
Zitting van dinsdag 1 april 2014 

Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie - schepenen 

Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Michiels Bart, Liedts Eefje, De Cat Patrik, 

Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan, Caers Patrick, Verwimp Kim, Verwimp Kathy, 

Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge Kathleen, Vanooteghem Hubert, Snauwaert 

Lieve, Moons Rutger, Baeten Beatrijs - raadsleden 

Mattheus Tanja - secretaris 

 
De openbare zitting begint om 20.00 uur 

------------------------------------------------------ 

 

 

001 Belastingen 2014-2019: belasting  op inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven: 

aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een belasting op het sluitingsuur voor de periode 2014-

2019. De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen meldt in 

een mail van 22/1/2014 dat niet het sluitingsuur, maar wel de inrichtingen die na het sluitingsuur 

open blijven, moeten belast worden. De titel van dit reglement moet in die optiek gewijzigd worden. 

Daarnaast moeten de nachtwinkels vrijgesteld worden.  
Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepaling van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17/03/2014 het voorstel belasting op 

inrichtingen die na het sluitingsuur geopend blijven principieel goed. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Decreet van 30/5/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 
Artikel 1 van het politiereglement op het sluitingsuur, goedgekeurd door de gemeenteraad van 

29/12/1983, waarbij aan de burgemeester machtiging wordt verleend afwijkingen toe te staan. 

Argumentatie 

De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, merkt op dat 

in het reglement belasting op het sluitingsuur van de stad Herentals het sluitingsuur wordt belast en 

niet de inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven. De titel van dit reglement vraagt een 

wijziging. Ook moeten de nachtwinkels vrijgesteld worden. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past de titel van het reglement aan: Belastingen 2014-2019: belasting op 
inrichtingen die na het sluitingsuur open blijven. 

De gemeenteraad past het reglement aan als volgt: 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een jaarlijkse belasting op de inrichtingen 

die na het sluitingsuur open blijven. 

Een inrichting is een openbare drankgelegenheid of een andere voor het publiek toegankelijke plaats. 

Een tijdelijke afwijking is een afwijking voor een langere periode dan 1 nacht. Een toevallige afwijking 

is een afwijking voor een periode van maximaal 1 nacht. 

2. Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de uitbater van een openbare drankgelegenheid of voor het publiek 
toegankelijke plaats, die zijn inrichting openhoudt na het door de politiecodex vastgestelde 

sluitingsuur. 



 

3. Grondslag en tarief 

De belasting bedraagt: 

- 7,50 euro per uur of deel van een uur voor tijdelijke of toevallige afwijkingen 

- 250 euro per jaar voor de inrichting die op grond van de politiecodex een volledige opheffing van 

het sluitingsuur krijgt 

- 125 euro voor de inrichting die na 1 juli van het aanslagjaar op grond van de politiecodex een 

volledige opheffing van het sluitingsuur krijgt. 

4. Vrijstellingen 

De nachtwinkels zijn vrijgesteld van deze belasting. Een nachtwinkel is een winkel die geen andere 
activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die 

tussen 18 uur en 7 uur open is en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit 

de wet van 10 november 2006 betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening door 

de nachtwinkel gerespecteerd zijn. 

5. Contantbelasting 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, 

wordt ze een kohierbelasting. 

6. Procedure 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het decreet 

van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

7. Bezwaren 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning. 

8. Opheffing 

Het reglement belasting op het sluitingsuur 2014-2019 wordt opgeheven met ingang van de 

inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 

 
 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels Bart, De Cat, Caers, Moons, Verpoorten, Snauwaert, Marcipont, Liedts 

Onthouding: Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem en Van 

Thielen 

 

 

002 Retributies 2014-2019: retributiereglement werken voor derden aanpassing 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 
2014-2019. In haar mail van 21/1/2014 merkt de toezichthoudende overheid, Agentschap 

Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluikstorten werd opgenomen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, haalt aan 

dat dit een belasting is en verzoekt om de belasting op het opruimen van sluikstorten uit het 

retributiereglement te lichten en er een afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. 

Voor een belasting is de bezwaarprocedure totaal verschillend dan bij een retributie. 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 



Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. In haar mail van 21/1/2014 merkt de toezichthoudende overheid, Agentschap 

Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluitstorten werd opgenomen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur haalt aan dat dit een belasting is 

en verzoekt om de belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten 

en er een afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. 

De stad voert een aantal werkzaamheden uit die in privaat belang van de burger zijn. De stad moet 

ook regelmatig schade herstellen aan gemeentelijke eigendommen, toegebracht door derden. De 

uitvoering hiervan bezorgt de stad een financiële kost. Door de financiële toestand van de stad is het 
noodzakelijk deze kosten te verhalen op de aanvrager of schadeveroorzaker. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement retributie voor het uitvoeren van werken voor derden aan als 

volgt: 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het uitvoeren van 

werken voor derden. 

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt tenzij deze 

uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of 
retributie, of zij plaats heeft krachtens een overeenkomst. De retributie is verschuldigd ingeval van 

herstel van schade toegebracht door derden aan gemeentelijke eigendommen, door de natuurlijke 

persoon, rechtspersoon of vereniging die schade heeft veroorzaakt. 

3. Grondslag en tarief 

Als de uitgevoerde werken voor derden vallen onder de btw-plichtige activiteiten, wordt de 

retributie verhoogd met het toepasselijk btw-tarief. 

De stad vestigt een retributie voor het uitvoeren van werken voor: 

Rioolaansluiting tot 7 meter aansluiting voor het aansluiten van een woning of een ander gebouw 

aan de riolering: 350 euro forfaitair 

Rioolaansluiting vanaf 7 meter aansluiting: 75 euro per meter rioolaansluiting vermeerderd met 25 
euro forfaitair vervoerskosten. 

Onder aansluiting wordt verstaan: een afvalwateraansluiting, een hemelwateraansluiting, het 

plaatsen van een wachtputje of het aansluiten van een individuele behandelingsinstallatie voor 

afvalwater (IBA). Waar een wachtaansluiting is, moet geen retributie rioolaansluiting betaald 

worden. 

Rioolontstopping: 80 euro voor het ontstoppen van een huisaansluiting op het openbaar domein. 

Heraanleg van bestrating na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging met gebruik van de oude 

bestrating: 

- 25 euro per m² voor het herleggen van keien, betonstraatstenen, betontegels 

- 25 euro per m² voor het herplaatsen/laten zakken van boordstenen. 
Als bij plaatsing het gebruik van nieuwe materialen nodig is, wordt voor het betrokken gedeelte de 

m²prijs voor aanleg in nieuwe materialen gerekend. 

Heraanleg van bestrating na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging met gebruik van nieuwe 

bestratingsmaterialen of aanleg van nieuwe bestratingen(opritten): 

- 35 euro per m² voor aanleg van bestrating in asfalt, betonstraatstenen, betontegels, inbegrepen 

het aanleggen van een nieuwe fundering en de afvoer en verwerking van de overtollige 

uitgebroken materialen 

- 35 euro per lopende meter voor aanleg van nieuwe boordstenen 

- 35 euro per lopende meter voor het verlagen van boordstenen bij wijze van afslijpen van de 
bestaande te behouden boordstenen. 

Het plaatsen van boordstenen type ID4 bestemd voor insluiting van betonstraatstenen van nieuwe 

opritten zijn inbegrepen in de m²prijs voor de aanleg van opritten. 

Andere werken voor derden op hun verzoek of andere herstellingen tengevolge van schade 

toegebracht door derden aan het gemeentelijk patrimonium: 



- 50 euro forfaitaire administratiekosten 

- 25 euro per werkuur arbeider 

- Materialen aan kostprijs 

- 10 euro per werkuur gebruik compressor 

- 40 euro per werkuur vrachtwagen, bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur bandenkraan 13Tn bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur bulldozer, bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur mini-graafmachine, bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur kraan zwenklader, bestuurder inbegrepen 

Ieder begonnen uur is een werkuur. 
Leveren en plaatsen van wegwijzers: 150 euro per wegwijzer. 

Als de stad voor het uitvoeren van werken een beroep moet doen op derden omdat ze zelf niet over 

de nodige technische expertise of capaciteit beschikt, worden de kosten van de prestaties verleend 

door derden, bij de gebruiker in rekening gebracht. 

4. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 

5. Betaling 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag, indien zij onmiddellijk berekenbaar is, 

indien zij niet onmiddellijk berekenbaar is, bij beëindiging van de werken. 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

7. Opheffing 

Het reglement retributies 2014-2019 werken voor derden van 1 januari 2014 tot 31 december 2019 

wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 

 

 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Marcipont, Liedts, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Van Thielen 

 

 

003 Belastingen 2014-2019: belasting op het opruimen van sluikstorten: aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, 
meldt via mail van 21/1/2014 dat in dit retributiereglement ook het opruimen van sluikstorten werd 

opgenomen. De toezichthoudende overheid haalt aan dat dit een belasting is en verzoekt om de 

belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten en er een 

afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken. Voor een belasting is de 

bezwaarprocedure totaal verschillend dan bij een retributie. 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikelen 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 
Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie werken voor derden voor de periode van 

2014-2019. In haar mail van 21/1/2014 merkt de toezichthoudende overheid, Agentschap 



Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, op dat in dit retributiereglement ook het opruimen van 

sluikstorten werd opgenomen. Het toezicht haalt aan dat dit een belasting is en verzoekt om de 

belasting op het opruimen van sluikstorten uit het retributiereglement te lichten en er een 

afzonderlijk volwaardig belastingreglement van te maken.  

De technische diensten van de stad moeten regelmatig sluikstorten opruimen wat financiële kosten 

met zich meebrengt in de vorm van inzet van personeel en materiaal. De stad wenst de gemaakte 

kosten terug te vorderen van diegene die het vuil gestort heeft. Deze belasting verlicht de financiële 

behoefte van de stad.  

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het opruimen van sluikstorten éénparig goed als 
volgt: 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het opruimen van 

sluikstorten. 

2. Gebruiker 

Deze belasting is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten, opgeslagen of gestort 

heeft of door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk aansprakelijk is. 

3. Grondslag en tarief 

De stad vestigt een belasting voor het opruimen van sluikstorten als volgt: 

- 50 euro forfaitaire administratiekosten 
- 25 euro per werkuur arbeider 

- Materialen aan kostprijs 

- 10 euro per werkuur gebruik compressor 

- 40 euro per werkuur gebruik vrachtwagen, bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur bandenkraan 13Tn bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur bulldozer; bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur mini-graafmachine, bestuurder inbegrepen 

- 40 euro per werkuur kraan zwenklader, bestuurder inbegrepen. 

Ieder begonnen uur is een werkuur. 

Als de stad voor het uitvoeren van werken een beroep moet doen op derden omdat ze zelf niet over 
de technische expertise of capaciteit beschikt, worden de kosten van de prestaties verleend door 

derden, bij de gebruiker in rekening gebracht. 

4. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 

5. Contantbelasting 

De belasting wordt contant ingevorderd na vaststelling van de gemaakte kosten. Wanneer de 

belasting niet contant kan geïnd worden, wordt ze een kohierbelasting. 

6. Procedure 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het decreet 

van 30 mei 2007 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

7. Bezwaren 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet. 

 

 



004 Retributies 2014-2019: retributie gebruik elektriciteitskasten en waterverbruik : 

aanpassing artikel 3 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en 

waterverbruik voor de periode 2014-2019.  

Argumentatie 

Bij toepassing van het nieuwe reglement is gebleken dat de kost voor het gebruik van de 

elektriciteitskasten te hoog berekend is nl. 1,25 euro/kwh/aansluiting volgens het reglement in 

bijlage. 

1,25 euro/kwh/aansluiting moet worden vervangen door 0,20 euro/kwh/aansluiting. 

Artikel 3 van de retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en waterverbruik moet worden 

aangepast. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement aan als volgt:  

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op het gebruik van 

elektriciteitskasten en waterverbruik. 

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door verenigingen en inrichters van manifestaties die gebruik maken 

van de elektriciteitskasten en waterverbruik. 

De stad heft een retributie voor het gebruik van elektriciteit en water als volgt: 

- 0,20 euro per kWh verbruik voor het gebruik van elektriciteitskasten aan de hand van de 
meterstanden welke opgenomen worden door een aangestelde van de stad bij het begin en 

einde van de inrichting of manifestatie.  

- 3,95 euro per m³ waterverbruik aan de hand van meterstanden opgesteld door een 

aangestelde van de stad bij het begin en einde van de inrichting of manifestatie. 

3. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 

4. Betaling 

De vastgestelde retributie dient betaald te worden aan de financieel beheerder. De financieel 

beheerder levert kosteloos een ontvangstbewijs af. 

