Moriau en raadslid Elke Van Dyck lichten hun agendapunt toe. 
Reactie coalitie sp.a – CD&V op voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) voor Heirenbroek en vraag naar standpunt gemeenteraad 
De bestuurspartijen sp.a en CD&V gaan niet akkoord met het ontwerp dat de Vlaamse 
overheid nu heeft klaargemaakt voor de ontwikkeling van het industrieterrein Heirenbroek. 
Dit ontwerp houdt totaal geen rekening met de randvoorwaarden die zowel de Herentalse 
gemeenteraad in 2003 als de Vlaamse Regering zelf in 2004 voor dit gebied hebben goed-
gekeurd. De buffering naar de woonwijken is onvoldoende, en er worden te weinig beperkin-
gen opgelegd naar het type van bedrijven die daar kunnen komen. 
In 2003 verleende de Herentalse gemeenteraad eenparig advies over het eindrapport van de 
voorbereidende fase. De stad was volgens dat advies voorstander van het afbakenen van 
bijkomende bedrijventerreinen langs de strategische as van het Albertkanaal. De stad ging 
volgens dit advies ook akkoord een toekomstige economische ontwikkeling voor 
Heirenbroek.  
Het stadsbestuur stelde wel duidelijke randvoorwaarden om de leefbaarheid in de 
omliggende woonwijken te garanderen. Het advies eiste een voldoende grote bufferzone en 
een ontsluiting langs de Lierseweg. Er moest ook ruimte zijn voor de ontwikkeling van het 
woonwagenterrein. Verder vroeg de stad in het advies om beperkingen voor de soort 
industriële activiteit dat op de toekomstige industrieterreinen ontwikkeld kan worden. In de 
praktijk doelde de stad onder meer op een beperking voor Sevesobedrijven en voor 
bedrijven die buurthinderende activiteiten met zich meebrengen. Volgens het stadsbestuur 
ligt dat zeer moeilijk in de nabijheid van een kleinstedelijk gebied. 
De Ministerraad van de Vlaamse Regering zelf nam deze visie over in haar beslissing van 
23/04/2004 om een GRUP voor Heirenbroek op te maken met “aandacht voor inbuffering, de 
ontsluiting langs de Lierseweg, woonwagenproblematiek en type van industrie.” (letterlijk 
citaat uit de notulen van de ministerraad) 
Vorige week ontving het stadsbestuur, meer dan vier jaar later en zonder enige vorm van 
overleg of inspraak, een voorontwerp van dit GRUP, met de vraag om dit voorontwerp te 
adviseren. Het stadsbestuur stelt echter vast dat aan de essentiële voorwaarden die wij en 
de Vlaamse Regering zelf in het verleden hebben gesteld, niet voldaan wordt.  
Het GRUP regelt inderdaad de gevraagde ontsluiting via de Lierseweg en houdt rekening 
met de aanleg en ontsluiting van het woonwagenterrein. Het voorontwerp toont echter 
slechts een minimale buffer en er worden bovendien weinig beperkingen opgelegd aan het 
type industriële activiteit. Enkel afval-, slib- en mestverwerkende bedrijven worden geweerd.  
Er is geen enkele beperking voor Sevesobedrijven of andere buurthinderende bedrijven. Het 
GRUP vraagt bovendien te grote percelen en beperkt de mogelijkheden door het exclusieve 
watergebonden karakter van de bedrijven. Hierdoor komen kleinere, lokale bedrijven niet 
meer in aanmerking voor vestiging op het nieuwe industrieterrein. Zelfs het voortbestaan van 
de VDAB-bouwopleidingsterreinen op deze site komt in het gedrang. 
Het ontwerp is volledig opgemaakt in functie van de komst van een containerterminal op 
deze locatie. Dit is onaanvaardbaar in de directe omgeving van dichtbevolkte woonwijken. 
Met Beverdonk in Grobbendonk heeft men hier al een geschikte site voor. Heirenbroek moet 
een andere industriële invulling krijgen, vinden sp.a en CD&V. 
 
Kortom: Beide meerderheidspartijen vinden dit voorontwerp van het GRUP onaanvaardbaar. 
Sp.a en CD&V vragen de voltallige gemeenteraad om hun bemerkingen op het voorontwerp 
van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) te onderschrijven en om vanuit de 
gemeenteraad een gemotiveerd schrijven te richten aan ARP waarin het ongenoegen wordt 
geuit.  
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Hij wil twee zaken doen. Hij wil vanuit de voltallige 
gemeenteraad een brief schrijven aan de Vlaamse regering waarin de raad zijn visie van 
2003 herbevestigt. Daarnaast wil hij dat tijdens de volgende weken iedereen op zijn niveau 



de beleidsmakers tracht te beïnvloeden om dit standpunt te verdedigen. Dit is reeds gebeurd 
bij CD&V en sp.a maar hij zou dat ook graag zien gebeuren door de collega’s van VLD om 
dit te gaan bepleiten op het kabinet van minister Van Mechelen. De eerste filterende 
beslissing zit nu daar. Hij kan beslissen of het voorontwerp herwerkt wordt in de richting dat 
wij willen of dat het ongewijzigd geagendeerd wordt op de Vlaamse regering.  
 
Het is ook belangrijk dat we partners zoeken die ons kunnen steunen bij onze bezwaren. De 
VDAB is zo’n partner. Het groepsopleidingscentrum voor de bouw op Rietbroek moet zijn 
oefenterrein op de opgespoten gronden kunnen behouden. Zij kunnen geen opleidingen 
geven voor bouwmachines als de betrokkenen niet kunnen oefenen op het terrein. De 
verankering van de VDAB op die terreinen is cruciaal, dat vindt ook de dienst van de 
Scheepvaart. Een tweede partner die we moeten meekrijgen is de IOK. De IOK maakt deel 
uit van de stuurgroep die de afbakeningsprocessen begeleidt en coördineert. De diensten 
van IOK zijn al gealarmeerd en gebrieft en zij delen onze visie van 2003.  
Er zijn nog zeer veel mogelijkheden om deze plannen te wijzigen want de betrokken 
Vlaamse administraties zijn het zelf nog niet eens over de toekomstvisie voor dat terrein. De 
Dienst van de Scheepvaart - eigenaar van de grond en dus ook ontwikkelaar van het 
industriegebied - plaatst zelf vraagtekens bij de fysieke haalbaarheid van een 
containerterminal of grote overslagmogelijkheden.  
Burgemeester Peeters vraagt of het college in naam van de ganse gemeenteraad haar 
standpunt van 2003 mag herformuleren aan de hand van de nota van beide fractievoorzitters 
en dat bezorgen aan de Vlaamse regering.  
 
Raadslid Schaut zegt dat in het advies van de stad van 2003 iets stond over het afbakenen 
van de bijkomende bedrijventerreinen langs de strategische as van het Albertkanaal. Zij zegt 
dat zij veronderstelt dat iedereen toen al wel wist dat het ging over eventuele mogelijkheden 
transport over het kanaal. Zij vernam graag van de fractieleidsters van sp.a en CD&V de 
juiste woorden in het advies naar de Vlaamse regering in verband met de grootte van de 
bufferzone want zij ziet nergens hoe groot die bufferzones zijn. Die ontsluiting langs de 
Lierseweg is er ook gekomen. Er moet ook voldoende ruimte zijn voor de ontwikkeling van 
een woonwagenterrein en verder vroeg de stad beperkingen voor de soort industriële 
activiteit dat op de toekomstige industrieterreinen ontwikkeld kan worden.  
Raadslid Schaut: En daar stopt het dan want volgens mij staat daar iets dat niet in het advies 
geschreven stond: ‘In de praktijk doelde de stad onder meer op een beperking voor 
Sevesobedrijven en voor bedrijven die buurthinderende activiteiten met zich meebrengen.’ 
Raadslid Schaut zegt dat ze dat niet terug vindt in het advies zelf.  
Raadslid Schaut zegt dat in het dossier Molenvest een voorontwerp is gemaakt zonder 
inspraak van de mensen. Dat voorontwerp is dan voorgelegd aan de mensen van de 
Molenvest om advies te vragen. Dit is blijkbaar eenzelfde geval want op een bepaald 
ogenblik zegt u dat er geen vorm van overleg of inspraak is. Maar toch is het een 
voorontwerp en over dat voorontwerp wordt het advies gevraagd. Ik denk dat daar zich een 
probleem stelt.  
 
Schepen Verheyden zegt dat hij vreest dat raadslid Schaut het zelf niet meer begrijpt.  
 
Raadslid Schaut zegt dat haar om advies gevraagd is en nu zij haar advies geeft, wordt zij 
onderbroken.  
Raadslid Schaut merkt nog op dat de brief onduidelijk is opgesteld en dat in het advies van 
de stad niet duidelijk stond dat er een beperking van Sevesobedrijven moest komen.  
Mevrouw Schaut citeert verder: ‘… er worden bovendien weinig beperkingen opgelegd aan 
het type industriële activiteit. Enkel afval-, slib- en mestverwerkende bedrijven worden 
geweerd.’ Raadslid Schaut merkt op dat dat toch buurthinderende activiteiten zijn.  
Raadslid Schaut citeert: ‘Het GRUP vraagt bovendien te grote percelen en beperkt de 
mogelijkheden door het exclusieve watergebonden karakter van de bedrijven.’ Zij zegt dat ze 
denkt dat iedereen toen toch al wel wist dat het ging over bedrijven die eventueel transport 
via het kanaal zouden doen. Dit is iets waar we normaal gezien toch voorstander van zouden 
moeten zijn omdat die bedrijven het transport toch weghouden van de autowegen. Trouwens 



al die bruggen die hier blijkbaar in de omstreken verhoogd worden, hebben als doel meer 
transport over het kanaal te krijgen.  
Raadslid Schaut citeert: ‘Heirenbroek moet een andere industriële invulling krijgen, vinden 
sp.a en CD&V.’ Zij zegt dat ze ook geen concreet voorstel ziet van sp.a en CD&V.  
Raadslid Schaut zegt dat men ook vraagt om in te stemmen met hun bemerkingen maar het 
is haar niet duidelijk waar ze nu precies mee moet instemmen. Zij zegt dat ze er niets van 
begrijpt. Zij zegt dat ze wel kan concluderen dat er van het industrieterrein van 100 ha 
uiteindelijk nog 30 ha gebleven zijn omdat het woonwagenpark daarin is gevallen en dat ze 
uiteindelijk kan concluderen dat de raadsleden tegen werkgelegenheid zijn. Zij zegt dat de 
raadsleden dan ook niet moeten verwachten dat ze hun fractie dit standpunt zullen bijtreden.  
 
Burgemeester Peeters geeft het woord aan raadslid Kris Peeters. 
Hij wil nog even terugkomen op de partners die de stad moeten bijtreden in hun standpunt 
rond het Heirenbroek dossier. Hij wil hier nog één belangrijke partner aan toevoegen die hij 
tot dusver niet heeft gehoord en dat is het wijkcomité. Er zijn daar een paar mensen in de 
wijk die een voortrekkersrol spelen om met de buurt te communiceren en hen desgevallend 
ook te mobiliseren. Hij gelooft dat het belangrijk is om hen steeds van recente informatie te 
voorzien en hen op de hoogte te houden van elke stap die moet of gaat gezet worden. Het 
gaat hier tenslotte om een wijk met nieuwe huizen waartussen men nu Sevesobedrijven en 
een containerterminal zou gaan inplanten. Dit is geen kwestie van ‘tegen werkgelegenheid’ 
maar zeker van ‘voor levenskwaliteit’ en ‘voor een minimum aan woonkwaliteit’ voor de 
bewoners. Hij meent dat daar weinig discussie zou kunnen over bestaan. 
 
Raadslid Walter Vanhencxthoven zegt dat de VLD-fractie en al hun contacten het voorstel 
zeker zullen steunen. 
 
Raadslid Raf Liedts zegt dat hij het voorstel mee zal onderschrijven en zal helpen om de 
unanimiteit na te streven. Voor hem is dit een logische zaak. Hij zegt dat zijn fractie het 
advies in 2003 ook al heeft gesteund.  
 
Raadslid Guy Paulis: 
Het is niet omdat er in 2003 een foute beslissing genomen is, dat we die nu niet mogen 
rechttrekken. De toestand op de E313 is erger en erger geworden onder andere door de 
busbanen en die waren er niet in 2003. De busbanen hebben de kilometers file alleen maar 
verergerd. Er zijn dus zeker meer argumenten dan in 2003 om te pleiten voor water-
gebonden transport, daar zijn alle partijen het over eens. Watergebonden transport wordt 
gepromoot en gesubsidieerd. Nu wij de gelegenheid krijgen om hier een containerterminal te 
kunnen ontvangen, zou iedereen daar dwars moeten gaan voorliggen. Raadslid Paulis wil dit 
niet en weigert nog in te gaan op het Seveso-punt dat het debat altijd vervuilt en vervalst. Hij 
citeert: ‘Het ontwerp is volledig opgemaakt in functie van de komst van een containerterminal 
op deze locatie’. Hij zegt dat iedereen goed weet dat die Sevesobedrijven er niet zullen 
komen en dat de plannen gaan in de richting van een containerterminal. Dat zou voor de 
werkgelegenheid en de mobiliteit in de Kempen en in Limburg een heel goede zaak zijn. Hij 
meent dat er verder moet geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het Albertkanaal. Al 
die ellende op de Aarschotseweg is dan uiteindelijk toch voor iets goed geweest zodat het 
Albertkanaal eindelijk kan gebruikt worden voor grotere containers en meer vracht op het 
schip en meer mobiliteit op de E313. Die kleine last zullen we er moeten bijnemen om tot 
een betere mobiliteit op de E313 te komen.  
 
Burgemeester Peeters vraagt aan schepen Mien Van Olmen om eerst te antwoorden op de 
concrete vragen van raadslid Schaut die naar de tekst van 2003 vroeg. 
 
Schepen Van Olmen meent dat raadslid Schaut de onduidelijkheden in de tekst nog niet 
gecommuniceerd heeft met haar partijgenoot want al die zaken zijn zeer uitvoerig beschre-
ven in de gemeenteraad van 2003 waarvan raadslid Paulis toen ook deel uitmaakte. Al die 
zaken staan daar uitgebreid in maar u moet natuurlijk wel de moeite doen om het advies 
even op te vragen. Wij hebben toen een heel duidelijk standpunt ingenomen en dat advies 



blijft dan ook onze basis. We merken aan de reacties van alle partijen dat dit een goed 
advies was en dat alle randvoorwaarden ook vandaag nog standhouden.  
Indien we het voorstel van het GRUP bekijken, is het inderdaad op maat geschreven voor de 
bouw van een containerterminal. Het stuk dat daar voor bedoeld is, ligt volledig in het 
kleinstedelijk gebied van Herentals. Op die locatie kunnen we helemaal geen terminal à la 
Meerhout toelaten. Die locatie ligt op 20 meter van de nieuwe woonwijk. In zo’n terminal 
worden metershoge muren gebouwd met containers en dat vinden we onaanvaardbaar. Dit 
wil niet zeggen dat daar geen watergebonden activiteit kan zijn maar wij willen ook andere 
activiteiten toelaten. Intussen is er voor een containerterminal een andere locatie gevonden 
in Beverdonk, hetgeen een gans andere site is.  
In verband met de 100 ha waar u het over heeft, heeft u zich toch wel verkeerd laten 
informeren. In 2003 lagen er verschillende scenario’s op tafel met als ene uiterste een 
scenario waarbij zelfs natuurgebied zou opgenomen worden als industriegebied en als 
andere uiterste het huidige minimale scenario van 36 ha. waar het vandaag over gaat. De 
gemeenteraad heeft toen al heel duidelijk gezegd dat alleen het opgespoten terrein zou 
mogen worden ingekleurd als industriegebied. De Vlaamse regering heeft dit trouwens later 
bevestigd. Het is ook niet zo dat we op die grond een woonwagenterrein hebben gecreëerd 
zoals u daarstraks hebt gesuggereerd.  
 
Op de vraag van raadslid Peeters antwoordt schepen Van Olmen dat zij inderdaad contact 
heeft opgenomen met het wijkcomité en dat iedereen daar inderdaad aan hetzelfde zeel wil 
trekken, dat zal zeker geen probleem zijn.  
 
Burgemeester Peeters zegt dat hij zijn vraag wil herhalen om de nota van raadsleden Van 
Dyck en Moriau te transformeren naar het standpunt van de gemeenteraad en dit als 
collectief schrijven te richten naar de Vlaamse regering.  
 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de Vlaamse regering schriftelijk in kennis te stellen van haar 
bemerkingen op het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het 
gebied Heirenbroek: 

De gemeenteraad van Herentals gaat niet akkoord met het ontwerp dat de Vlaamse 
overheid nu heeft klaargemaakt voor de ontwikkeling van het industrieterrein Heirenbroek. 
Dit ontwerp houdt totaal geen rekening met de randvoorwaarden die zowel de Herentalse 
gemeenteraad in 2003 als de Vlaamse Regering zelf in 2004 voor dit gebied hebben 
goedgekeurd. De buffering naar de woonwijken is onvoldoende, en er worden te weinig 
beperkingen opgelegd naar het type van bedrijven die daar kunnen komen. 
 
In 2003 verleende de Herentalse gemeenteraad eenparig advies over het eindrapport van 
de voorbereidende fase. De stad was volgens dat advies voorstander van het afbakenen 
van bijkomende bedrijventerreinen langs de strategische as van het Albertkanaal. De stad 
ging volgens dit advies ook akkoord met een toekomstige economische ontwikkeling voor 
Heirenbroek. 
 
Het stadsbestuur stelde wel duidelijke randvoorwaarden om de leefbaarheid in de 
omliggende woonwijken te garanderen. Het advies eiste een voldoende grote bufferzone 
en een ontsluiting langs de Lierseweg. Er moest ook ruimte zijn voor de ontwikkeling van 
het woonwagenterrein. Verder vroeg de stad in het advies om beperkingen voor het soort 
industriële activiteit dat op de toekomstige industrieterreinen ontwikkeld kan worden. In de 
praktijk doelde de stad onder meer op een beperking voor Sevesobedrijven en voor 
bedrijven die buurthinderende activiteiten met zich meebrengen. Volgens het stads-
bestuur ligt dat zeer moeilijk in de nabijheid van een kleinstedelijk gebied. 
 