Activiteiten die meer dan één dag (24 u) in beslag nemen: 
een voorschot van 100 euro moet één maand voor de aanvang van de activiteit, tegen aflevering 

van een ontvangstbewijs, in bewaring gegeven worden aan de financieel beheerder of zijn 

afgevaardigde. Ingeval deze niet gelijk is aan de reële schuld, berekend op basis van de gegevens 

waarover het stadsbestuur beschikt, wordt overgegaan tot terugbetaling van het verschil. 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel 

uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om 

de retributie in te vorderen. 

5. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 
6. Opheffing 

Het reglement retributie gebruik elektriciteitskasten en waterverbruik 2014-2019, zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2013, wordt opgeheven met ingang van de 

inwerkingtreding van het onderhavige reglement. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten,  

Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, 

Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Marcipont, Liedts, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Van Thielen 
 



 

005 Belastingen 2014-2019: belasting op kermisactiviteiten: aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een belasting op kermisactiviteiten voor de periode 2014-

2019.  

Argumentatie 

Bij toepassing van het nieuwe reglement is gebleken dat de variabele kost voor het gebruik van de 

elektriciteitskasten te hoog berekend is nl.1,25 euro/kwh/aansluiting volgens het reglement in 

bijlage. 

1,25 euro/kwh/aansluiting moet worden vervangen door 0,20 euro/kwh/aansluiting. 

Artikel 3 van het belastingreglement op kermisactiviteiten moet worden aangepast. 
BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement aan als volgt:  

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op kermisactiviteiten. 

2. Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door diegene die een standplaats in gebruik neemt op de openbare 

kermis. 

3. Grondslag en tarief 

Het plaatsrecht wordt vastgesteld als volgt: 

Paaskermis op de Grote Markt 
- 30,00 euro/meter per attractie met een diepte groter of gelijk aan 4,50 meter 

- 22,50 euro/meter per attractie kleiner dan 4,5 meter diepte 

- 50,00 euro/meter voor lunaparken 

- 40,00 euro/meter voor autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter van 15 

meter 

- 750,00 euro voor het terrein blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof) evenredig te verdelen onder 

de exploitanten volgens het aantal ingenomen m². 

Septemberkermis op de Grote Markt 

- 35,00 euro/meter per attractie met een diepte groter of gelijk aan 4,50 meter 

- 30,00 euro/meter per attractie kleiner dan 4,5 meter diepte 
- 80,00 euro/meter voor lunaparken 

- 60,00 euro/meter voor autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter van 15 

meter 

- 750,00 euro voor gans het terrein blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof) evenredig te verdelen 

onder de exploitanten volgens het aantal ingenomen m². 

De blauwe zone is een zone voorbehouden voor nieuwe of speciale attracties ter hernieuwing van de 

kermis en voor niet-abonnementhouders. De plaatsen worden toegewezen door het schepencollege. 

Kermis Noorderwijk Statie, Noorderwijk Centrum, Morkhoven meikermis, Morkhoven 

augustuskermis 
1,00 euro/meter per dag. 

Voor de paaskermis en septemberkermis is het tarief vastgesteld voor de hele periode van de kermis. 

Elke begonnen meter wordt aangerekend voor een volledige meter. 

Gebruik elektriciteitskast en wateraftappunt tijdens de kermissen 

- Per kermisattractie vaste kost 

14,00 euro per aansluiting (inclusief waterverbruik) 

- Per kermisattractie variabele kost 

vermogen in kVa x aantal uren kermis x 0,20 euro/kwh/aansluiting. 

Het aangerekend vermogen is het vermogen bij volledige belasting zoals vermeld op de 

energiefiche. Als bij controle ter plaatse blijkt dat het opgegeven vermogen lager is dan het 
werkelijke vermogen, wordt de retributie aangepast aan het werkelijke vermogen. 

- Per woonwagen (inclusief elektriciteitsverbruik en waterverbruik) 



3,00 euro per aangesloten woonwagen per kalenderdag (elke begonnen dag wordt volledig 

aangerekend). 

4. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn er geen vrijstellingen. 

5. Contantbelasting 

Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting moet één maand voor aanvang van de kermis, 

tegen aflevering van een ontvangstbewijs, in bewaring gegeven worden aan de financieel beheerder 

of zijn afgevaardigde. De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant 

kan geïnd worden, wordt ze een kohierbelasting. 

 
 

 

6. Procedure 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het decreet 

van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

7. Bezwaren 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 
maanden te rekenen vanaf de datum van contante inning. 

8. Opheffing 

Het reglement belasting op kermisactiviteiten 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 3 december 2013 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van het onderhavig 

reglement. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten,  

Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, 

Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Marcipont, Liedts, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Van Thielen 

 

 

006 Retributies 2014-2019: retributie op administratieve prestaties: aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie voor administratieve prestaties voor de 

periode 2014-2019. Met haar brief van 30/1/2014 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling 

Antwerpen, ontvangt het stadsbestuur het schorsingsbesluit voor het retributiereglement op 

administratieve prestaties. Het reglement moet onder punt 3 worden aangepast voor de tarieven 

van de zwart/wit fotokopieën. 
Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde de aanpassingen op 17/3/2014 principieel goed. 

Argumentatie 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpe, stuurt samen met haar brief van 

30/1/2014 het schorsingsbesluit voor het retributiereglement op administratieve prestaties. Het 

reglement wordt onder punt 3 geschorst omdat de tarieven voor alle fotokopieën A4 zwart/wit 

worden vastgelegd op 0,10 euro en het formaat A3 zwart/wit op 0,20 euro en er geen specifiek tarief 

voor fotokopieën van bestuursdocumenten goedgekeurd werd. Het toezicht vindt dat het tarief geen 

redelijke kostprijs is. 

Het stadsbestuur wil dit reglement behouden mits aanpassing omdat er regelmatig aanvragen 
binnen komen bij het stadsbestuur voor het maken van fotokopieën, aanvragen adressenlijsten via 

het rijksregister, agenda gemeenteraad en andere administratieve prestaties. Om tegemoet te 



komen aan deze vragen en door de financiële toestand van de stad, is het noodzakelijk deze kosten 

te verhalen op de aanvrager. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement retributie voor administratieve prestaties aan als volgt: 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft met ingang van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie voor het 

opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het stadsbestuur van allerhande administratieve 

stukken en inlichtingen. 

Inlichtingen omvatten opzoekwerk, een schriftelijk antwoord over specifieke zaken of eigendommen 

en de samenstelling van een dossier, maar niet het louter laten inzien van, het uitleg geven over en 
het afleveren van een afschrift van bestuursdocumenten. 

2. Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt. 

 

3. Grondslag en tarief 

De retributie wordt als volgt samengesteld: 

Administratieve prestaties 

- 0,05 euro per kopie A4 zwart/wit 

- 0,10 euro per kopie A3 zwart/wit 

- 0,50 euro per kopie A4 kleur 
- 1,00 euro per kopie A3 kleur 

- 5,00 euro per plan (A0) zwart/wit per lopende en per begonnen meter 

- 10,00 euro per plan (A0) kleur per lopende en per begonnen meter 

- 0,15 euro per adres met een minimum van 37 euro en een maximum van 124 euro per aanvraag 

voor het aanmaken van een adressenlijst via het rijksregister of computersysteem 

- 50,00 euro voor vastgoedinformatie, andere dan die reeds is opgenomen in het plannen- en 

vergunningenregister, en dit per individuele zoekopdracht (gratis voor aanvragen 

publiekrechtelijke rechtspersonen) 

- 15,00 euro voor een uittreksel uit het plannenregister (cfr. Vlaamse codex ruimtelijke ordening, 

hoofdstuk informatieplicht) 
- 15,00 euro voor een uittreksel uit het vergunningenregister (cfr. Vlaamse codex ruimtelijke 

ordening, hoofdstuk informatieplicht) 

- 25,00 euro per uur voor administratieve opzoekingen die de normale dienstverlening 

overschrijden en meer dan één arbeidsuur bedragen. Elk begonnen uur na het eerste wordt als 

een vol uur aangerekend. 

Leveren van naamplaatje op de gedenkzuil strooiweide 

- 25 euro voor het leveren van een naamplaatje op de gedenkzuil van de strooiweide. 

Afleveren van een bewonerskaart 

- 25,00 euro per jaar voor de kaart van een eerste voertuig en 75,00 euro voor de kaart van een 

tweede voertuig. 10,00 euro voor een duplicaat bij verlies of beschadiging en 10,00 euro voor een 
vervangkaart. 

4. Vrijstellingen 

Voor dit reglement zijn er geen vrijstellingen 

5. Betaling 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de 

stukken of verstrekken van inlichtingen. 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 
6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

7. Opheffing 



Het reglement retributie op administratieve prestaties zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 

3 december 2013,wordt opgeheven met ingang van 1 april 2014. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Stemmen tegen: Marcipont en Liedts,  

Onthouding: Van Thielen 

 
 

007 Retributies 2014-2019: retributie voor uitleenmateriaal: aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributiereglement: retributie voor uitleenmateriaal. 

Voor de goede werking van de uitleendienst is het noodzakelijk dat in dit reglement enkele kleine 

administratieve vergissingen worden rechtgezet. Ook de vervoerskost voor de kiosk werd per 

vergissing niet mee opgenomen zodat het reglement moet aangepast worden. 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde de wijzigingen op 17/3/2014 principieel goed. 

Argumentatie 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributiereglement: retributie voor uitleenmateriaal. 
Voor de goede werking van de uitleendienst is het noodzakelijk dat in dit reglement enkele kleine 

administratieve vergissingen worden rechtgezet. Ook de vervoerskost voor de kiosk werd per 

vergissing niet mee opgenomen zodat het reglement moet aangepast worden. 

Omdat de vervoerskosten voor de kiosk niet in het reglement van 3/12/2013 zijn opgenomen en wel 

in het vorige reglement van 2007, vraagt de dienst Toerisme deze opnieuw op te nemen. Het 

vervoeren en opstellen van de kiosk vraagt heel wat tijd van de uitvoeringsdiensten en kan niet 

zomaar aan iedereen worden overgelaten. De retributie wordt lichtjes verhoogd van 175 euro naar 

180 euro zodat de kostprijs voor de verenigingen haalbaar blijft. De bijdrage per km wordt 

opgetrokken van 1 euro naar 1,50 euro.  

De gemeente krijgt regelmatig aanvragen van derden voor het uitlenen en vervoeren van materialen 
en voorwerpen. Het vervoer, onderhoud en vervanging van deze materialen brengt voor de stad 

kosten met zich mee. Door de financiële toestand van de stad is het noodzakelijk deze kosten te 

verhalen op de aanvrager. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het retributiereglement op uitleenmateriaal aan als volgt: 

1. Algemene bepalingen 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op materialen die 

eigendom zijn van de stad Herentals en die worden uitgeleend. 

2. Gebruiker 
De retributie valt ten laste van de aanvrager. 

3. Grondslag en tarief 

De stad vestigt een retributie voor: 

Uitleenmaterialen van de stad 

Deze materialen worden enkel uitgeleend aan: eigen diensten, organisaties die een activiteit 

organiseren in samenwerking met de stad, verenigingen aangesloten bij een erkende Herentalse 

adviesraad voor activiteiten georganiseerd op het grondgebied van de stad, erkende adviesraden, 

Toerisme Herentals vzw, Herentalse rusthuizen, Herentalse scholen, organisatoren van straat- en 

buurtfeesten, omliggende gemeenten en het 29e Bataljon Logistiek. Voor andere aanvragen kan het 

college een beslissing nemen. 
Voor het uitleenmateriaal betaalt de aanvrager een waarborgsom en 10 euro per dag bij het 

overschrijden van de ontleentermijn. De waarborg wordt vastgesteld als volgt: 

- Dansvloer (70 m²): 3,00 euro/m² 



- Dranghekken per container (50 stuks), afmeting 2,50 m: 75,00 euro  

- Dranghekken losse (100 stuks): 1,50 euro/stuk  

- Geluidsbegrenzer: 50,00 euro  

- Kapstok: 10,00 euro per stuk 

- Kiosk: 250,00 euro 

- Megafoon: 12,00 euro per stuk 

- Mobiele geluidsinstallatie voor auto: 40,00 euro per stuk 

- Panelen wit (12 stuks): 12,00 euro per paneel 

- Panelen zwarte infopanelen: 12,00 euro per paneel 

- Receptietafels (6 stuks per kar): 7,00 euro per stuk 
- Spreekgestoelte: 12,00 euro per stuk 

- Stoelen per kar (50 stuks per kar): 50,00 euro per kar 

- Stoelen per stuk: 1,00 euro per stuk 

- Tafels per kar (15 stuks): 50,00 euro per kar 

- Tenten: 250,00 euro per tent 

- Trapjes met 4 of 3 treden: 10,00 euro per trap 

- Verdeelkast: 250,00 euro 

- Verstelbaar podium (66 stuks x 2 m²): 6,00 euro per stuk  

- Vitrinekasten: 15,00 euro per stuk 

- Vlaggen: 50,00 euro per vlag 
- Vlaggenmasten (55 stuks): 5,00 euro per stuk 

- Vuurkorf: 10,00 euro per korf 

Transport van de uitleenmaterialen van de stad 

- 60,00 euro vervoerskosten heen en terug 

- 25,00 euro vervoerskosten heen en terug voor het vervoeren van een container dranghekken 

- 40,00 euro vervoerskosten heen en terug van dranghekken voor opendeurdagen van bedrijven 

- 180,00 euro vervoerskosten heen en terug van de kiosk (= leveren + plaatsen). Voor vervoer 

buiten de gemeentegrenzen wordt er 1,50 euro per km aangerekend, te rekenen vanaf het 

stadsmagazijn, Hemeldonk 8 tot aan de plaats van levering. 