De Ministerraad van de Vlaamse Regering zelf nam deze visie over in haar beslissing van 
23/4/2004 om een GRUP voor Heirenbroek op te maken met  “aandacht voor inbuffering, 
de ontsluiting langs de Lierseweg, woonwagenproblematiek en type van industrie.”  
Vorige week ontving het stadsbestuur, meer dan vier jaar later en zonder enige vorm van 



overleg of inspraak, een voorontwerp van dit GRUP, met de vraag om dit voorontwerp te 
adviseren. Het stadsbestuur stelt echter vast dat aan de essentiële voorwaarden die wij 
en de Vlaamse Regering zelf in het verleden hebben gesteld, niet voldaan wordt. 
 
Het GRUP regelt inderdaad de gevraagde ontsluiting via de Lierseweg en houdt rekening 
met de aanleg en ontsluiting van het woonwagenterrein. Het voorontwerp toont echter 
slechts een minimale buffer en er worden bovendien weinig beperkingen opgelegd aan 
het type industriële activiteit. Enkel afval-, slib- en mestverwerkende bedrijven worden 
geweerd.  
 
Er is geen enkele beperking voor Sevesobedrijven of andere buurthinderende bedrijven. 
Het GRUP vraagt bovendien te grote percelen en beperkt de mogelijkheden door het 
exclusieve watergebonden karakter van de bedrijven. Hierdoor komen kleinere, lokale 
bedrijven niet meer in aanmerking voor vestiging op het nieuwe industrieterrein. Zelfs het 
voortbestaan van de Vdab-bouwopleidingsterreinen op deze site  komt in het gedrang. 
 
Het ontwerp is volledig opgemaakt in functie van de komst van een containerterminal op 
deze locatie. Dit is onaanvaardbaar in de directe omgeving van dichtbevolkte woonwijken. 
Met Beverdonk in Grobbendonk heeft men hier al een geschikte site voor. Heirenbroek 
moet een andere industriële invulling krijgen. 
Kortom: dit voorontwerp van het GRUP is onaanvaardbaar. 

 
Stemmen tegen: Paulis en Schaut. 
 
 

017 Misgelopen procedure openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur-plan 
Herentals: vergoeding geleden schade 
Raadslid Kris Peeters licht zijn agendapunt toe. 
De procedure voor het openbaar onderzoek van het ontwerp-GRS Herentals liep uit op een 
sisser. Uit de krant mochten we vernemen dat de fout te zoeken is bij de advertentiedienst 
van een krant. Als dit zo is, lijkt het niet meer dan billijk dat de stad de opgelopen schade 
(tijdverlies, kosten voor de misgelopen procedure en kosten voor de nieuwe procedure, 
imagoschade, arbeidsuren gemeentelijke ambtenaren...) laat vergoeden door de betrokken 
dienst. 
Heeft het college al stappen in die zin gezet? Werd er een raming gemaakt van de geleden 
schade? Is het college van plan indien nodig een juridische procedure in te leiden? Zo niet: 
waarom niet? 
Afhankelijk van het antwoord van het college wil hij de gemeenteraad vragen om het college 
de opdracht te geven een procedure op te starten om de geleden schade te doen vergoeden 
door degene die ze veroorzaakte. 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
De dienst ruimtelijke ordening heeft de standaardprocedure gevolgd voor het voeren van een 
openbaar onderzoek. Er is een brief vertrokken naar de kranten met de vraag om de 
publicatie te doen en om een krant met de publicatie op te sturen. Jammer genoeg is dat niet 
op tijd gecontroleerd: men heeft pas na een hele tijd gerealiseerd dat er geen kopie was 
binnen gekomen. De dienst heeft toen onmiddellijk gecontroleerd of de brieven inderdaad 
verstuurd waren en dat bleek wel het geval. Wij hebben onze jurist gevraagd of we de 
schade kunnen verhalen op de krant maar omdat de brieven niet aangetekend verzonden 
zijn, hebben we geen enkel bewijs dat de brieven effectief aangekomen zijn en maken we 
geen kans in een juridische procedure.  
Het is erg belangrijk dat we in de toekomst een controle inbouwen om tijdig na te zien of het 
openbaar onderzoek gepubliceerd werd.  
Het is duidelijk dat we de kosten niet kunnen verhalen op de krant. Er zijn de laatste 
maanden heel wat inspanningen gebeurd rond communicatie door het houden van info-
avonden, het organiseren van busritten enz. Om dit alles niet volledig verloren te laten gaan, 
hebben we besloten om rekening te houden met de bezwaarschriften die binnengekomen 



zijn en het plan nu al te laten aanpassen. 
 
Raadslid Peeters vraagt of de advertentie uiteindelijk betaald geweest is. 
 
Burgemeester Peeters antwoordt dat er een regeling getroffen is om de volgende advertentie 
niet te moeten betalen. 
 
 

018 Subsidiëring werking regionaal landschap 
Raadslid Kris Peeters en raadslid Marijke Rombouts hebben een punt geagendeerd over het 
regionaal landschap. Raadslid Marijke Rombouts licht deze vraag toe. 
De Vlaamse Regering subsidieert de werking van een regionaal landschap. Een regionaal 
landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ingesteld op voorstel van een provincie 
of van 3 of meer aaneengesloten gemeenten. Het is gericht op overleg en samenwerking 
met de betrokken doelgroepen, ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuur-
recreatie en natuureducatie, van recreatief medegebruik van het natuurbehoud en van het 
beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 
Regionale landschappen die minstens 30.000 ha groot moeten zijn, worden onder de vorm 
van een vzw ingesteld. Bijzonder aan deze vzw is dat de bestuursorganen (Algemene 
vergadering en Raad van Bestuur) samengesteld zijn uit doelgroepen (natuur, jacht, 
landbouw, recreatie) en uit mandatarissen van deelnemende gemeenten en provincies. In de 
provincie Antwerpen is nog geen enkel regionaal landschap actief. De provincie Antwerpen 
doet een haalbaarheidsstudie om tegen 2012, 4 regionale landschappen in te richten. Een 
van die regionale landschappen zou volgende gemeenten omvatten: Grobbendonk, 
Herentals, Olen, Vorselaar, Lille, Beerse, Kasterlee, Vosselaar, Turnhout, Oud-Turnhout, 
Arendonk, Retie, Dessel, Mol. Ze vraagt deze gemeenten om in te stappen; dit zou een 
bescheiden bijdrage per burger vereisen. 
De gemeente is reeds lid van de vzw "Kempisch Landschap" maar die heeft nog een andere 
doelstelling: het veiligstellen van het typisch Kempisch landschap door gericht gebieden aan 
te kopen of in beheer te nemen en te beschermen. 
Tijdens de milieuadviesraad van 24 april vraagt de milieuadviesraad de gemeente om in te 
gaan op een voorstel van de Provincie Antwerpen. Welk standpunt nemen wij hier in? 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
De provincie Antwerpen is de enige provincie die nog geen regionale landschappen 
opgericht heeft. Daarom heeft zij begin dit jaar alle gemeenten gecontacteerd. Eind februari 
heeft de administratie een toelichting gedaan naar het bestuur toe. Zij hebben de 
financieringsmogelijkheden en de taken geschetst. Naar aanleiding van deze contacten is er 
een overleg geweest in april 2008. Herentals zou deel uitmaken van een regionaal land-
schap dat zou bestaan uit een achttiental gemeenten. Het zou gaan om een samenwerking 
van de lokale besturen over natuur, recreatie, landbouw… De volgende stap nu is een 
principiële goedkeuring door het college. Die beslissing zou moeten vallen voor 20 juni 2008. 
Het voorstel is inmiddels voorgelegd aan de milieuraad en de landbouwadviesraad. Die 
adviezen zouden uiterlijk 16 juni op het college moeten komen zodat het dossier later op de 
gemeenteraad kan behandeld worden.  
 
Raadslid Rombouts vraagt naar het standpunt van schepen Van Olmen in deze zaak.  
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het college een collegiaal besluit zal nemen, er worden 
geen individuele standpunten ingenomen. 
 
Schepen Van Olmen zegt dat er tijdens de verschillende contacten zeker bemerkingen 
geformuleerd zijn. Over het algemeen reageert iedereen positief maar er zijn wel een aantal 
aandachtspunten en bezorgdheden. Het college zal die behandelen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat er een vrij grote consensus bestaat over de toetreding omdat 
het een grote meerwaarde zou betekenen voor de streek. De discussie zal later verder gezet 



worden wanneer de statuten en de toetredingsaktes ter bespreking liggen. 
 
 

019/ 
    1 Aanpassing slagbomen overweg Ekelstraat 
019/ 
    2 Verlenging slagbomen Ekelstraat 

Burgemeester Jan Peeters vraagt of de twee agendapunten over de slagbomen in de 
Ekelstraat in één agendapunt mogen behandeld worden. 
 
Raadslid Kris Peeters licht zijn agendapunt toe. 
Maandagochtend gebeurde er op de overweg Ekelstraat-Vossenberg een ongeval dat in een 
krant als volgt werd beschreven: 
" Tien treinen geschrapt in ochtendspits 

HERENTALS - Het treinverkeer in de Kempen zat gisterochtend danig in de knoop na een 
ongeval in Herentals. Aan de overweg Vossenberg, vlakbij het station, werd een voet-
gangster aangereden door een uitbollende trein. De vrouw overleefde het ongeluk als bij 
wonder. 
Een politieofficier die voor de gesloten overweg stond te wachten, was deels getuige van 
de feiten. Het slachtoffer, H.C. een mentaal gehandicapte vrouw van 40 jaar, was nadat 
ze even had gewacht langs de linkerkant van de baan, de overweg op gewandeld. Aan 
die kant van de weg is er geen slagboom om dat te voorkomen. De vrouw wandelde de 
sporen op kreeg een klap van de trein Antwerpen-Mol die het station ging binnen rijden en 
hierdoor gelukkig niet zo veel snelheid meer had. 
Het slachtoffer werd weggeslingerd en liep breuken op aan een been en de heup. De 
vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. De dienst slachtofferhulp van de politiezone 
Neteland bracht enkele tieners die het ongeval zagen gebeuren naar huis om er van de 
emotie te bekomen. De speurders geloven niet in een wanhoopsdaad, maar vermoedden 
eerder dat de vrouw nog snel heeft willen oversteken. 
Na het ongeluk werd alle treinverkeer stilgelegd. 'Herentals ligt op het knooppunt van de 
lijnen Antwerpen-Neerpelt, Turnhout-Brussel en Turnhout-Antwerpen waardoor meteen 
heel wat treinen stil stonden', zegt woordvoerder Paul Van Aelst van de NMBS. 'Ongeveer 
een uur na het ongeval werden de sporen weer vrijgegeven. Omdat we wisten dat de 
vertraging al bij al niet te lang zou duren, hebben we beslist geen vervangbussen in te 
zetten. De situatie was ook niet overval even veilig om mensen van de trein te laten 
stappen. In de loop van de ochtend werden nog een tiental treinen geschrapt. Rond de 
middag reden alle treinen weer volgens het boekje.' 
In de buurt van de Vossenberg wordt ondertussen gepleit voor het plaatsen van dubbele 
slagbomen, zodat slalommen tussen de gesloten halve slagbomen niet meer kan. 'Vooral 
als er twee tot drie treinen vlak na elkaar passeren, en het licht dus langere tijd op rood 
blijft staan, merken we dagelijks dat zowel fietsers als voetgangers en automobilisten het 
verbod negeren en toch de spoorweg oversteken', zegt een buurtbewoonster. 'Vroeg of 
laat moeten daar ernstige ongevallen gebeuren.' 
Volgens woordvoerder Van Aelst zit er aan elk voordeel ook een nadeel. 'Dubbele 
slagbomen kunnen inderdaad voorkomen dat iemand die niet goed oplet per ongeluk op 
de sporen wandelt, maar anderzijds vormen ze eventueel ook een obstakel voor iemand 
die tussen de dalende slagbomen tot stilstand is gekomen. Als we een officiële vraag in 
die zin zouden krijgen, zullen we die alleszins bekijken.' " 

In de vorige legislatuur konden wij van de NMBS bekomen dat de slagbomen op alle 
bewaakte Herentalse overwegen werden aangepast aan de breedte van de rijweg. Alle, 
behalve één. Uit de reactie van de woordvoerder van de NMBS blijkt nu dat onze spoorweg-
maatschappij de nood aan dubbele slagbomen pas zal onderzoeken wanneer ze een 
officiële vraag in die zin zal krijgen. 
Daarom stel ik voor dat het college van burgemeester en schepenen in een brief aan de 
NMBS de bezorgdheid van de Herentalse gemeenteraad overmaakt en vraagt om zo snel 
mogelijk over te gaan tot een aanpassing van de slagbomen op de overweg Ekelstraat-
Vossenberg, conform de andere bewaakte overwegen in onze stad. Meteen kan er ook op 



gewezen worden dat zelfs wanneer een voertuig zou ingesloten geraken tussen de 
slagbomen, er op de bewuste overweg nog voldoende plaats is opdat het zich opzij van de 
sporen zou kunnen zetten. 
 
Raadslid Gunther Verlinden stelt het probleem als volgt: 
Bij de nu afgelopen werken aan de straat zijn de slagbomen verder naar buiten gezet om de 
voetpaden rechtdoor te laten lopen voor de veiligheid. Spijtig genoeg heeft dit een ander 
probleem gecreëerd, met name dat nu de slagbomen eigenlijk te kort geworden zijn. 
Dagelijks passeren hier honderden schoolkinderen en wegens de lange wachttijden is soms  
de verleiding om er door te rijden vrij groot. Op deze plaats gebeuren dan ook regelmatig 
gevaarlijke toestanden, daarom niet altijd met gewonden. 
Bij een recent ongeval op maandag 26 mei 2008 kwam een vrouw onder de trein terecht en 
raakte - gelukkig niet al te ernstig - gewond. Daarom zou ik de vraag willen stellen om eens 
te onderzoeken of deze slagbomen kunnen verlengd worden zodat ze terug duidelijker in het 
zicht vallen wanneer ze gesloten zijn.  
Raaslid Verlinden stelt voor om vanuit het schepencollege een brief te schrijven naar de 
NMBS. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat hij het artikel met verbazing gelezen heeft en dat hij het 
erg raar vindt dat de woordvoerder zegt dat zij de zaak zullen bekijken nadat er een officiële 
vraag over gesteld wordt.  
De problemen hebben inderdaad te maken met de heraanleg van de straat. Burgemeester 
Peeters zegt dat er vorige week een brief vertrokken is. Hoe de NMBS de zaak technisch wil 
oplossen, is hun zaak, de NMBS heeft hier specialisten voor in huis. Of het nu om een 
verlengde slagboom gaat of om een extra slagboom voor de voetgangers, heeft voor ons 
niet zoveel belang. Wij hopen alleen dat zij snel werk zullen maken van dit probleem zodat 
deze onveilige situatie zo vlug mogelijk een oplossing krijgt. 
 
 

020 Verkeersingreep Olympiadelaan aan SKS - belofte 3e voetbalplein aan SKS 
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe. 
Ondertussen werd er eindelijk een verkeerstechnische ingreep gedaan aan de Olympiade-
laan ter hoogte van SKS door middel van het plaatsen van een bloembak ter hoogte van de 
oversteekplaats – zebrapad. Het plaatsen van een bijkomend paaltje is echter nodig omdat 
het voetpad een ‘boulevard’ blijft voor sluipverkeer. 
Raadslid Liedts zegt dat hij er al verschillende keren politiecontrole heeft opgemerkt maar 
dat het probleem zich alleen stelt als er geen controle staat. 
Verder wil hij te polsen naar de stand van zaken van het 3de voetbalveld – oefenplein dat 
men destijds aan SKS beloofde. Nu gebruikt SKS het voetbalterrein van het Netepark als 
derde terrein. Hiervoor betaalt SKS 2.500 euro per jaar. Raadslid Liedts stelt dat SKS het 
terrein eigenlijk gratis zou moeten kunnen gebruiken. Hij zegt dat raadslid Marcel Van 
Dingenen deze vraag wel kan onderschrijven en veronderstelt dat hij deze vergaderingen 
wel zal bijgewoond hebben. 
 
Raadslid Van Dingenen zegt dat als dat punt op de vergadering geweest is, hem dat 
onbekend is. Hij zegt dat raadslid Liedts hem die vraag rechtstreeks had kunnen stellen en 
dat hij hem dan ook direct had kunnen antwoorden. Hij zegt dat SKS een recht van opstal 
heeft op de terreinen. Oorspronkelijk was er wel sprake van dat er drie terreinen zouden 
kunnen komen indien de grond vrij kwam. Maar de grond is niet vrij want hij wordt gebruikt 
voor moestuintjes. SKS heeft ook geen onroerende voorheffing moeten betalen voor de 
grond die de club niet gebruikt.  
 
Schepen Jos Schellens antwoordt op de vraag over de verkeerstechnische ingreep aan de 
Olympiadelaan ter hoogte van SKS.  
Hij zegt dat raadslid Van Dingenen hem al had verteld dat het plaatsen van de bloembak de 
problemen niet had opgelost. Schepen Schellens zegt dat de situatie op 23 juni zal 
geëvalueerd worden door de mobiliteitscel, nadien kunnen we een standpunt bepalen. 