Materialen verkeerssignalisatie 
Materialen verkeerssignalisatie worden enkel uitgeleend per ondeelbare periode van één week 

(maximum 7 kalenderdagen) met uitzondering van de parkeerverbodsborden E3. Deze materialen 

kunnen enkel afgehaald worden. De tarieven worden vastgesteld als volgt: 

Verkeersbord, knipperlicht, dranghekken (rood-wit)  

- 5,00 euro per week/stuk 

- 50,00 euro waarborg per stuk 

Bord ‘minder snel’ 

- Gratis 

- 10 euro waarborg per stuk 

Parkeerverbodsbord E3 met rubber voet 
- 1,00 euro per dag/stuk 

- 10,00 euro waarborg per stuk 

Verkeerskoffer 

- 75,00 euro waarborg per verkeerskoffer 

- 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn 

Veiligheidskoffer 

- 50,00 euro waarborg per veiligheidskoffer 

- 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn 

Speelkoffer 
- 50,00 euro waarborg per speelkoffer 

- 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn 

Geluidskoffer 

- 50,00 euro waarborg per geluidskoffer 

- 10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn 



De theaterkoffer kan enkel ontleend worden door scholen van het lager onderwijs. 

- 125,00 euro waarborg per theaterkoffer 

- 25,00 euro per dag 

Recreatiesportmateriaal 

Voor het uitlenen van recreatiesportmateriaal betaalt de aanvrager een waarborg van 50,00 euro en 

10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn ongeacht het aantal stuks. Het tarief 

voor de huur wordt vastgesteld per stuk. 

- Atletiekmateriaal, ballen, badmintonraketten, chrono, hulpmateriaal, klimmateriaal, stap-

pentellers, vrijetijdsspel en wereldbalnetten: 2,00 euro 

- Badmintonstel, funslang, parachute, springtouwset en volleybalstel: 9,00 euro  
- New games en sofbalspel: 18,00 euro 

Volkssportmateriaal 

- Voor het uitlenen van volkssportmateriaal betaalt de aanvrager een waarborg van 50,00 euro en 

10,00 euro per dag bij het overschrijden van de ontleentermijn ongeacht het aantal stuks. Het 

tarief voor de huur wordt vastgesteld per stuk. 

- Gaaibollen, kegelen, hamertjesspel, schuiftafel, rieten mand, beugelen, riboulette, stangenbiljart, 

tafelkegelspel, tonspel, trou madame, sjoelbak, toptafel: 9,00 euro 

 

- Doelschieten, liggende wip: 18,00 euro 

- Overige volksspelen: 4,00 euro. 
De waarborg wordt vastgesteld als volgt: 

- Educatief pakket Wild van water: 5,00 euro 

- Stappenteller: 2,00 euro 

- Calcimatics: 0,50 euro 

- Cd-rom Roken, een teer onderwerp: 0,50 euro 

- Cd-rom Alcohol nuchter bekeken: 0,50 euro 

- Cd-rom Kinderen en brandwonden: 0,50 euro. 

Bij beschadiging of vernietiging, diefstal en/of ontbreken van uitgeleend materiaal wordt de 

herstellingskost of de nieuwwaarde aangerekend aan de gebruiker. 

4. Vrijstellingen 
Organisatoren van wijk- en buurtfeesten binnen de stad kunnen maximaal 1 maal per jaar het 

uitleenmateriaal opgenomen in de inventaris gratis laten leveren. 

Herentalse verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad, kunnen 1 maal per jaar 

beroep doen op de stadsdiensten voor het gratis leveren van materiaal binnen de grenzen van de 

stad. 

Activiteiten die georganiseerd worden door Herentalse adviesraden en stadsdiensten zijn vrijgesteld 

van het betalen van waarborg en vervoerkosten.  

Voor activiteiten die georganiseerd worden door Herentalse adviesraden en stadsdiensten en voor 

jumelage- en regionale activiteiten georganiseerd door het stadsbestuur, zijn de huurtarieven niet 

van toepassing. 
5. Betaling 

De retributie is verschuldigd op het moment van de aanvraag. 

De waarborg wordt minstens twee weken voor de activiteit betaald. Deze waarborg wordt 

terugbetaald als de materialen in goede staat terugbezorgd of opgehaald zijn. 

Bij niet-betaling van de waarborg en het transporttarief krijgt de aanvrager geen beschikking over de 

materialen. 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 
6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

7. Opheffing 



Het reglement retributie voor uitleenmateriaal zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 

december 2013 wordt opgeheven met ingang van 1 april 2014. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert,  

Marcipont en Liedts  

Onthouding: Van Thielen 

 
 

008 Retributies 2014-2019: retributiereglement sporthallen De Vossenberg: aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 3/12/2013 heeft de gemeenteraad het retributiereglement voor gebruik Sporthallen De 

Vossenberg goedgekeurd.  

Op 21 en 22/1/2014 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, enkele 

opmerkingen overgemaakt bij het retributiereglement voor gebruik van de sporthallen De 

Vossenberg.  

Adviezen 

Voorgesteld wordt om de term semi-commerciële organisaties te vervangen door commerciële 

organisaties (definitie: zakelijke en winsten genererende organisaties) en de zin “het directiecomité 
zal bepalen welke organisaties of inrichtingen ressorteren onder toepassing van bovenstaande 

tarieven, zijnde semi-commerciële organisaties” uit het reglement te schrappen. 

Argumentatie 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen, heeft op 21 en 22/1/2014 enkele 

opmerkingen gemaakt over de belastingen en retributies 2014-2019 van de gemeenteraad van 

3/12/2013. 

De toezichthoudende overheid stelt vast dat de definitie en invulling van de gebruikerscategorie 

“semi-commerciële organisatie” zonder enige aanduiding volledig overgelaten wordt aan het 

directiecomité. Twijfels en onduidelijkheid aangaande de hoedanigheid van retributieplichtige geven 

aanleiding tot geschillen en mogelijk schendingen van het gelijkheidsbeginsel bij de toepassing van 
de verordening. Om dit te voorkomen, verzoekt het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling 

Antwerpen dan ook het begrip “semi-commerciële organisatie” eenduidig te laten definiëren in het 

reglement. 

De sportdienst en de financiële dienst stellen voor om de term semi-commerciële organisaties te 

vervangen door commerciële organisaties (definitie: zakelijke en winsten genererende organisaties) 

en de zin “het directiecomité zal bepalen welke organisaties of inrichtingen ressorteren onder 

toepassing van bovenstaande tarieven, zijnde semi-commerciële organisaties” uit het reglement te 

schrappen. 

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt met ingang van 1 april 2014 het retributiereglement voor gebruik van de 

sporthallen De Vossenberg als volgt goed: 

Grondslag en tarief 

1. Tarieven sporthallen voor een bij een sportraad aangesloten en erkende sportvereniging 

A. Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestaties: 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 3,68 6 % 3,90 

2/3 van de sporthal 5,66 6 % 6,00 

3/3 van de sporthal 7,74 6 % 8,20 

1/2 van de sporthal 4,72 6 % 5,00 



B. Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden: 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 8,30 6 % 8,80 

2/3 van de sporthal 12,17 6 % 12,90 

3/3 van de sporthal 15,38 6 % 16,30 

1/2 van de sporthal 10,09 6 % 10,70 

C. Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 12,17 6 % 12,90 

2/3 van de sporthal 15,38 6 % 16,30 

3/3 van de sporthal 18,21 6 % 19,30 

1/2 van de sporthal 13,30 6 % 14,10 

D. Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties. 

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

1. manifestaties die minder dan 4 uur duren 50,38 6 % 53,40 

2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u) 100,66 6 % 106,70 

3. voor elk bijkomend uur 10,09 6 % 10,70 

4. voor onder 1. genoemde manifestaties  

vanaf het 7de uur 

100,66 6 % 106,70 

Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 

bijkomende vergoeding van 14,43 euro/uur, excl. btw, 15,30 euro/uur, incl. btw bijbetaald te 

worden. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan deze 

voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,66 euro, excl. btw, 25,00 euro, incl. btw 
per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te worden aan het AGB Sport en Recreatie 

Herentals. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de 

zaal inbegrepen. 

E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst die 

gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socio-culturele of 

sportieve doeleinden 

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u) 150,00 6 % 159,00 

2. voor elk bijkomend uur 30,19 6 % 32,00 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan deze 

voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,66 euro, excl. btw, 25,00 euro, incl. btw 

per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te worden aan het AGB Sport en Recreatie 

Herentals. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de 

zaal inbegrepen. 

F Gebruik douches sporthal 

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

groepen van 1 tot 10 personen 3,68 6 % 3,90 

groepen van 11 tot 20 personen 5,66 6 % 6,00 

groepen van 21 tot 30 personen 7,74 6 % 8,20 

per schijf van 10 personen verhoging, 

verhoogt de retributie met 

2,26 6 % 2,40 



G. Gebruik turnzaal 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

gebruik door clubs 8,21 6 % 8,70 

H. Gebruik polyvalent zaaltje 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

gebruik door clubs 3,67 6 % 3,90 

2. Tarieven sporthallen voor andere gebruikers 

A Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestaties 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 5,19 6 % 5,50 

2/3 van de sporthal 8,02 6 % 8,50 

3/3 van de sporthal 10,85 6 % 11,50 

1/2 van de sporthal 6,60 6 % 7,00 

 

 

B Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 11,70 6 % 12,40 

2/3 van de sporthal 17,45 6 % 18,50 

3/3 van de sporthal 21,70 6 % 23,00 

1/2 van de sporthal 14,43 6 % 15,30 

C Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 17,45 6 % 18,50 

2/3 van de sporthal 21,89 6 % 23,20 

3/3 van de sporthal 26,04 6 % 27,60 

1/2 van de sporthal 18,87 6 % 20,00 

D Gebruik van de zaal voor sporttornooien of socio-culturele organisaties  

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

1. manifestaties die minder dan 4 uur duren 71,79 6 % 76,10 

2. manifestaties die een ganse dag duren (8 u) 143,40 6 % 152,00 

3. voor elk bijkomend uur 14,43 6 % 15,30 

4. voor onder 1. genoemde manifestaties  

vanaf het 7de uur 

143,68 6 % 152,30 

Indien er reclameborden geplaatst worden voor de duur van de manifestatie, dient er een 

bijkomende vergoeding van 14,43 euro/uur, excl. btw, 15,30 euro/uur, incl. btw bijbetaald te 

worden. 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en opkuis van de zaal. Indien hij aan deze 

voorwaarden niet voldoen, dient een vergoeding van 20,66 euro, excl. btw, 25,00 euro, incl. btw 

per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te worden aan het AGB Sport en Recreatie 

Herentals. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de 

zaal inbegrepen. 



E. Gebruik van de zaal voor commerciële activiteiten en evenementen waarvan de winst die 

gegenereerd wordt niet rechtstreeks wordt aangewend voor verenigingen met socio-culturele of 

sportieve doeleinden 

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

1. basishuurprijs voor de ganse dag (8 u) 215,38 6 % 228,30 

2. voor elk bijkomend uur 43,02 6 % 45,60 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan deze 

voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,66 euro, excl. btw, 25,00 euro, incl. btw 

per gepresteerd uur en per personeelslid betaald te worden aan het AGB Sport en Recreatie 

Herentals. In het gebruik van de zaal is ook de periode voor de inrichting en ontruiming van de 
zaal inbegrepen. 

F. Gebruik douches sporthal 

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

groepen van 1 tot 10 personen 5,19 6 % 5,50 

groepen van 11 tot 20 personen 8,02 6 % 8,50 

groepen van 21 tot 30 personen 10,85 6 % 11,50 

per schijf van 10 personen verhoging, 

verhoogt de retributie met 

2,92 6 % 3,10 

G. Verjaardagsfeestjes 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 8,87 6 % 9,40 

2/3 van de sporthal 17,64 6 % 18,70 

3/3 van de sporthal 26,51 6 % 28,10 

1/2 van de sporthal 13,30 6 % 14,10 

H. Gebruik turnzaal  

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

gebruik door clubs 11,60 6 % 12,30 

I. Gebruik polyvalent zaaltje 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

gebruik door clubs 4,81 6 % 5,10 

3. Tarieven voor scholen 

 A. Gebruik sporthal 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

1/3 van de sporthal 2,92 6 % 3,10 

2/3 van de sporthal 5,85 6 % 6,20 

3/3 van de sporthal 8,77 6 % 9,30 

1/2 van de sporthal 5,85 6 % 6,20 

B. Gebruik turnzaal  

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 

gebruik door scholen 6,32 6 % 6,70 

C. Gebruik polyvalent zaaltje 

omschrijving exclusief btw 

euro/uur 

btw-tarief inclusief btw 

euro/uur 



gebruik door scholen 2,74 6 % 2,90 

4. Tarieven vergaderzaal sportcomplex De Vossenberg 

De tarieven zijn van toepassing voor occasioneel gebruik. 

Gebruikers vallen onder één van de volgende categorieën: 

- Categorie A: stadsbestuur, stedelijke diensten, AGB’s, OCMW’s en erkende adviesraden voor het 

uitvoeren van hun basisopdracht, advisering en/of opdrachten in uitvoering van het 

schepencollege. 

- Categorie B: organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk met zetel op het 

grondgebied van Herentals en werking binnen de stad, onderwijsinstellingen uit de stad en 

politiezone Neteland. 
- Categorie C: niet–Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk. 

- Categorie D: alle overige gebruikers. 

Bij uitzonderingen of twijfels legt de stedelijke sportdienst de vraag voor aan het bestuur.  

De vergaderzaal in sporthallen De Vossenberg is uitsluitend toegankelijk als de reguliere werking van 

de vaste gebruikers dit toelaat. 

Gebruikstarief per gebruik/ dag:  

omschrijving exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

Categorie A gratis   

Categorie B 14,15 6 % 15,00 

Categorie C 18,86 6 % 20,00 

Categorie D 113,20 6 % 120,00 

De gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en de opkuis van de zaal. Indien hij aan deze 

voorwaarden niet voldoet, dient een vergoeding van 20,66 euro, excl. btw, 25,00 euro, incl. btw per 

gepresteerd uur en per personeelslid betaald te worden aan het AGB Sport en Recreatie Herentals. 

5. Basisvergoeding bij reservatie en niet gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder geldige 

reden 

Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een zaal reserveert en er geen gebruik van 

maakt, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt een 

vergoeding gevraagd van 18,90 euro, excl. btw, 20,00 euro, incl. btw voor administratieve kosten. 

Als geldige reden voor annulaties van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht aanvaard. In 
dit geval wordt geen retributie aangerekend. 

6.  Basisvergoeding gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals 

Voor het gebruik van de sporthallen door alle diensten van de stad Herentals, (droogactiviteiten, 

vormingsactiviteiten, sportkampen, initiaties, fysieke trainingen eigen personeel, evenementen, 

initiatieven van alle gemeentelijke diensten, , …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag aangerekend. 

Dit bedrag kan jaarlijks, na een financiële evaluatie van de globale kostprijs, bijgestuurd worden 

  exclusief btw 

euro 

btw-tarief inclusief btw 

euro 

jaarlijks forfaitair bedrag 4.716,98 6 % 5.000,00 

7. Overgangsmaatregel 
Bij overgangsmaatregel, voor scholen en verenigingen die reeds een contract hadden afgesloten tot 

maximum 30 juni 2014, blijven dezelfde tarieven behouden als diegene die geldig waren bij het 

afsluiten van het contract. Vanaf 1 juli 2014 zijn de tarieven van kracht zoals bepaald in het 

retributiereglement. 

8. Betaling 

Het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals wordt gemachtigd tot het vaststellen 

van de inningsmodaliteiten. Bij niet-minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet 

de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de 

burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

9. Procedure 



Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

De gemeenteraad heft het retributiereglement voor gebruik van de sporthallen De Vossenberg 2014-

2019, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2013, op met ingang van de 

inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 
Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Marcipont, Liedts en Van Thielen 

 

 

009 Retributies 2014-2019: retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark: 

aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Toegangsprijs 

Recreatiedomein het Netepark te Herentals heeft de laatste jaren te kampen met een dalende trend 

in bezoekersaantallen voor de zwembaden. De bezoekersaantallen voor de zwembaden (scholen, 

clubs en aqualessen exclusief) bedroegen van 2010-2013 voor de periode juli-augustus 

respectievelijk 72.117, 64.517, 82.774 en 65.061. De belangstelling voor de andere voorzieningen van 
het Netepark verlopen in stijgende trend. De bezoekersaantallen voor de recreatieve voorzieningen, 

uitgezonderd de zwembaden, bedroegen van 2010-2013 voor de periode juli-augustus respectievelijk 

5.459, 5.046, 7.268 en 6.4410.  

Hierbij merken we wel op dat deze cijfers sterk weersafhankelijk zijn. Zo waren juli 2010 en juli 2013 

warme maanden waardoor het bezoekersaantal veel hoger lag (nl.45152 en 37534) dan in de andere 

zomermaanden. 

Ook vermoeden we dat met de stijging van de tarieven in 2013 het in de zomerperiode minder 

aantrekkelijk werd voor de klanten om gebruik te maken van de recreatieve voorzieningen alleen. 

Om te kunnen wedijveren met onze naaste concurrenten Geel, De Lilse Bergen, Het Zilvermeer en de 

Waterperels te Lier, willen we onze toegangsprijs attractiever maken. Bedoeling is om meer 
bezoekers aan te trekken en het economische verlies van het Netepark te beperken. 

Badpakken 

Het directiecomité van het AGB sport en Recreatie Herentals besliste op 15/7/2013 om in de 

zwembaden van het recreatiedomein Netepark zwembroeken voor heren te verkopen aan maximaal 

12 euro per stuk voor volwassenen en 9 euro per stuk voor kinderen. 

De laatste maanden is er ook vraag naar badpakken voor meisjes omdat zij soms shorts met zakken 

dragen als zwemkledij. 

Adviezen 

Communicatiedienst 

Om het project te communiceren werd er samen gezeten met Jef Versmissen van de 
communicatiedienst. Omdat we in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een 

hittegolf, extra personeel nodig hebben aan de zwembaden kan het zijn dat sommige recreatieve 

voorzieningen tijdelijk sluiten. Hierdoor zullen we niet zozeer de nadruk in communicatie leggen op 

het “all-in” gegeven. Anders zou het kunnen dat mensen zich benadeeld voelen in die uitzondelijke 

omstandigheden wanneer sommige recreatieve voorzieningen al dan niet tijdelijk gesloten zouden 

zijn. We communiceren naar de mensen toe dat het all-in gegeven een soort van extraatje is dat ze er 

gratis bij krijgen. Op deze manier zit het Netepark in lijn van klantgerichte dienstverlening die de stad 

Herentals wil zijn. 

Argumentatie 

Vanaf 28/6/2014 tot en met 31/8/2014 wordt er voorgesteld dat bezoekers bij het betalen van de 
huidige toegangsprijs ook gebruik mogen maken van de recreatieve voorzieningen zonder daar een 



supplement voor te moeten betalen. De globale toegagsprijs zou het Netepark een positief en 

klantvriendelijk imago moeten geven waarbij we enerzijds goedkoper zijn dan onze naaste 

concurrenten en anderzijds een optimale prijs – kwaliteitsverhouding aanbieden aan onze bezoekers. 

We spelen hierbij in op de behoeften van gezinnen met kinderen én jeugd. Deze doelgroepen zijn de 

belangrijksten in de drukke zomerperiode. 

De inkomsten van de recreatieve voorzieningen in deze periode bedragen van 2010-2013 

respectievelijk 4.013,35 euro; 3.477,11 euro; 5.426,40 euro en 5.156 euro. Deze inkomsten lopen we 

echter mis en zullen gecompenseerd moeten worden door meer bezoekers. Het aantal extra 

bezoekers dat we nodig hebben om dit bedrag te compenseren bedraagt 1.333 bezoekers 

(Gemiddelde prijs van de toegangsprijzen voor kinderen en volwassenen Herentalsenaren en niet- 
Herentalsenaren is 3,75 euro). Relatief gezien betekent dit een stijging van 2% in het aantal 

bezoekers t.o.v. 2013. 

Door het Netepark als totaalpakket aan te bieden aan de klanten wordt er gehoopt veel meer 

bezoekers naar hier te lokken en in te spelen op de dagtoeristen.  

Voorstel aanpassing organisatie recreatieve voorzieningen 

Bij het invoeren van deze maatregel zal de organisatie van de recreatieve voorzieningen ook op een 

andere manier moeten gebeuren om voorbereid te zijn op grote groepen mensen die hiervan meer 

gebruik zullen maken. 

Minigolf/BMX: 

1 permanente persoon die materiaal uitdeelt en in ontvangst neemt. Ook is deze persoon 
verantwoordelijk voor het EHBO materiaal. 

Trampoline: 

1 permanente persoon die timing beheert. Waar vroeger de afspraak was om na 10 minuten te 

wisselen zal dit nu na 5 minuten zijn. Deze medewerker zorgt voor een vlotte doorstroming van de 

bezoekers. 

Speeltuin/beachvolleybal: 

Geen permanent toezicht maar sporadisch door middel van “patrouillering”. 

Voorstel openingsuren recreatieve voorzieningen-zwembaden 28 juni-31 augustus 2014 

Ook is er een voorstel om de openingsuren van het Netepark te wijzigen dat complementair is met 

het voorstel van de globale toegangsprijs en aansluit bij de optimale inzet van personeel ondanks 
besparingen. Dit voorstel wordt apart uitgewerkt in Parnassus om het overzichtelijker te houden. 

Badpakken 

Aan de kassa van de zwembaden worden enkel zwembroeken voor heren te koop aangeboden. 

Er wordt gevraagd om eveneens badpakken voor meisjes te koop aan te bieden aan 9 euro per stuk 

(deze kostprijs werd afgestemd op de kostprijs voor de aankoop van badpakken voor kinderen en op 

de aankoop van zwembroeken voor kinderen). 

De nodige kredieten voor de aankoop van badpakken en ontvangsten van de verkoop van badpakken 

kunnen via de voorziene kredieten in het meerjarenplan geregeld worden. 

Het retributiereglement voor gebruik van de zwembaden en recreatiedomein Netepark dient 

aangepast te worden zodat de verkoop van badpakken opgenomen wordt. 
BESLUIT 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het gebruik van de zwembaden en 

recreatiedomein Netepark als volgt goed:  

Artikel 1  

Met ingang van 1 april 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, geldt volgend 

retributiereglement voor het gebruik van de zwembaden en recreatiedomein Netepark. 

Artikel 2 

Kolom 1 vermeldt de omschrijving, kolom 2 de tarieven exclusief btw, kolom 3 het btw-tarief en 

kolom 4 de tarieven inclusief btw. 
10. Tarieven zwembaden 

A. Individuele tarieven  

 1) Inwoners stad Herentals 



Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 3,2283 6 3,4 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 2,5604 6 2,7 

c) kinderen – 3 jaar 0,000 6 0,0 

 2) Niet-inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 3,8491 6 4,1 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 3,0565 6 3,2 

c) kinderen – 3 jaar 0,0000 6 0,0 

B. Individuele abonnementen  

  1) 10-beurtenkaart 

   a) Inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 30,0566 6 31,9 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 23,2660 6 24,7 

 b) Niet-inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 35,0943 6 37,2 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 28,1887 6 29,9 

 2) 20-beurtenkaart 

 a) Inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 49,6490 6 52,6 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 38,2944 6 40,6 

 b) Niet-inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 65,4340 6 69,4 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 47,5472 6 50,4 

3) Jaarabonnement 

 a) Inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 
(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 
(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 187,0189 6 198,2 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 140,2642 6 148,7 

 b) Niet-inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 219,6226 6 232,8 



b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 166,4151 6 176,4 

C. Gezinsabonnement  

1) inwoners Herentals 

Omschrijving exclusief 
btw 

(euro) 

btw – tarief 
(%) 

inclusief 
btw 

(euro) 

a) 6 maanden 187,0189 6 198,2 

 2) niet-inwoners Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 
(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 
(euro) 

a) 6 maanden 219,6226 6 232,8 

D. Ochtend- of middagzwemmen  

 1) inwoners Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 
(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 
(euro) 

a) 1 beurt 2,5604 6 2,7 

b) 10-beurtenkaart 23,3774 6 24,8 

c) 20-beurenkaart 44,1944 6 46,8 

d) jaarabonnement 168,3170 6 178,4 

 2) niet-inwoners Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) 1 beurt 2,8302 6 3,0 

b) 10-beurtenkaart 27,0566 6 28,7 

c) 20-beurenkaart 51,3962 6 54,5 

d) jaarabonnement 196,9812 6 208,8 

E. Individuele tarieven bij opening van de openluchtzwembaden 

 1) Inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 3,2283 6 3,4 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 2,5604 6 2,7 

c) kinderen – 3 jaar 0,0000 6 0,0 

 2) Niet-inwoners stad Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 
(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 
(euro) 

a) volwassenen en kinderen + 14 jaar 4,7170 6 5,0 

b) kinderen – 14 jaar, senioren + 60, andersvaliden 3,6793 6 3,9 

c) kinderen – 3 jaar 0,0000 6 0,0 

Alle andere tarieven voor gebruik van de zwembaden blijven bij de opening van de open-

luchtzwembaden gelden  

F. Schoolzwemmen 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) Scholen met contract van bepaalde duur, per 

 leerling 

1,4151 6 1,5 



2) Scholen zonder vast contract, per leerling 2,6038 6 2,8 

G. Jeugdgroepen in georganiseerd verband 

1) Groepen uit Herentals 

Omschrijving exclusief 
btw 

(euro) 

btw – tarief 
(%) 

inclusief 
btw 

(euro) 

a) + 14 jarigen 2,5604 6 2,7 

b) – 14 jarigen 2,0038 6 2,1 

 

2)   Groepen van buiten Herentals 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) + 14 jarigen 2,9434 6 3,1 

b) – 14 jarigen 2,6038 6 2,8 

  3) Recht op groepstarief 

a)  De groep moet uit minimaal 15 personen bestaan en dient vooraf te reserveren 

(facturatie adres). 

b) Om recht te hebben op het tarief voor -14 jarigen wordt een namenlijst van de 

deelnemers met het geboortejaar geleverd, zodat een correcte prijsberekening kan 

worden gemaakt. 
c) Per 10 deelnemers wordt 1 begeleider gratis toegelaten als toezichthouder (hij/zij 

draagt toezichtverantwoordelijkheid, de groepsverantwoordelijke bevestigt dit door het 

afsprakenprotocol te ondertekenen). 