021 Signalisatie werken Prima-Lux 
Raadslid Raf Liedts licht het agendapunt toe. 
We stellen nog steeds een heel aantal mankementen vast bij de signalisatie van de werken 
aan de Prima-Lux. 
Het blijft dan ook nog aartsgevaarlijk om vooral bij nacht dit kruispunt te passeren. Je moet 
bijna een stuntpiloot zijn om je niet te vergissen. Kan er bij het werfoverleg niet aangedron-
gen worden op enkele dringende ingrepen om mogelijke ongevallen zoveel mogelijk te 
vermijden? Raadslid Liedts denkt dan aan een betere signalisatie op de weg en langer groen 
voor het verkeer dat aanschuift op de ring. 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
Een zaak mag je niet vergeten: het is daar een werf en dat betekent dat je je snelheid wel 
degelijk moet aanpassen aan de omstandigheden. Er kunnen ook geen lichten geplaatst 
worden om de zaak ’s avonds te verlichten. Ik vind ook dat de mensen niet moeten stunten 
maar zich moeten aanpassen aan de omstandigheden die er zijn. Op vrijdag is er een werf-
vergadering. U kunt de werfverslagen nalezen. Op een bepaald ogenblik was de belijning 
helemaal niet goed op de weg. Een week later was de belijning aangepast en de witte lijnen 
vervangen door gele. Op dat vlak wordt er heel snel ingespeeld op de problemen die zich 
voordoen. Wat overtredingen betreft, moeten we gewoon even naar de politie bellen en 
vragen om controles uit te voeren. De politie reageert daar heel alert en snel op. Wij denken 
dat het een werf is die al bij al goed in orde is qua belijning. Bovendien is ze goed berijdbaar 
als je je snelheid aanpast.  
De files op de Augustijnenlaan tref je voornamelijk rond de spitsuren aan, ze vorderen vrij 
snel en op een tiental minuten ben je er door. Vroeger reed ik al eens rond maar ik verloor 
meer tijd met rond te rijden dan met aan te schuiven in de file. Er is in het begin wel eens de 
vraag gesteld om de lichten aan te passen voor het verkeer dat wou afslaan maar dat was 
praktisch niet haalbaar. Wel kunnen we vragen om de signalisatie wat langer op groen te 
laten. 
 
Raadslid Liedts geeft toe dat de snelheid moet aangepast worden maar benadrukt dat de 
signalisatie toch ook heel belangrijk is voor de verkeersveiligheid. Hij vraagt om te melden op 
de werfvergadering dat daar toch nog veel ongenoegen over is. 
 
 

022 Situatie werf bibliotheek en mini-gemeentehuis Ring, Noorderwijk 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Bestaat er meer duidelijkheid over de discussies op de bouwwerf van het mini-gemeentehuis 
en de bibliotheek aan de Ring in Noorderwijk? 
Deze meningsverschillen leidden tot een sterke vermindering, om niet te zeggen zo goed als 
totaal stilvallen, van de activiteiten op de werf. 
Wat zijn de gevolgen op de timing en de kostprijs van het project? 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
Het stilvallen van de werf is een discussie geweest. Op een gegeven ogenblik heeft de 
aannemer van de werf gezegd dat hij niet akkoord ging met de stabiliteit van het nieuwe 
gedeelte van de werf dat ze nu aan het bouwen zijn. Op dat ogenblik is er inderdaad een 
discussie rond geweest. De aannemer heeft dan zelf een studie laten maken. Om een lang 
verhaal kort te maken, men is op een zeker ogenblik met de verzekeringsmaatschappij gaan 
samen zitten. Men heeft vastgesteld dat er wel degelijk een probleem was en de verzeke-
ringsmaatschappij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om een tussenkomst te doen 
voor de aanpassingswerken die nodig zijn om de nodige stabiliteit te verkrijgen. Men spreekt 
van aanpassingswerken van 87.353 euro, exclusief btw. Omdat er met andere materialen en 
isolatie zal worden gewerkt, geeft dit ook een meerwaarde aan het gebouw. Daarom heeft 
men ook een overeenkomst gevraagd van het stadsbestuur om 19.514 euro, exclusief btw, 
mee te gaan financieren. Op die manier kunnen wij de zaak terug vlot krijgen. Qua 
meerwerken zijn er extra dagen toegekend, wat ook logisch is, maar de aannemer gaat 
proberen om toch binnen de termijn te blijven.  



Raadslid Paulis vraagt of dat wil zeggen dat de werf snel terug heropgestart wordt. 
 
Burgemeester Jan Peeters benadrukt dat de werf niet stilgelegen heeft. Er zijn vier percelen 
in het werk. Dit is de ruwbouw en daar ging de discussie over. Verder zijn er de drie 
technische percelen die door andere aannemers uitgevoerd zijn. Die zaken zijn gewoon 
blijven doorgaan. De aannemer heeft een schorsing van de werken gevraagd maar die is 
niet toegestaan. Het allerbelangrijkste is dat de administratie onderhandeld heeft met de 
verzekeringsmaatschappij van het stabiliteitsbureau want het stabiliteitsbureau heeft de fout 
erkend. De verzekeringsmaatschappij neemt de kosten ten laste, ook bijvoorbeeld van de 
aangelande werken zoals centrale verwarming. De 17.000 euro kosten waarover schepen 
Schellens het had, gaat over de kostprijs van de verbeterde isolatie, waarvan we ook een 
terugverdieneffect hebben en die ook duurzaam blijft voor ons en ten tweede de kostprijs van 
de windvangen die er ook zouden geweest zijn als de stabiliteitsstudie van bij het begin juist 
was geweest en de werken zo hadden moeten uitgevoerd worden. De schade die we lijden 
door dat de correctie pas twee jaar na datum komt, wordt betaald door de verzekerings-
maatschappij.  
De aannemer heeft 50 dagen werkverlenging gevraagd, maar dat verlengt de einddatum niet 
want hij stond voor op de werken. Al bij al is dat voor de stad een zeer faire deal waarbij we 
geen schade lijden en de kostprijs beperkt wordt tot de prijs die we anders ook hadden 
moeten betalen als alles van bij het begin goed was berekend. 
 
Raadslid Paulis zegt dat dat een hele opluchting is. Hij vraagt of de 19.000 /17.000 euro in 
dat kwart miljoen van daarstraks zit of komen die daar nog boven op? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat dat er in principe bij zit. Van het moment dat we 
boven 10 % zaten, hebben we een bijkomend budget voorzien. Hoeveel daar precies van 
moet gebruikt worden, is nu moeilijk te ramen. 
 
 

023 Stand van zaken i.v.m. ontsluiting van supermarktparking 
Raadslid Paulis had graag meer informatie over de huidige stand van zaken en visie in 
verband met een eventuele nieuwe ontsluiting van de supermarktparking gelegen in het 
gebied tussen Koppelandstraat en Augustijnenlaan. 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. Er bestaan plannen om de Koppelandstraat verder 
enkelrichting te maken in de richting van de Augustijnenlaan. Vooraleer dat kan gebeuren, 
moet de ontsluiting van de parking van de supermarkt verder opgelost worden. Het vorig 
bestuur had al de nodige opdrachten gegeven om daar een studie rond te maken. We 
hebben vorig jaar kennis genomen van enkele scenario’s. We hebben toen ook overlegd met 
het OCMW. Wij gaven toen de voorkeur aan het scenario waarbij de ontsluiting gebeurt via 
een weg die parallel loopt aan de huidige servitudeweg die achter de huizen van de 
Koppelandstraat loopt. Die nieuwe weg loopt over de eigendom van het OCMW. Hierdoor 
zou de parking van de Delhaize rechtstreeks uitkomen op de Augustijnenlaan met een 
koppeling naar de huidige parking van het OCMW. We hebben opdracht gegeven aan de 
dienst ruimtelijke ordening om te onderzoeken of het BPA hiervoor moet aangepast worden. 
Intussen hebben we advies gekregen van de dienst Ruimtelijke Planning en we kunnen deze 
plannen uitvoeren zonder wijziging van het BPA. Het OCMW moet gewoon een bouw-
aanvraag doen om een weg aan te leggen over hun gronden. Intussen is er nog overleg 
geweest met Stedenbouw Antwerpen en is er een overleg gepland met het OCMW half juni.  
 
Raadslid Paulis vraagt welke exacte locatie de nieuwe weg zal krijgen. 
 
De bestaande servitude achter de tuinen kan niet verzwaard worden, dus dat is geen optie. 
Achter die bestaande weg is een bomenrij en daar achter zou die nieuwe weg komen. De 
huidige ingang naar de parking van het Hummeltjeshof zou dan gesloten worden en de 
parking zou aansluiten op de nieuw aan te leggen weg. We zullen de te volgen procedure 
bespreken met het OCMW op het volgende onderhandelingscomite. 



Raadslid Paulis vraagt of de nieuwe weg enkel- of dubbelrichtingsverkeer wordt? 
 
Schepen Van Olmen antwoordt dat het dubbelrichtingsverkeer wordt want dat de bestaande 
servitude niet voldoende kan verzwaard worden.  
 
Raadslid Paulis vraagt wat Stedenbouw vindt van dit plan. 
 
Schepen Van Olmen zegt dat ze vorige week heeft samen gezeten met Stedenbouw 
Antwerpen en dat zij akkoord gaan met deze procedure. Op het moment dat het dossier 
binnenkomt, gaan zij overleggen met hun mobiliteitsinspecteur. 
 
Raadslid Paulis verbaast zich erover dat de dienst Stedenbouw er nu een volledig andere 
visie op na houdt dan een goed half jaar geleden. 
 