H. Gebruik van baden door scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families buiten de 

normale openingsuren 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) volledige installatie per uur 326,7169 6 346,8 

2) recreatiebad per uur 170,9434 6 181,2 

3) doelgroepenbad per uur 89,4340 6 94,8 

4) wedstrijdbad per uur 89,4340 6 94,8 

 
De scholen, verenigingen, bedrijven, groepen of families moeten voorzien in de organisatie 

van het toezicht volgens de Vlaremwetgeving 

I. Diversen 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) gebruik zwembad voor jarigen 0,0000 21 0,0 

2) gebruik haardrogers 0,4132 21 0,5 

3) verkoop zwemdiploma’s 0,4958 21 0,6 

4) verkoop babyzwemluier 1,5867 21 1,9 

5) verkoop zwembandjes 5,9503 21 7,2 

6) verkoop zwembroeken volwassenen 9,9170 21 12,00 

7) verkoop zwembroeken kinderen 7,4380 21 9,00 

8) verkoop badpakken voor kinderen 7,4380 21 9,00 

J. Wellness 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) geurbad per 15 minuten 2,3772 6 2,5 



2) aromastoombad per 15 minuten 2,3772 6 2,5 

K. Tarieven voor watersportverenigingen 

1) Trainingszwemmen 

a) Herentalse vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) duikclub per uur per deelnemer 1,2913 6 1,4 

2) zwemclub per uur per deelnemer 0,8683 6 0,9 

b) Niet-Herentalse vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 
(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 
(euro) 

1) + 14 jaar per uur per deelnemer 3,0906 6 3,3 

2) – 14 jaar per uur per deelnemer 2,6038 6 2,8 

c) De clubs moeten voorzien in de organisatie van het toezicht volgens de Vlarem-

wetgeving. 

d) Met een jaarabonnement of gezinsabonnement mag men tijdens de cluburen trainen 

zonder dat de club daar financieel nog een extra bijdrage voor moet leveren. De 

abonnementen moeten daarvoor individueel voor elke training afgeboekt worden aan 
lezer van de hoofdingang. 

2) Wedstrijden 

a) Herentalse vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) halve dag wedstrijdbad 79,0378 6 83,8 

2) hele dag wedstrijdbad 158,0755 6 167,6 

b) Niet-Herentalse vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) halve dag wedstrijdbad 160,7546 6 170,4 

2) hele dag wedstrijdbad 321,5094 6 340,8 

3) Ander activiteitenaanbod uitsluitend voor Herentalse watersportverenigingen 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) trimzwemmen per uur per persoon 1,5585 6 1,7 

b) zwemlessen, watergewenning per persoon 1,8924 6 2,0 

c) recreatief zwemmen in recreatiebad buiten 

 openingsuren, per uur per persoon, met een 
 minimum van 20 deelnemers 

2,1151 6 2,2 

11. Tarieven recreatiedomein Netepark 

A. Basistarieven voetbalvelden 

1) Training 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) junioren- en seniorenploegen, per training van 1,5  uur 9,5455 21 11,6 

b)  jeugdploegen tot en met scholieren, per training  van 

1,5 uur 

7,1660 21 8,7 

2) Competitiegebruik 



Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a)  junioren- en seniorenploegen, per wedstrijd 19,0909 21 23,1 

b) jeugdploegen tot en met scholieren, per wedstrijd 14,3182 21 17,3 

3) Tornooien 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) volledige installatie voor een hele dag 95,4545 21 115,5 

4) Schoolgebruik 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) tijdens de lesuren, per lesuur 7,1660 21 8,7 

b) naschoolse activiteiten, per uur 9,5455 21 11,6 

5) Verenigingen erkend door de Herentalse sportraad krijgen een vermindering van 30 %. 

6) Bij gebruik gedurende een geheel sportseizoen wordt een vermindering van 10 % 

toegestaan voor trainingen en wedstrijden, deze vermindering is niet cumuleerbaar met 

vorige korting. 

B.Tarief voor scholen 

1. Geen reservatie tegen forfaitaire prijs mogelijk tijdens weekends, feestdagen of op 
woensdagnamiddagen. 

2. Voor een forfaitair prijs voor het gebruik van de recreatie-infrastructuur dient steeds op 

voorhand gereserveerd te worden. Het bestuur houdt zich steeds het recht voor om bij 

maximumbezetting de toegang tot de speeltuin om veiligheidsredenen te weigeren. 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

3) niet-exclusief gebruik recreatie-infrastructuur 

 gedurende 4 uur 

50,3306 21 60,9 

4) niet-exclusief gebruik recreatie-infrastructuur 

 gedurende een hele dag 

100,6611 21 121,8 

 

 

Artikel 3 

Voor het gebruik van de zwembaden Netepark en het recreatiepark Netepark door alle diensten van 

het stadsbestuur van Herentals (aqua-activiteiten, zwemlessen, vormingsactiviteiten, sportkampen, 

initiaties, fysieke training eigen personeel, evenementen, initiatieven van alle gemeentelijke 

diensten, …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag aangerekend. Dit bedrag kan jaarlijks, na een 

financiële evaluatie van de globale kostprijs, bijgestuurd worden. 

Omschrijving exclusief btw 
(euro) 

btw – tarief 
(%) 

inclusief 
btw (euro) 

Jaarlijks forfaitair bedrag 4.716,9811 6 5.000,0 

Artikel 4 

Bij overgangsmaatregel worden de tarieven voor watersportverenigingen, zoals bepaald in het 

retributiereglement Artikel 2. K. Tarieven voor watersportverenigingen, pas van kracht vanaf 1 juli 

2014. Tot deze datum gelden onderstaande tarieven zoals vermeld in het retributiereglement dat 

door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 21 december 2010.  
Tarieven voor watersportverenigingen 

1.Trainingszwemmen 

a) Door de Herentalse sportraad erkende vereniging 

Omschrijving exclusief btw – tarief inclusief 



btw 

(euro) 

(%) btw 

(euro) 

1) duikclub per uur per deelnemer 1,0944 6 1,1600 

2) zwemclub per uur per deelnemer 0,7359 6 0,7800 

b) Niet erkende vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) + 14 jaar per uur per deelnemer 2,5755 6 2,7300 

2) – 14 jaar per uur per deelnemer 2,1699 6 2,3000 

 2. Wedstrijden 

c) Door de Herentalse sportraad erkende vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) halve dag wedstrijdbad 66,9812 6 71,0000 

2) hele dag wedstrijdbad 133,9623 6 142,0000 

d) Niet-erkende vereniging 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

1) halve dag wedstrijdbad 133,9622 6 142,0000 

2) hele dag wedstrijdbad 267,9245 6 284,0000 

3. Ander activiteitenaanbod van erkende Herentalse watersportverenigingen 

Omschrijving exclusief 

btw 

(euro) 

btw – tarief 

(%) 

inclusief 

btw 

(euro) 

a) trimzwemmen per uur per persoon 1,3208 6 1,4000 

b) zwemlessen, watergewenning per persoon 1,6038 6 1,7000 

c) recreatief zwemmen in recreatiebad buiten 

 openingsuren, per uur per persoon, met een 

 minimum van 20 deelnemers 

1,7925 6 1,9000 

Artikel 5 

Indien een persoon met een handicap niet zelf voor zijn of haar veiligheid kan instaan mag er een 

begeleid(st)er per persoon mee binnen, deze begeleid(st)er zal tijdens de volledige duur van het 

bezoek  ononderbroken instaan voor de individuele begeleiding. 

Artikel 6 

Recht op voordeeltarief: 

1) Het tarief voor de inwoners van de stad Herentals wordt toegestaan indien de bezoeker, op 

spontaan vertoon van een identiteitsbewijs, kan aantonen dat hij/zij inwoner is van Herentals. 

2) Het voordeeltarief voor kinderen -14 jaar, senioren + 60 jaar en andersvaliden wordt 

toegestaan op spontaan vertoon van een identiteitsbewijs voor kinderen, de persoonlijke 
identiteitskaart of de geldige mindervalidenkaart. De geboortedag is de scharnierdatum 

Artikel 6bis 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, kunnen 

Herentalse houders van een vrijetijdspas genieten van een korting van 50 % op de kostprijs van 

een meerbeurtenkaart voor 10 beurten. 

Per persoon kan per werkingsjaar 1 meerbeurtenkaart voor 10 zwembeurten worden 

aangekocht. 

Bijkomende meerbeurtenkaarten kunnen tegen de normale kostprijs worden bekomen 

Artikel 7 

Waarborg: 



Per meerbeurtenkaart wordt een waarborg van 5 euro gevraagd. Deze waarborgsom wordt met 

het nummer van de kaart op de elektronische fiche van de bezoeker genoteerd om latere 

betwisting uit te sluiten. Indien een meerbeurtenkaart niet terug wordt afgeleverd binnen het 

jaar na de vervaldatum, vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg 

Artikel 8 

Geldigheidsduur meerbeurtenkaarten: 

1) Een meerbeurtenkaart van 10 en 20 zwembeurten blijft tot twee jaar na uitgiftedatum geldig. 

Verlenging is alleen mogelijk mits langdurige onbruikbaarheid wegens ziekte, voor de duur van de 

ziekteperiode. 

2) Een jaarabonnement is geldig tot en met 1 jaar na uitgiftedatum. Verlenging is alleen mogelijk 
mits langdurige onbruikbaarheid wegens ziekte, voor de duur van de ziekteperiode. 

3) Het gezinsabonnement is 6 maanden geldig. Het tarief voor gezinnen werd bepaald op basis 

van 50 % van de helft van een jaarabonnement voor vier gezinsleden (+14 jaar). Het abonnement 

geldt voor alle familieleden die onder hetzelfde dak wonen, om geldig te zijn moet iedere 

gebruiker zich voor het eerste gebruik, met de persoonlijke identiteitskaart, aanmelden aan de 

kassa. Een digitale foto wordt aan de verpersoonlijkte toegangskaart gekoppeld. Bij vaststellen 

van misbruik wordt het krediet voor de hele familie geblokkeerd tot rechtzetting van het 

misbruik. 

Artikel 9 

Basisvergoeding bij reservatie en niet-gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder geldige 

reden:  
Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een bad reserveert en er geen gebruik van 

maakt, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt een 

vergoeding gevraagd van 18,9000 euro, exclusief btw, 20,0000 euro, incl. btw voor 

administratieve kosten. Als geldige reden voor annulaties van reserveringen wordt enkel 

bewezen overmacht aanvaard. 

Artikel 10 

Het directiecomité int de ontvangsten. Een ontvangstbewijs wordt aan de belanghebbende 

afgeleverd. 

De betaling is onmiddellijk eisbaar op het moment van gebruik van de diensten of binnen de 30 

dagen na factuurdatum. 

Bij betwisting kan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals zich tot de 

burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

 
 

De gemeenteraad heft de retributiereglementen zwembaden en recreatiedomein Netepark zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 juni 2013, 3 september 2013 en 17 december 2013 op met 

ingang van de inwerkingtreding van het onderhavig reglement. 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Marcipont, Liedts en Van Thielen 

 

 

010 Retributies 2014-2019: retributiereglement op goederen voor het verwerken van 

afvalstoffen: aanpassing 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een retributie op goederen voor het verwerken van 

afvalstoffen voor de periode van 2014-2019. In haar mail van 21/1/2014 merkt de toezichthoudende 

overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, op dat in punt 2 van dit reglement 

bedoelde goederen voorbehouden zijn voor de inwoners van de stad. Het toezicht vraagt welke 



voorzieningen getroffen worden voor tweede verblijvers. Punt 2, gebruikers en punt 1 algemene 

bepalingen moeten aangepast worden.  

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde de wijzigingen op 17/03/2014 principieel goed. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Argumentatie 

De toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, vraagt in haar 

mail van 21/1/2014 welke voorzieningen getroffen worden voor tweede verblijvers en de retributie 

op goederen voor het verwerken van afvalstoffen. Punt 2 gebruikers en punt 1 algemene bepalingen 

moeten aangepast worden. 

Door de stad worden allerlei goederen aangeboden aan haar inwoners. De stad heft een retributie 

op compostvaten en –bakken, compost per zak van 25 liter, plastic zakken voor het inzamelen van 

PMD-afval en gemerkte huisvuilzakken voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement retributie op goederen voor het verwerken van afvalstoffen 

aan als volgt: 
1. Algemene bepalingen 

De stad heft met ingang van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op 

compostbakken, compostvaten, compost in zakken, plasticzakken voor het inzamelen van PMD-afval, 

gemerkte huisvuilzakken voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen. 

Een inwoner is een individu of groep van mensen gekoppeld aan een ophaalpunt, waarbij de 

referentiepersoon van elk gezin op het grondgebied van de stad om het even welke woning of 

woongelegenheid in gebruik heeft en als dusdanig gekend is als afvalproducent. 

2. Gebruiker 

De retributie is verplicht voor elke inwoner van de stad Herentals die goederen wil ontvangen of 

aanvraagt en voor bedrijven met huishoudelijke vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
3. Grondslag en tarief 

De stad heft een retributie op goederen nodig voor het verwerken van afvalstoffen als volgt: 

- Compostbakken aan aankoopprijs, levering aan huis inbegrepen 

- Compostvaten aan aankoopprijs, levering aan huis inbegrepen 

- Compost per zak van 25 liter aan aankoopprijs 

- 5 euro per rol van 24 stuks plasticzakken voor het inzamelen van PMD-afval 

- Aan aankoopprijs per rol van 10 stuks plasticzakken voor het inzamelen van PMD-afval bestemd 

voor scholen 

- 2,50 euro per gemerkte huisvuilzak voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen. 

4. Vrijstellingen 
Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze retributie. 

5. Betaling 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag. 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

6. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
7. Opheffing 

Het reglement retributies 2014-2019 op goederen voor het werken van afvalstoffen van 1 januari 

2014 tot 31 december 2019 wordt opgeheven met ingang van 1 april 2014. 

 

 



Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Marcipont, Liedts en Van Thielen 

 

 

011 Algemeen reglement aanrekening kosten voor aanmaningen en verwijlintresten op 

retributiereglementen, huurcontracten en onkostennota’s 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 20/12/2011 een “Algemeen reglement met betrekking tot de 

aanrekening van diverse kosten in verband met de aanmaningen en verwijlintresten toepasselijk op 

retributiereglementen, huurcontracten en onkostennota’s – wijziging”. Sinds 1/1/2014 zijn 

advocaten btw-plichtig en moet het tarief hieraan aangepast worden. Ook het tarief voor dossiers via 
een deurwaarder wordt aangepast. Deurwaarders zijn sinds 2012 btw-plichtig. 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet. 

Adviezen 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10/3/2014 het voorstel “reglement 

aanrekening kosten voor aanmaningen en verwijlintresten op retributiereglementen, huurcontracten 

en onkostennota’s” principieel goed. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Argumentatie 

Het stadsbestuur heeft een reglement “Algemeen reglement met betrekking tot de aanrekening van 

kosten in verband met de aanmaningen en verwijlintresten toepasselijk op de retributiereglementen, 

huurcontracten en onkostennota’s”. Omdat advocaten sinds 2014 btw-plichtig zijn moet dit tarief 

aangepast worden. Ook het tarief voor dossiers via een deurwaarder wordt aangepast. 

Deurwaarders zijn sinds 2012 btw-plichtig. 

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt het algemeen reglement aanrekening kosten voor aanmaningen en 

verwijlintresten op retributiereglementen, huurcontracten en onkostennota’s goed als volgt: 
Artikel 1 

De stad rekent vanaf 1 april 2014 administratieve kosten aan voor het verzenden van aanmaningen, 

opmaken van een dossier voor een verzoek tot verzoening via het vredegerecht, opmaken van een 

dossier voor invordering via een deurwaarder, opmaken van een invorderingsdossier via een 

advocaat, verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen zoals 

retributies, huurgelden, onkostennota’s. 

 

 

Artikel 2 

Volgende administratieve kosten worden aangerekend aan de laattijdige betaler: 
- 5 euro voor een eerste aanmaning 

- 10 euro voor een tweede aanmaning 

- 12,50 euro voor een aangetekende zending 

- 5 euro voor een dossier verzoek tot verzoening via het vredegerecht 

- 12 euro voor een dossier invordering via een deurwaarder 

- 30 euro voor een dossier invordering door bemiddeling van een advocaat 

De voormelde bedragen worden gecumuleerd. 

Artikel 3 

De wettelijke nalatigheidsintrest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de 

maand waarin de retributie, het huurgeld of de onkostennota verschuldigd is. 
Artikel 4 



De ontvangsten van deze kosten gebeurd door de financieel beheerder. Ontvangstbewijs wordt aan 

de belanghebbende afgeleverd. 

Artikel 5 

De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2011 “Algemeen reglement met betrekking tot de 

aanrekening van diverse kosten in verband met de aanmaningen en verwijlintresten toepasselijk op 

de retributiereglementen, huurcontracten en onkostennota’s – wijziging” wordt ingetrokken vanaf 1 

april 2014. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 
Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Marcipont, Liedts en Van Thielen 

 

 

012 Kermisreglement Stad Herentals : aanpassing 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het huidige kermisreglement dateert van 2/10/2007 en moet geactualiseerd worden.  

Argumentatie 

Bij de organisatie van de verschillende kermissen is gebleken dat het kermisreglement niet meer up-

to-date is waardoor er een aantal artikelen moeten aangepast worden. De aanpassingen kunnen 
over de inhoud, de tekst of de structuur gaan. 

Cellekeskermis wordt al enkele jaren niet meer georganiseerd en wordt uit het reglement geschrapt. 

BESLUIT 

De gemeenteraad past het reglement aan als volgt:  

 

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op 

openbare kermissen 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2) 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de 
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van 

vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, 

samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op 

de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van 

vestigingen van kermisgastronomie. 

Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

 

 

 

 

Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein de openbare kermissen in. 

De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de 

vooropgestelde data en uren te wijzigen in functie van het algemeen belang, de openbare orde en/of 

de veiligheid.  

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe 

om de kermis in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college kan voor elke standplaats de 

ligging, de grootte en het gebruik bepalen. 
De openbare kermissen in Herentals zijn: 

Paaskermis Herentals: 



De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 5 dagen duurt van 

paaszaterdag tot en met de daaropvolgende woensdag. 

De paaskermis wordt gehouden op de Grote Markt in Herentals. 

De prijzen voor de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement:  

Verplichte openingsuren: 

- paaszaterdag van 14 tot 21 uur  

- zondag van 13 tot 21 uur  

- maandag van 14 tot 21 uur  

- dinsdag van 14 tot 21 uur 
- woensdag van 14 tot 22 uur 

Het oprijden van de kermis gebeurt onder politiebegeleiding vanaf woensdag 9 uur, voorafgaande 

aan het weekend van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op de Grote Markt voor 

woensdag 9 uur.  

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 

Septemberkermis Herentals:  

De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 10 dagen duurt van de 

zaterdag voor de derde zondag na 15 augustus tot en met de tweede maandag daaropvolgend. 

De septemberkermis wordt gehouden op de Grote Markt in Herentals. 
De prijzen van de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement. 

Verplichte openingsuren: 

-  zaterdag van 14 tot 21 uur  

- zondag van 13 tot 21 uur  

-  maandag van 16 tot 21 uur  

- dinsdag  v an 16  to t  21 uur   

- woensdag van 14 tot 21 uur  

-  donderdag van 16 uur tot 21 uur  

- vri jdag van 16 tot 21 uur 
-  zaterdag van 14 tot 21 uur  

- zondag van 13 tot  21 uur   

- maandag van 16 tot 22 uur 

Het oprijden van de kermis gebeurt onder politiebegeleiding vanaf woensdag 9 uur, voorafgaande 

aan het weekend van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op de Grote Markt voor 

woensdag 9 uur.  

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 

Noorderwijk Statie:  

De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 3 dagen duurt vanaf de 
eerste zondag na Pasen tot en met de daaropvolgende dinsdag. 

De kermis wordt gehouden in Noorderwijk op het plein tussen de Morkhovenseweg en de 

Schransstraat. 

De prijzen van de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement. 

Verplichte openingsuren: 

- zondag van 14 tot 21 uur  

- maandag van 17 tot 21 uur  

- dinsdag van 17 tot 21 uur 

Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf donderdag 10 uur, voorafgaande aan het weekend 

van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op het statieplein voor donderdag 10 uur. 

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 

Noorderwijk centrum:  



De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 5 dagen duurt vanaf de 

eerste zondag van oktober tot en met de donderdag daaropvolgend. 

De kermis wordt gehouden in Noorderwijk op het plein achter het dorpshuis. 

De prijzen van de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement. 

Verplichte openingsuren: 

- zondag van 14 tot 21 uur  

- maandag van 17 tot 21 uur  

- dinsdag van 17 tot 21 uur  

- woensdag van 14 tot 21 uur  
- donderdag van 17 tot 21 uur 

Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf donderdag 10 uur, voorafgaande aan het weekend 

van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op het plein van het dorpshuis voor donderdag 10 

uur. 

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 

Morkhoven meikermis: 

De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 3 dagen duurt vanaf de 

tweede zondag van mei tot en met de dinsdag daaropvolgend. 

De meikermis wordt gehouden op het dorpsplein in Morkhoven. 
De prijzen van de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement. 

Verplichte openingsuren: 

- zondag van 14 tot 21 uur  

- maandag van 17 tot 21 uur  

- dinsdag van 17 tot 21 uur 

Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf donderdag 10 uur, voorafgaande aan het weekend 

van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op het dorpsplein voor donderdag 10 uur. 

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 
Morkhoven augustuskermis:  

De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare kermis die 3 dagen duurt vanaf de 

eerste zondag na het octaaf van 15 augustus tot en met de daarop volgende dinsdag. 

De augustuskermis wordt gehouden op het dorpsplein in Morkhoven. 

De prijzen van de standplaatsen zijn vastgelegd in het belastingreglement op kermisactiviteiten. 

Het register van de standplaatsen is een bijlage van onderhavig reglement. 

Verplichte openingsuren: 

- zondag van 14 tot 21 uur  

- maandag van 17 tot 21 uur  

- dinsdag van 17 tot 21 uur 

Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf donderdag 10 uur, voorafgaande aan het weekend 

van de kermis. Er mag niets gestationeerd worden op het dorpsplein voor donderdag 10 uur. 

Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren. De kermis moet 

uiterlijk de dag na het einde van de kermis om 17 uur volledig ontruimd zijn. 

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet 

worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes. 

De retributie voor het gebruik van de nutsvoorzieningen is vastgelegd in het belastingreglement op 

kermisactiviteiten. 

 

Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art. 4 §2 en 

art. 10) 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

§1. Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening 



- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks 

bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” 

Bijkomende voorwaarden: 

- De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-

menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB 

van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen 

- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire 

voorschriften betreffende deze materie 
- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er 

werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid 

§2. Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen rekening  

- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks 

bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” 

Bijkomende voorwaarden: 

- De uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s 

- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire 
voorwaarden inzake volksgezondheid 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming 

(echtgeno(o)t(e) inbegrepen) beperkt tot 3 per abonnement. 

 

Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1) 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, 

hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

- in geval van absolute noodzaak; 

- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis 
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties). 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats 

op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.  

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de 

standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er 

geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 

opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 

daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13) 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) 

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend 

maken door publicatie van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk 

infobord of, via de website van de stad of via de lokale pers of via vakbladen.  

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de 

kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.  

5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15) 
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden 

inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria: 

- de aard van de attractie of van de vestiging; 

- de technische specificaties van de attractie of van de vestiging; 



- de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging; 

- de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;  

- de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde – verantwoordelijken” van het 

tewerkgesteld personeel; 

- desgevallend, de nuttige ervaring; 

- de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en 

de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-

verbaal. 