Schepen Van Olmen zegt dat er een aantal scenario’s waren uitgetekend door het studie-
bureau. Ons voorkeurscenario kreeg de voorkeur van het OCMW en is ook planologisch 
haalbaar. 
 
Raadslid Paulis vraagt om de plannen eventueel te bespreken op een commissie zodat de 
raadsleden ze visueel en in detail kunnen voorstellen en ook verkeerstechnisch bekijken. 
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het een heel grote ontlasting zou kunnen zijn van de 
Koppelandstraat. Op die manier zou de Koppelandstraat inderdaad volledig enkelrichting 
kunnen gemaakt worden zoals voorzien het masterplan. Echt zeker zal hij alleen maar zijn 
als hij de handtekening van de dienst Stedenbouw ziet staan onder de bouwvergunning. 
 
Een raadslid vraagt of de middenberm dan op een andere plaats moet onderbroken worden? 
 
Burgemeester Peeters zegt dat dit zou kunnen maar dat dat nog moet bekeken worden. Hij 
benadrukt dat de andere ingang naar de parking aan het Hummeltjeshof dan dicht gaat 
zodat er geen twee uitgangen op een afstand van 100 meter van mekaar liggen. De uitgang 
van de parking van het Hummeltjeshof zou dan verhuizen van de rechterperceelsgrens naar 
de linkerperceelsgrens. 
 
 

024 Hellekensstraat: omleidingsweg, parkeerstrook en in zomer ook nog bijkomen-de 
omleidingsweg ? 
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe. 
Zopas besliste het schepencollege om een stuk van de St.-Jobsstraat in de zomermaanden 
opnieuw regelmatig tot "speelstraat" om te dopen. 
Dit verlegt de verkeersstroom die deze logische invals- en uitvalsweg van de stad neemt 
richting Hellekensstraat. 
Nochtans kent deze straat met de parkeerdruk omwille van de zondagsmarkt en vooral nu 
als omleidingsweg omwille van de grote Prima Lux/Aarschotseweg-werken neutraal bekeken 
toch al meer dan voldoende verkeersdrukte, in beide rijrichtingen. 
Ondanks deze vaststelling, als het schepencollege nu toch opnieuw de St.-Jobsstraat tot 
"speelstraat" maakt, is totaal geen oog hebben voor de mobiliteitsrealiteit in de Hellekens-
straat. 
Graag een reactie. 
 
Raadslid Martine Moriau zegt dat ze het niet eens is met raadslid Paulis en dat zij het kan 
weten omdat ze daar woont. Zij zegt dat de St.-Jobsstraat alleen op zaterdag en zondag-
namiddag dienst doet als speelstraat. Op zondag zien de bewoners er op toe dat het verkeer 
van de zondagsmarkt weg is vooraleer zij hun dranghekken plaatsen. Verder zijn er altijd 
kinderen op straat aan ’t spelen en maken de bewoners er echt een feest van. Zij wil de 
speelstraat dan ook ten stelligste behouden. 
 



Schepen Jos Schellens zegt dat de mensen van de St.-Jobsstraat niet veel kans krijgen om 
een speelstraat te creëren. Vroeger was er discussie met de mensen van de Hellekensstraat 
omdat er maar een bord stond om de autobestuurders te verwittigen. Nu staan er verschil-
lende borden zodat de autobestuurders op tijd weten dat ze een speelstraat zullen tegen 
komen. De meeste bestuurders passen hun route dan ook al aan op de ring. De bewoners 
van de Hellekensstraat kunnen er op deze manier mee leven, hij stelt voor dat iedereen de 
mensen van de St.-Jobsstraat de kans geeft om eens even zichzelf te zijn. Hij vindt het 
jammer dat een grote mens de speeltijd van de kinderen wil afpakken. 
 
Raadslid Paulis vraagt de burgemeester of hij het debat mag verder zetten op een iets ander 
niveau want het gaat niet alleen om een speelstraat maar wel om een nieuwe situatie die 
ontstaan is naar aanleiding van de werken aan Prima-Lux. Hij heeft een objectief element 
naar voor gebracht en vraagt dan ook een eerlijk en respectvol antwoord. 
 
Schepen Schellens antwoordt dat raadslid Paulis spreekt over sluipverkeer. Ook zonder de 
speelstraat gebruiken die autobestuurders de Hellekensstraat als sluipstraat. En met de 
werken aan Prima-Lux is het overal druk. De mensen van de Ernest Claesstraat hebben ook 
toegevingen gedaan om het voor iedereen een beetje gemakkelijker te maken.  
 
Raadslid Paulis zegt dat het niet over sluipverkeer gaat maar over verkeer dat de omleiding 
volgt en die is aangegeven met borden van een paar meter hoog. Men kan dat als schepen 
van mobiliteit geen sluipverkeer noemen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat de omleiding van het Vlaams Gewest en ook de omleiding 
die de middenstand heeft aangebracht, loopt via de Augustijnenlaan en de Hondsberg en 
niet via de Hellekensstraat of de St.-Jobsstraat.  
 
 

025 Vragenkwartiertje 
Raadslid Daniel Marcipont licht zijn agendapunt toe. 
Om het democratische gehalte van de gemeenteraad te verhogen hebben heel wat gemeen-
ten een vragenkwartiertje ingevoerd. Het betreft een kwartier waarin de bewoners en/of 
gemeenteraadsleden de mogelijkheid hebben een vraag te stellen aan het gemeentebestuur. 
Na rondvraag bij de verschillende partijen meent hij dat geen enkele partij daar bezwaar 
tegen heeft.  
Wil het stadsbestuur van Herentals eveneens de invoering hiervan overwegen? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Het gaat niet over inspraak en deelname van de 
bevolking bij projecten en dergelijke want daar zijn we allemaal voor. Het is al 10-15 jaar een 
traditie in Vlaanderen dat we die inspraak via verschillende kanalen proberen te realiseren. 
In sommige gemeenten hebben ze een vragenuurtje, wij hebben de systematiek van twee 
inspraakmomenten bij voorontwerpen, ontwerpen en projecten, voor mensen van de wijk die 
het project aanbelangt. Hierdoor bereik je veel meer mensen. U zult misschien ook gemerkt 
hebben dat die vragenkwartiertjes over het algemeen niet zo veel succes hebben. Eigenlijk 
hebben we die discussie ook al gehad bij het begin van de vorige en de huidige legislatuur 
bij de stemming van ons huishoudelijk reglement. Hierin is zo’n vragenkwartiertje niet voor-
zien.  
Om een lang verhaal kort te maken: wij denken niet dat dit het meest optimale instrument is 
om inspraak te organiseren. Bovendien staat het niet in ons huishoudelijk reglement en we 
hebben niet de bedoeling om dat aan te passen. 
 
Raadslid Raf Liedts merkt op dat er vroeger een commissie openbaar bestuur bestond. Daar 
kwamen toch regelmatig mensen op af om vragen te stellen aan de gemeenteraad. Hij stelt 
voor om die commissie terug in het leven te roepen zodat de bevolking toch de kans krijgt 
om bijvoorbeeld twee keer per jaar vragen te komen stellen aan de gemeenteraad. 
 
Burgemeester Peeters antwoordt dat we intussen tien jaar verder zijn en dat er intussen met 



de dienst communicatie een heel ander soort van inspraak georganiseerd is. Nu krijgen de 
mensen twee maal de kans op inspraak voor een project gefinaliseerd wordt. We hebben 
daar goede ervaringen mee want er komen oneindig veel meer mensen op af dan vroeger op 
de vergaderingen van de commissie van openbaar bestuur die toch geen tientallen 
bezoekers over de vloer heeft gekregen. Als je terugkijkt naar de legislatuur 1994-2000 en 
zelfs daarvoor, zal je merken aan de cijfers in de verslagen dat die commissie geen groot 
succes had.  
 
 

026 Staking personeel gemeente en OCMW Herentals 
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe. 
Volgend persartikel werd vrijgegeven door het VVSG op 23/5/2008: 
“ VVSG hekelt eisen vakbonden lokale besturen 

De eisen van de vakbonden in het overleg rond een nieuwe cao voor het personeel van 
de Vlaamse gemeenten en OCMW’s, zouden kunnen leiden tot een afbouw van het 
personeelsbestand. Zo waarschuwt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG) vrijdag.  
Donderdag liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vlaamse overheid 
over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2008-2009 vast. De 
drie grote overheidsvakbonden ACOD, VSOA en ACV-Openbare Diensten hebben beslist 
een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur in te dienen. Vanaf vandaag zijn er acties 
mogelijk bij de Vlaamse gemeenten en OCMW’s. De vakbonden zeggen dat ze een 
loonsverhoging van 1.000 euro op jaarbasis willen, maar dat de Vlaamse overheid alleen 
de eindejaarspremie wil optrekken met 250 euro bruto gespreid over twee jaar.  
De VVSG zegt dat ze bereid was om naast de baremieke verhogingen en de index-
aanpassingen in 2008 en 2009, een bijkomende loonsverhoging van een procent toe te 
kennen in de vorm van een hogere eindejaarstoelage. 'In totaal zou het gemeente- en 
OCMW-personeel hiermee op 2 jaar tijd 7,6 procent loonsverhoging krijgen', stelt de 
VVSG.  
Volgens de VVSG veegden de vakbonden dat voorstel van tafel en blijven ze een lineaire 
loonsverhoging van ongeveer 1.450 euro eisen, bovenop de automatische koppeling van 
de lonen aan de index en de gewone baremieke verhogingen. Donderdag liet ook minister 
Keulen verstaan dat de door de vakbonden gevraagde salarisverhoging zware financiële 
gevolgen kan hebben voor de lokale en provinciale besturen. 
Nu al gaat de helft van de werkingskosten bij de lokale besturen naar lonen en wedden.“ 