5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5) 
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet 

weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding 

 

Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:  

- de situering van de standplaats; 

- de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats; 
- de duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 

- de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats 

toegewezen werd; 

- desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen 

werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

- het ondernemingsnummer; 

- de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats 

toegelaten is; 

- de prijs van de standplaats wordt bepaald in het belastingreglement op kermisactiviteiten  

- desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 
 

Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17) 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant 

blijven,  

- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cfr. artikel 

5 van onderhavig reglement),  

- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,  

- hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder, kan er 

worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 

1. de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het 
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats; 

2. de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 

hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 

3. de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de 

bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement; 

4. hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten 

vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; 

5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-

verbaal de motivatie van zijn keuze aan;  

6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangst-

melding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame 

drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.  



Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd 

toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de 

kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische 

noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende 

gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval. 

 

Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2) 

Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.  

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. 
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van onderhavig 

reglement). 

De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere 

duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde 

van de loopbaan. 

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de 

burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris. 

 

Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3) 

De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 
7. hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest, 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.  

De tijdelijke ongeschiktheid moet schriftelijk en met bijvoeging van een attest bekend gemaakt 

worden uiterlijk 7 dagen na de kennisname van de ongeschiktheid en ten laatste op de dag van de 

plaatsgeving. 

De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op, op het 

einde van de kermis. 

Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de 

kermis hernieuwd worden. 
8. hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats 

heeft.  

De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de 

kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst 

voortkomen. 

De vraag tot opschorting dient te gebeuren:  

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,  

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,  

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding. 
 

Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4) 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in 

artikel 9 1. van dit reglement. De opzegging gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de 

ongeschiktheid. 

De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. 
De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van de 

burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris. De rechthebbenden van de natuurlijke 

persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, 

afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

 



Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6) 

De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten: 

- hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen 

betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de 

betrokken attractie of vestiging,  

- hetzij om redenen vermeld in dit gemeentelijk reglement.  

- het niet naleven van de voorwaarden inzake opschorting van het abonnement (artikel 9 van 

onderhavig reglement) 

- bij afwezigheid zonder geldige reden 

- het niet of niet tijdig betalen van het standgeld conform de voorwaarden van het 
belastingreglement 

- indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, vb. bij wegenwerken 

- overtredingen inzake verplichte openingsuren (artikel 2 van onderhavig reglement) 

- stationeren van de kermisattracties op openbaar domein vóór de bepaalde periodes in artikel 

2 van onderhavig reglement 

- het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd 

- houding van de foorreiziger  

- bij het niet naleven van dit gemeentelijk reglement. 

Wanneer de kermis of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een termijn 

van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze termijn van 
één jaar kan vervallen bij absolute noodzakelijkheid. 

Wanneer de kermis of een deel van de standplaatsen tijdelijk wordt opgeheven in het algemeen 

belang, geldt er geen termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bevoegdheid om het abonnement van de 

titularis van een standplaats in te trekken of op te schorten. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

 

Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18) 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 
- de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn 

vestiging(en) stopzet; 

- de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.  

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat: 

- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaat-sen 

overneemt; 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis 

(cf. artikel 3 van onderhavig reglement); 

- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 

Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11) 
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel 

kunnen ingenomen worden door: 

1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van onderhavig reglement) houders 

“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”. 

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermis-activiteiten”. 

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor 

de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening. 
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 

kermisactiviteit voor eigen rekening. 



5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in 

kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 

bedoeld in 1) tot en met 4). 

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen 

bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld 

in 5). 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun 

machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door 

middel van wie ze werden toegewezen. 
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan 

tafel kunnen ingenomen worden door: 

7) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van onderhavig reglement) houders 

“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”. 

8) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”  

9) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 

houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 

eigen rekening;  

10) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 
de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening 

van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

11) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging 

als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 

natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4) 

12) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten 

in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag 

van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de 

“machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”  

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de 
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.  

 

Artikel 14 Bijkomende voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot kermisactiviteiten 

Er mogen geen alcoholische dranken aangeboden worden door de foorreizigers. 

Er mogen geen woonwagens of caravans gestationeerd worden op het kermistraject. In 

uitzonderlijke omstandigheden, vooraf meegedeeld en gestaafd met een doktersattest of andere 

documenten, kan het college van burgemeester en schepenen hierop een afwijking toestaan.  

Er dient steeds een brandvrije doorgang van 4 meter te zijn. De brandweer kan te allen tijden 

controle uitoefenen. De foorreizigers dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen 

van de brandweer. 
De foorreizigers dienen zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen. 

De plaats dient achtergelaten te worden in de staat waarin ze bevonden werd. 

De kramen worden volgens het kermisplan in een ordentelijke rij opgesteld op een veilige wijze en 

zonder schade aan te brengen aan het openbaar domein. 

Vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek dienen de kramen zich in goede, veilige en 

hygiënische toestand te bevinden.  

De foorreizigers staan zelf in voor het verzamelen van hun afval. De afvalzakken moeten worden 

voorzien van een sticker van de stad. Deze stickers kunnen afgehaald worden bij de stadsdiensten. 

De afvalzakken die gemerkt zij met een sticker worden opgehaald door de stadsdiensten. 
De foorreizigers die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking 

stellen, voorzien voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De 

afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd. 

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en verplichtingen 

opleggen. 



 

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) 

Op aanvraag van een kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het open-baar 

domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermis-gastronomie 

met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 

Van uit de gemeente 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de 
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd. 

 

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1, artikel 3 en 

innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1, artikel 13) kunnen 

standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.  

 

Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22) 

De machtiging wordt door de gemeente toegekend  

- hetzij voor een bepaalde periode 
- hetzij per abonnement 

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft 

verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. 

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de 

standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er 

geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een 

opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die 

daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats. 

 
AFDELING 3 

 

Artikel 1 (KB art. 24) 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de 

kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn 

afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 

3 van dit reglement te controleren .  

 

Artikel 2 In werking treden reglement (cf wet, art 10§2) 

Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 
Middenstand en treedt in werking op 1 april 2014 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert 

Onthouding: Marcipont, Liedts en Van Thielen 

 

 

013 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van de 

bibliotheekcollectie - 2014/036 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 30/6/2014 eindigt de huidige overeenkomst voor het leveren van boeken aan de bibliotheek.  



Juridische grond 

- De wet van 15/6/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
- Het Koninklijk besluit van 15/7/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren. 
- Het Koninklijk besluit van 14/1/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
Financiële gevolgen 

In het meerjarenplan (2014/2019) is elk jaar 165.000 euro voorzien op budgetcode 

2014/6139000/VT/0703 – actienummer 2014000378 – ramingsnummer 2014000454. 
Argumentatie 

De technische dienst heeft in samenspraak met de bibliothecaris het bestek 2014/036 opgemaakt. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1/7/2014 tot en met 30/6/2015 en kan 

maximum 3 jaar verlengd worden.  

BESLUIT 

De gemeenteraad beslist éénparig de opdracht voor het leveren van boeken voor de 

bibliotheekcollectie te gunnen via een open offerteaanvraag. 

De gemeenteraad keurt het bestek 2014/036 goed.  

 

 

014 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor aankoop van een 

containerwagen - 2014/025 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De dubbelas-containerwagen van de uitvoeringsdiensten dateert van 1999. Gezien de hoge 

onderhoudskosten is het aangewezen deze wagen te vervangen. 

Juridische grond 

De wet van 15/6/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

Het Koninklijk besluit van 15/7/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

Het Koninklijk besluit van 14/1/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

Financiële gevolgen 

De aankoopprijs van deze nieuwe vrachtwagen wordt geraamd op 140.000 euro, btw inbegrepen. 

Voldoende middelen zijn voorzien in het budget 2014 onder budgetcode 2432000/AB/0119 (actie 

2014000662/2014002463 

Argumentatie 

De cel “aankoopcentrale” van de financiële dienst heeft in overleg met de uitvoeringsdiensten het 

bestek voor deze aankoop opgemaakt. De opdracht dient gegund te worden via een open 

offerteaanvraag. 

BESLUIT 

De gemeenteraad beslist de opdracht voor de aankoop van een dubbelas-containerwagen voor de 

uitvoeringsdiensten te gunnen via een open offerteaanvraag en het bestek nummer 2014/025 
hiertoe goed te keuren. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, Liedts, Verpoorten, Snauwaert en Van 

Thielen 

Onthouding: Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, Laureys, Laverge en Vanooteghem  

 

 



015 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen, dienstjaar - 2014/015: 

keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden. 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen ligt bij het stadsbestuur. 

De technische dienst maakt ieder jaar een lijst op van straten waaraan onderhouds-, herstellings- of 

verbeteringswerken moeten uitgevoerd worden. De lijst komt tot stand aan de hand van controles 

die door de dienst zijn uitgevoerd en door meldingen of klachten van burgers. 

Op 3/2/2014 bepaalde het college in welke straten onderhoudswerken moeten uitgevoerd worden.  

De gunningswijze en de lastvoorwaarden moeten vastgesteld worden door de gemeenteraad. 

Juridische grond 

De wet van 15/6/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 

Het Koninklijk besluit van 15/7/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
Het Koninklijk besluit van 14/1/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 

Financiële gevolgen 

De kost voor het uitvoeren van de werken wordt geraamd op 248.442,65 euro, inclusief btw. De 

raming is bijgevoegd als bijlage. 

Onder budgetcode 2014/2241007/SO/0200 is 250.000,00 euro voorzien. 

Argumentatie 

De technische dienst heeft het aanbestedingsdossier en bijhorende raming opgemaakt. 

De opdracht wordt gegund door een open aanbesteding. 
BESLUIT 

De gemeenteraad beslist éénparig de opdracht voor het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en 

verbeteringswerken aan gemeentelijke asfalt- en betonwegen te gunnen door een open 

aanbesteding. 

Bestek 2014/057 wordt goedgekeurd. 

Er worden werken uitgevoerd in Boerenkrijglaan, Kleerroos, Kerkplein, Wolfstee, Grensstraat, Grote 

Plek, Wiekevorstseweg, Burchtstraat, Saffierstraat, Hoge Weg, Servaas Daemsstraat, Toekomstlaan, 

Doornestraat, Duipt, Schransstraat, Lankem, Rossem, Pluiskensvest, Klaterteer, Plassendonk, St.-

Jobsstraat (optioneel), Mussenblok (optioneel). 

 
 

016 Bouwproject kOsh-campus Ieperstraat - samenwerkingsovereenkomst m.b.t. 

infrastructuurwerken aan het openbaar domein. 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het schepencollege verleende op 13/1/2014 voorwaardelijk gunstig advies aan DBFM Scholen van 

Morgen nv te Brussel voor het bouwen van een kOsh-campus voor de eerste graad aan de 

Ieperstraat. Eén van de opgelegde voorwaarden betreft het afsluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het openbaar domein. 

Financiële gevolgen 

De kosten, verbonden aan deze aanpassingswerken, zullen volledig gedragen worden door kOsh. 

Argumentatie 

In het mobiliteitseffectenrapport, kortweg mober worden een aantal aanpassingen aan de 
weginfrastructuur voorgesteld. Om de verkeersveiligheid en –leefbaarheid van de omgeving te 

garanderen, moeten de aanpassingen op korte termijn uitgevoerd worden. De kosten hieraan 

verbonden zijn voor rekening van kOsh. Voor de werken op het openbaar domein moet overleg 

worden gepleegd met de technische dienst van de stad en moet een samenwerkingsovereenkomst 

worden afgesloten. In deze overeenkomst worden de voorwaarden opgenomen waaraan kOsh moet 

voldoen om de aanpassingswerken aan het openbaar domein te mogen uitvoeren.  



BESLUIT 

De gemeenteraad beslist éénparig met kOsh een overeenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van 

aanpassingswerken aan het openbaar domein ter hoogte van hun campus voor de eerste graad. Deze 

overeenkomst luidt als volgt: 

“Ondergetekende, François De Vleeschouwer, voorzitter van vzw kOsh , kan overgaan tot het 

uitvoeren van de geplande infrastructuurwerken op het openbaar domein t.v.v. het bouwen van een 

kOsh-campus te Herentals, Ieperstraat, op percelen sectie D nummers 591/d3, 591/c3, 631/e, 

630/b2, 631/h, 629/a, 631/g en 631/d,  

De bouwheer verklaart navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na 

te komen: 
Artikel 1 

De aanvrager verbindt er zich toe op zijn kosten volgende werken en handelingen uit te voeren: 

- voorzien van kiss&ride-strook van 5 parkeerplaatsen aan de Lierseweg, net ten westen van de 

toegang tot de campus, wanneer hier naast het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen 

van belijning, aanpassingen aan de weginfrastructuur vereist zijn. 

- De toegangen voor fietsers en voetgangers aan alle schoolingangen dienen te worden beschermd 

door middel van voetpaduitstulpingen. De toegang aan de Lierseweg tot de campus dient te 

worden beschermd door fietspaduitstulpingen aan beide zijden, zodat fietsers die de campus 

verlaten voldoende zicht hebben in beide richtingen. Op de voetpaduitstulpingen dient een 

verticaal element te zorgen voor een extra aandachtspunt. Dit kan gebeuren door de aanplanting 
van bomen, wat bovendien de laanallure van de Lierseweg versterkt. 