Hieruit kunnen we dus het volgende concluderen: als lid van de Raad van Bestuur en 
Directie Comité van de VVSG en ondervoorzitter van de VVSG geeft u als burgemeester van 
Herentals dus duidelijk een signaal naar vakbond en personeel van gemeente en OCMW, 
dat indien de eisen rond de nieuwe CAO worden doorgezet, het personeelsbestand in 
Herentals zal moeten afgebouwd worden. Nu plots onderschat u blijkbaar het werk van uw 
eigen diensten – blijkbaar vindt u opeens dat er een teveel aan personeel zit – want bij een 
loonsverhoging gaat u snoeien in het personeelsbestand. 
Naar aanleiding van dit persartikel, had ik dan ook graag het antwoord van de burgemeester 
van de stad Herentals gekend op volgende vragen: 
1. Welke diensten gaat u dan afbouwen? 
2. Binnen welke termijn zou deze afbouw dan plaatsvinden? 
3. Om hoeveel personen zou het dan juist gaan? 
4. Wie moet dan het werk opvangen van de diensten waarin u zal afgebouwd hebben ? 

Wordt daardoor de werkdruk voor de overgebleven krachten niet te hoog? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Hij stelt vast dat mevrouw Schaut aan politieke sciencefiction doet. Hoe u op basis van een 
perscommuniqué van de VVSG al die vragen afleidt, is mij een totaal raadsel. De stand van 
zaken kent iedereen. Elke twee jaar is er een CAO-onderhandeling die de Vlaamse regering 
in de plaats van de Vlaamse steden en gemeenten voert met de nationale vakbonden. De 
huidige CAO loopt einde dit jaar af en men is nu bezig met de besprekingen van de volgende 
CAO. Dat is een discussie, een spel, een gevecht volgens sommigen, van bieden, van geven 



en nemen waarbij het personeel om loonsverhoging vraagt. Met de dalende koopkracht is 
het goed dat de openbare sector ook een loonsverhoging krijgt om op de arbeidsmarkt 
competitief te blijven, dus dat de syndicaten deze eis nationaal formuleren is ook logisch. 
Langs de werkgeverskant moet deze loonsverhoging gefinancierd worden met het belasting-
geld van de burgers van Vlaanderen en daarom proberen deze de eisen redelijk en 
competitief te houden. Beide partijen zullen er uiteindelijk wel uit geraken. Ik ben er van over-
tuigd dat onze nationale syndicaten genoeg verantwoordelijkheidszin hebben om een 
redelijke loonsverhoging te aanvaarden en daarmee akkoord te gaan en dat de verzamelde 
gemeentebesturen en de Vlaamse regering als werkgeverskant de redelijkheid zullen 
hebben om een redelijke loonsverhoging toe te staan. Men moet komen tot een evenwicht 
dat leefbaar is voor de ambtenaren die met deze wedde hun kost moeten verdienen en de 
huidige stijging van de levensduurte kunnen aanvaarden. Tegelijkertijd moet die loons-
verhoging ook betaalbaar zijn voor de lokale besturen.  
Ik denk dat je achter het bericht van de VVSG en achter de communicatie van minister 
Keulen niets anders moet zien dan een oproep tot redelijkheid en het zoeken naar een 
compromis. 
 
Raadslid Schaut: Als werkgever dreigt u eigenlijk al een beetje af. Want u zegt duidelijk dat 
wanneer die vragen die de vakbonden stellen doorgedreven zouden worden en er stakingen 
zouden komen en naar aanleiding daarvan ook verhogingen die buiten proportie zouden zijn, 
dan zullen we ook de gevolgen moeten dragen want dan zal het personeelsbestand moeten 
afgebouwd worden.  
 
Burgemeester Peeters zegt dat dat nu precies die politieke sciencefiction is. Hij vraagt om de 
mensen eerst een redelijke CAO te laten onderhandelen zodat iedereen zijn rekening kan 
maken en bekijken of het voor de werkgever betaalbaar is, en voor de mensen die een loon 
moeten krijgen, of het voldoende is om de CAO te kunnen tekenen. 
 
 

027 Wespennest 
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe aan de hand van een artikel geplaatst 
door de gemeente Vorselaar in de pers, nl. 
“ Wespennest verdelgen: 

Sinds dit jaar kost het verdelgen van een wespennest door de Herentalse brandweer 20 
euro. Dit bedrag is ter plaatse te betalen aan de brandweerploeg van dienst.” 

 
Naar aanleiding van dit artikel en de eerste berichten over een wespenplaag in onze stad, 
had ik graag een antwoord bekomen op de volgende vragen: 

1. Wat zegt het retributiereglement in Herentals ? 
2. Kan er ook een melding gemaakt worden op de website van de stad Herentals van het 

bestaande reglement in Herentals (met o.a. kostprijs – meldpunt – enz…) 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Hij zegt dat het hier om een overbodige vraag gaat want raadslid Schaut heeft op 18 
december 2007 zelf het retributiereglement van de brandweerprestaties gestemd. In dat 
reglement staat letterlijk dat het verdelgen van een wespennest 20 euro forfaitair kost. 
Bovendien staat dit bericht al maanden op de website van de stad.  
 
Raadslid Schaut vraagt waar de mensen dat dan kunnen terugvinden? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat dat op de website staat.  
 
Schepen Jan Bertels zegt dat je via de startpagina naar diensten/financiële dienst gaat en 
dan verder naar de link retributiereglementen en belastingreglementen. 
 
Burgemeester Peeters zegt dat als je via de zoekmachine wespennesten intikt, je het ook 
krijgt. 



028 Processierupsen 
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.  
Naar aanleiding van de verschenen artikels van 6 en 16 mei 2008 op de website van de 
Provincie Antwerpen had ik graag de stand van zaken gekend in verband met de bestrijding 
van de processierupsen in Herentals.  
Zij zegt dat er een hele boel tegenstrijdige berichten geweest zijn en vraagt schepen Van 
Olmen wat op het schepencollege besproken is. 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Zij beaamt dat raadslid Schaut die vraag gesteld heeft op 6 mei en zij geeft toe dat zij toen 
een beetje foutieve informatie gegeven heeft. Zij had toen gezegd dat er geen oproep 
gekomen was tot preventief bespuiten maar diezelfde dag was er op de website van de 
provincie Antwerpen een bericht verschenen dat er preventief kon bespoten worden vanaf 21 
mei. Schepen Van Olmen heeft toen gezegd dat het dossier de volgende week zou bespro-
ken worden. Het college heeft het advies van de milieudienst gevolgd en afgesproken dat de 
processierupsen volgens de verbrandingsmethode zouden bestreden worden. Aangezien 
deze dienst dat dossier had voorbereid en de inventarisatie en controle had uitgeoefend, 
nam het college aan dat het de zaak in de hand kon houden. Het college heeft toen beslist 
om een firma te zoeken en prijzen op te vragen zodat alles zou geregeld zijn tegen het 
ogenblik dat de verbrandingsmethode zou moeten toegepast worden. Dat is beslist op 13 
mei. Drie dagen later is er een nota gekomen van de gouverneur waarin aangedrongen werd 
op preventieve bespuitingen om overlast en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Op dat 
ogenblik hebben wij de milieudienst gevraagd om voorbereidende maatregelen te treffen. Op 
19 mei heeft het college beslist om ook preventief te gaan behandelen. Dit is niet in tegen-
strijd tot onze vorige beslissingen want die beslissing blijft. Op 21 mei is een Herentalse firma 
samen met onze groenambtenaar gestart met de preventieve behandeling van bomen langs 
speelterreinen, woonbuurten, drukke verkeerswegen en fietspaden. Deze week gaan onze 
mensen nu controleren of de behandeling geholpen heeft. 
Intussen komen er nu ook meldingen van haarden die ontdekt worden op privédomein en op 
het openbaar domein. Die nesten zullen verwijderd worden via de klassieke verbrandings-
methode zoals we dat ook vroeger gedaan hebben. 
Intussen is er opnieuw een brief gekomen van de gouverneur met de melding dat de periode 
om preventief te bespuiten is afgelopen. 
 
Raadslid Schaut zegt dat zij tijdens de gemeenteraad van 6 mei het college er op attent had 
gemaakt dat zij te laat zouden zijn met hun preventieve maatregelen omdat er pas op het 
college van 13 mei beslist geweest is wat men wilde doen qua preventieve maatregelen 
terwijl er toen al melding was gedaan dat er preventief moest gehandeld worden. 
Los van deze discussie zou zij willen aandringen dat er tegen volgend jaar een retributie-
reglement opgesteld wordt. 
 
Schepen Van Olmen zegt dat het college hiervoor gekozen heeft. Wij hebben nu geoordeeld 
dat het onze taak is om ook op privéterrein de haarden gratis te verdelgen wanneer die zich 
in de onmiddellijke omgeving van de woning of nabij een fietspad bevinden. Indien we dit 
willen aanrekenen aan de burger moeten we hier een retributiereglement voor opmaken 
zoals bij het verdelgen van wespennesten. 
 
 

029 Mosquito 
Raadslid Liese Bergen licht haar agendapunt toe. 
De Mosquito is een apparaatje dat een bijzonder onaangename klank produceert, die alleen 
jongeren tot 25 jaar kunnen horen. Het apparaat wordt gebruikt om zogenaamde hang-
jongeren weg te jagen. Het toestel wordt in Nederland en in Groot-Brittannië ingezet. 
Jongeren in Engeland signaleerden reeds oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn als gevolg van 
dit apparaat.  
Het kinderrechtencommissariaat roept de gemeentebesturen op om een verbod voor 
mosquitotoestellen op lokaal vlak door te voeren. Verschillende kinderrechten uit het 



Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind komen immers in gevaar: 
Art. 3: dergelijke systemen druisen in tegen het belang van kinderen. 
Art. 19: schade en pijn door dergelijke technieken zijn een vorm van geweld. 
Art. 24: het toestel schaadt de gezondheid van kinderen. 
Jongeren worden door dit systeem gediscrimineerd. Bovendien is het geluid ook schadelijk 
voor baby’s. 
Mijn vraag luidt: Wil het gemeentebestuur van Herentals zich scharen achter een verbod op 
het mosquitotoestel, hiertoe een voorstel uitwerken en dit voorstel op een gemeenteraad 
voorleggen?  
 
Schepen Jan Bertels antwoordt. 
Het gebruik van dergelijke technische hulpmiddelen om jongeren weg te jagen druist in tegen 
ons jeugdbeleidsplan. Wij willen een positief beleid voeren ten opzichte van onze jeugd, wij 
willen ze niet wegjagen maar er energie in stoppen en ze voorbereiden op het latere leven. 
Ze zijn volwaardig leden van onze samenleving en daarom moeten we hen inspraak en 
ruimte geven. Onaangepast gedrag moet beteugeld kunnen worden maar niet door iedereen 
weg te jagen met een apparaat dat hinder veroorzaakt en gezondheidsschade kan 
toebrengen aan jongeren en baby’s. 
We willen dus ingaan op de vraag van het kinderrechtencommissariaat. De discussie loopt 
ook op Vlaams niveau en op federaal niveau. Op federaal niveau loopt er discussie over de 
invoering van het apparaat dat toch schade kan veroorzaken. Er is zelfs sprake van een 
actie naar Europa toe om bepaalde normen op te leggen op Europees niveau.  
Wij zijn dan ook voorstander om deze actie te ondersteunen en een ondersteunende brief te 
schrijven naar Vlaanderen en verder naar Europa toe. 
 
 

030/ 
    1 Verlichting Bovenpoort 
030/ 
    2 LED-verlichting Bovenpoort 

Raadslid Roel Vervoort en raadslid François Vermeulen hadden een agendapunt ingediend 
over de verlichting van de Bovenpoort. 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat de vraag van raadslid Roel Vervoort wordt uitgesteld tot 
een andere zitting wanneer hij aanwezig is.  
Raadslid Raf Liedts zegt dat het agendapunt later niet opnieuw moet behandeld worden. 
Raadslid Roel Vervoort heeft deze vraag schriftelijk gesteld: 
De investeringen voor een goede belichting – verlichting van de Bovenpoort werden gedaan. 
Het zichtbare gevolg van deze investeringen is dat er nu helemaal geen verlichting van de 
Bovenpoort is. 
Wat zijn de redenen dat er geen verlichting van de Bovenpoort meer is ? 
 
Raadslid François Vermeulen licht zijn agendapunt toe. 
Als toegewijd gemeenteraadslid heb ik reeds in het verleden opgemerkt dat er al snel 
verschillende led lampjes stuk waren ter hoogte van de Bovenpoort. 
Nu branden er geen meer! 
Kunnen wij de verantwoordelijke hiervoor nog terecht wijzen daar deze verlichtingswijze toch 
een dure aangelegenheid is teneinde de stadskas hiervoor geen 2 keer te laten opdraaien. 
Misschien valt er nu nog iets te regelen via de aannemer? Garantie of iets dergelijks? 
 
Schepen Jos Schellens antwoordt. 
De Bovenpoort wordt verlicht met drie verschillende verlichtingen. Er is de hoofdverlichting 
die onlangs een tijdje niet gebrand heeft omdat er een paal kapot was. Daarnaast is er de 
LED-verlichting binnen in de poort. Deze werkt met een timer en die gaat op dit ogenblik pas 
laat aan omdat het langer licht blijft. Die is dus niet kapot. En tenslotte is er de LED-
verlichting in de grond. Daar gaat het in jullie vraag om. De aannemer is verantwoordelijk 
voor de herstelling van deze LED-verlichting. We hebben al enkele keren gevraagd wanneer 
die herstelling gaat gebeuren maar blijkbaar heeft de aannemer met een onderaannemer 



gewerkt en kan hij niet precies zeggen wanneer de verlichting zal hersteld worden. Ik heb de 
dienst nog eens met aandrang laten vragen om de lichten zo snel mogelijk te laten 
herstellen.  
 
Burgemeester Jan Peeters zegt dat de werf nog niet opgeleverd is. De aannemer heeft een 
jaar tijd om alle mankementen te herstellen en de werf definitief op te leveren. 
 
 

031 Sportkampen 
Raadslid Marleen Geypens licht haar agendapunt toe. 
De zomerbrochure van de stad werd nog niet verdeeld voor Herentals. Toch is het 
onbegrijpelijk wanneer men navraag doet op de sportdienst dat er al een aantal sportkampen 
volzet zijn. 
Op de sportdienst werd er gezegd dat er een probleem was met de drukker. Dit mag toch 
geen oneerlijkheid veroorzaken tussen de burgers van de stad Herentals. 
Waarom wordt er niet gewacht met de inschrijvingen tot de brochure verdeeld is over de 
ganse stad, zoals dit normaliter wel het geval is? 
Iedereen moet toch de kans krijgen om in te schrijven? 
Ook het aantal deelnemers is beperkt tot max. 20 inschrijvingen per kamp. Is dit niet wat 
weinig voor een stad als Herentals. Zo vallen er toch jaarlijks vele kinderen uit de boot. 
 
Schepen Wies Verheyden antwoordt. 
De brochure is inderdaad laattijdig klaar geraakt. Anderzijds is die brochure maar een onder-
steunend promotiemiddel. In de stadskrant van mei staat er een artikel over de zomer-
sportkampen waarin duidelijk staat dat je vanaf donderdag 15 mei kan inschrijven. Er staat 
ook een verwijzing naar de website waar het hele programma correct op weergegeven is. 
Daarnaast kan je de nodige informatie krijgen op de sportdienst of via de telefoon. Ik wil toch 
wel even opmerken dat er op de sportdienst iets te voorbarig gezegd is dat de schuld lag bij 
de drukkerij terwijl die helemaal niet in fout was. De reden lag veeleer bij de werkdruk op de 
sportdienst en het globale aanbod. De sportdienst heeft de gegevens te laat doorgestuurd en 
daarom is de zomerbrochure dus te laat. In de stadskrant van juni wordt er opnieuw op 
ingespeeld. 
Waarom er zo vroeg kan ingeschreven worden, is om de sportdienst de kans te geven om 
vanaf 15 juni te bekijken hoe de inschrijvingen voor de verschillende kampen lopen en 
eventueel aanpassingen te doen. Het aantal inschrijvingen wordt soms verhoogd van 20 
naar 24. Per sportweek hebben we een veertigtal plaatsen voor kinderen van de eerste tot 
de vierde graad, 30 voor de vijfde en zesde graad en 20 voor de jongeren boven de 12. Het 
is een ruim aanbod. De start op 15 mei is ook bedoeld om de mensen uit Herentals een 
bepaalde voorkeur te geven. Ook bij de zwemlessen gebeurt dat zo. Dat neemt niet weg dat 
de zomerbrochure twee weken vroeger klaar had moeten zijn. De mensen verwachten inder-
daad een zomerbrochure. Uiteindelijk spreken bepaalde kampen de mensen aan. Er zijn 
enkele trampolinekampen volzet maar voor de rest is er toch nog 40 tot 50 % vrij om in te 
schrijven. We moeten een keuze maken, het aanbod hangt af van de infrastructuur, de 
beschikbare lesgevers enz. Al bij al hebben we een kwalitatief en kwantitatief hoogstaand 
aanbod.  
 
Burgemeester Peeters vult nog aan dat elke Herentalsenaar eind april de stadskrant in de 
bus gekregen heeft waarin de inschrijvingsdatum en de informatie geschreven stond.  
 

Door de raad, 
Bij verordening; 
De secretaris,                       De voorzitter 
 
 
 
ir. F.Van Dyck                       J.Peeters 
                           burgemeester 