- Een inritconstructie voorzien om het ondergeschikte karakter van de Ieperstraat en 

schooltoegang te beklemtonen. 

- Gedurende zes maanden onderzoek voeren naar de noodzaak voor een bijkomende kiss&ride-

zone aan de schooltoegang in de Bergenstraat. Wanneer na een half jaar ingebruikname van de 

school een evaluatie (van stad Herentals en kOsh) gemaakt wordt en hieruit blijkt dat er nood is 

aan een bijkomende kiss&ride-zone dient deze nog bijkomend gerealiseerd te worden. Dit houdt 

in dat wanneer naast het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen van belijning, 

bijkomende aanpassingen aan de weginfrastructuur vereist zijn. 

Artikel 2 
De ontwerper van de infrastructuurwerken, aan te stellen door de bouwheer, moet aanvaard 

worden door het schepencollege. 

Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de technische dienst van de stad 

voorzien. 

De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden 

voorgelegd. 

Artikel 3 

De aannemer, aangesteld door de bouwheer voor de uitvoering van de infrastructuurwerken, dient 

erkend te zijn, en dient aanvaard te worden door het schepencollege. 

Artikel 4 
De infrastructuurwerken zullen gecontroleerd worden door een toezichter aan te stellen door het 

schepencollege.  

Artikel 5 

Vόόr de aanvang en om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de bouwheer 

voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen en toezichtskosten) zoals uit 

de goedgekeurde raming blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleggen. Deze bankgarantie 

zal terug worden vrijgegeven na de voorlopige aanvaarding van de werken door het bestuur. De 

voorlopige aanvaarding kan pas plaatsvinden na het verstrijken van de evaluatieperiode en het 

eventuele uitvoeren van de werken voor de kiss&ride-zone in de Bergenstraat.”. 
 

 



017 Uitbating jachthaven: belofte tot vernieuwing of verlenging zakelijk recht 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De stad heeft op 7/3/1995 grond aangekocht langs het Kempisch kanaal voor de aanleg van een 

jachthaven. De stad wilde de aanleg van de jachthaven niet zelf realiseren, maar dit overlaten aan de 

vzw Koninklijke Vereniging Toerisme Herentals (destijds de vzw Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer). 

De nv De Scheepvaart heeft op 6/2/1996 aan de stad een vergunning afgeleverd voor het gebruik van 

de gronden aan de jachthaven. Op 10/11/2009 heeft de nv De Scheepvaart een nieuwe vergunning 

afgeleverd. De gemeenteraad heeft deze vergunning goedgekeurd op 15/12/2009. 

Om de aanleg mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad op 12/12/1995 een opstalrecht gegeven 

aan de vzw Toerisme Herentals op de gronden langs het kanaal. Het opstalrecht werd verleend voor 
een termijn van 20 jaar die ten vroegste is ingegaan op 1/1/1996. Op 2/7/1998 heeft de 

gemeenteraad beslist de duur van het opstalrecht te verlengen tot 27 jaar. Door de verlenging loopt 

het huidige opstalrecht nog tot 1/1/2023. 

Op basis van het opstalrecht heeft de vzw Toerisme Herentals de jachthaven aangelegd en uitgebaat. 

De vzw heeft de uitbating uitbesteed aan een derde. Het contract met deze persoon verloopt op 

30/4/2014. De vzw wil de uitbating opnieuw uitbesteden en onderhandelt momenteel met een 

aantal potentiële uitbaters. Het contract voor de nieuwe uitbating van de jachthaven bepaalt dat de 

uitbater een ontvangstruimte/cafetaria moet bouwen. Om deze investering op een redelijke termijn 

af te schrijven, vragen de kandidaat uitbaters een uitbatingsrecht van 27 jaar. 

In een brief van 24/10/2013 vraagt de vzw Toerisme Herentals het huidige opstalrecht te verlengen 
met 18 jaar, zodat de vzw de mogelijkheid heeft om de nieuwe uitbater een uitbatingsrecht met 

bouwverplichting te verlenen voor een periode van 27 jaar. 

Argumentatie 

De vzw Toerisme Herentals vraagt het opstalrecht voor de jachthaven te verlengen met 18 jaar. 

Hierdoor beschikt de vzw over een zakelijk recht van 27 jaar op de gronden aan de jachthaven en kan 

de vzw de uitbating van de jachthaven uitbesteden voor een periode van 27 jaar. De duur van 27 jaar 

is bedoeld om aan het nieuwe uitbatingsrecht de bouw en afschrijving van een 

cafetaria/ontvangstruimte te koppelen.  

De vzw Toerisme Herentals onderhandelt op dit ogenblik met een aantal kandidaten over de nieuwe 

uitbating van de jachthaven en wil van de stad snel uitsluitsel over de verlenging van het bestaande 
opstalrecht. Zodra de vzw hierover zekerheid heeft, kan hij met de kandidaten voor de uitbating 

verder onderhandelen over het uitbatingsrecht. 

De stad is bezig met de verzelfstandigingstoets van de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen. 

Deze toets zou tot gevolg kunnen hebben dat de vzw Toerisme Herentals niet meer in zijn huidige 

vorm kan behouden blijven. Het is daarom aangewezen om geen nieuw zakelijk recht te verlenen aan 

de vzw Toerisme Herentals tot de verzelfstandigingstoets is uitgevoerd en er duidelijkheid is over het 

voortbestaan van de vzw Toerisme Herentals. 

De stad wil ook de mogelijkheid onderzoeken om na het aflopen van het bestaande opstalrecht, de 

uitbating van de jachthaven zelf in handen te nemen. 
De nv De Scheepvaart heeft op 6/2/1996 aan de stad een vergunning afgeleverd voor het gebruik van 

de gronden aan de jachthaven. Op 10/11/2009 heeft de nv De Scheepvaart een nieuwe vergunning 

afgeleverd. De gemeenteraad heeft deze vergunning goedgekeurd op 15/12/2009.  

In de vergunning van 10/11/2009 is opgelegd dat de nv De Scheepvaart toestemming moet verlenen 

voor het oprichten van constructies. De algemene vergunningsvoorwaarden bepalen verder dat de 

vergunninghouder nooit zakelijke rechten kan verwerven op de betrokken gronden en dat de 

vergunning op elk ogenblik kan ingetrokken worden.  

De vzw Toerisme Herentals wil zekerheid over de mogelijkheid om de nieuwe uitbater van de 

jachthaven voor 27 jaar een gebouw te kunnen laten optrekken. 

Om hierover zekerheid te creëren, is de stad bereid om een belofte te doen over de verlenging van 
het bestaande opstalrecht tot uiterlijk 1/1/2041, op voorwaarde dat het college akkoord gaat met de 

gunning van de nieuwe uitbating, en rekening houdend met het precair karakter van de vergunning 

van 10/11/2009. 



BESLUIT 

1) De gemeenteraad belooft om uiterlijk bij het aflopen van het bestaande recht van opstal in hoofde 

van de vzw Toerisme Herentals op 1 januari 2023, een verlenging van het zakelijk recht te 

garanderen in hoofde van de dan zittende concessionaris/uitbater van de jachthaven in het geval dat 

het momenteel bestaande recht van opstal niet verlengd wordt na 1 januari 2023 of in geval van 

ontbinding, stopzetting of vereffening van de vzw Toerisme Herentals. 

2) Deze belofte gebeurt op opschortende voorwaarde dat het college akkoord gaat met de gunning 

van de toekomstige uitbating van de jachthaven door de vzw Toerisme Herentals. 

3) Deze belofte kan niet meer rechten verlenen dan de stad heeft op basis van de door de nv De 

Scheepvaart op 10 november 2009 verleende vergunning. Het door de stad verleende of te verlenen 
zakelijk recht heeft hierdoor hetzelfde precair karakter dan de aan de stad afgeleverde vergunning 

van 10 november 2009. 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten,  

Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, 

Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 

Onthouding: Marcipont en Liedts 

 

 

018 Voorstel Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 

MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeentebesturen van Mol, Geel, Turnhout en Herentals dienden in 1995 in samen-werking met 

CGG-Turnhout een project in bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de aanpak 

van de drugproblematiek (drugplan). 

Dit resulteerde in de subsidiëring van 1 drughulpverlener per gemeente. Het initiatief werd 

logischerwijze “Drughulp Kempen” genoemd. In Herentals ging het project van start in 1996. 

“Dankzij” de hoge criminaliteitscijfers in 1997 van o.a. inbraken, voldeed Herentals aan één van de 

voorwaarden uit het Koninklijk Besluit tot het afsluiten van een preventiecontract, met name deze 

die bepaalt dat het “aantal per 1.000 inwoners geregistreerde misdaden en wan-bedrijven hoger 

moet liggen dan het nationaal gemiddelde of moet stijgen sedert twee op-eenvolgende jaren”. 
Aan de hand van een lokale analyse werd een voorstel voor een Veiligheids- en Preventie-contract 

ingediend bij het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en men kon zo voor 2002 en 2003 een beroep 

doen op 103.045,97 euro of 4.156.864 BEF. Volgende projecten werden ingediend en goedgekeurd: 

- Drughulp Herentals werd automatisch opgenomen in het preventie- en veiligheidscontract van de 

gemeente Herentals. 

- Project Fietsdiefstal waarbij naast allerlei concrete acties ook diefstalveilige fietsrekken geplaatst 

werden aan het station en het zwembad. 

- De aanwerving van 4 bijkomende stadswachten. 

- De aanwerving van een technisch-preventieambtenaar, ook wel eens wijkconciërge genoemd, die 
instaat voor het technopreventief advies, de aanpak van de verloedering en het vandalisme in een 

aantal sociale woonwijken, en de dagdagelijkse opvang van de stadswachten. 

In het Preventiecontract van 2004 worden de financiële middelen die gebruikt werden voor de 

aanschaf van de fietsrekken, aangewend voor het aanwerven van een huisbewaarder voor de 

appartementsgebouwen van sociale woningmaatschappij “Eigen Haard”. Deze huisbewaarder ging 

echter pas van start in 2005. Tot zolang werden de financiële middelen nog besteed aan 

overkappingen van de diefstalveilige fietsrekken. Het Veiligheids- en Preventiecontract van 2004 

werd jaar na jaar verlengd tot en met 2006. Volgende projecten waren onderwerp van het contract: 

- Drughulp Herentals 

- Stadswachten 
- Techno-preventie en wijkconciërge 

- Huisbewaarder voor de hoogbouw van Eigen Haard. 



De ministerraad van 30-31/3/2004 en de Federale Beleidsverklaringen hebben de krachtlijnen van de 

strategische Veiligheids- en Preventiecontracten opnieuw vastgesteld. De contracten werden met 

ingang van 2007 afgesloten voor 4 jaar. Wegens aanslepende regeringsonderhandelingen werden de 

contracten van 2011-2013 steeds verlengd met periodes van 6 tot 12 maanden. Nu wordt terug een 

contract voor 4 jaar afgesloten, met de mogelijkheid om elk jaar wijzigingen aan te brengen in het 

originele plan volgens de richtlijnen geformuleerd in het Ministerieel Besluit van 24/12/2013. Het 

contract moet opgemaakt worden vanuit een lokale veiligheidsdiagnostiek, rekening houdend met 

de strategische richtlijnen geformuleerd in het Ministerieel Besluit van 24/12/2013 betreffende de 

invoering van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2014-2017. 

Juridische grond 

Koninklijk Besluit van 7/11/2013 betreffende de strategische Veiligheids- en Preventieplannen en van 

de dispositieven Gemeenschapswachten. 

Ministerieel Besluit tot bepaling van de indiening-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot 

bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelagen van 

de strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2014-2017. 

Financiële gevolgen 

De jaarlijkse toelage wordt vastgelegd op 413.981,32 euro voor 4 jaar. Dit wil zeggen dat we van 

2014 tot en met 2017 jaarlijks 103.495,33 euro kunnen besteden in het kader van het Strategisch 

Veiligheids- en Preventiecontract.  

In het voorliggende voorstel werden de voorgestelde projecten uitgewerkt binnen de bestaande 
budgetten. 

Argumentatie 

Uit de lokale Veiligheidsdiagnostiek, opgemaakt door de Preventiedienst, komen de volgende 

fenomenen naar voor: 

- Fenomeen 1: inbraken in woningen, appartementen, bij zelfstandigen 

- Fenomeen 2: fietsdiefstal 

- Fenomeen 3: gauwdiefstal 

- Fenomeen 4: winkeldiefstal 

- Fenomeen 5: sociale overlast 

- Fenomeen 6: druggerelateerde maatschappelijke overlast. 
De lopende projecten binnen de voorgaande Strategische Veiligheids- en Preventiecontracten 

behandelden deze problematiek al. Voorstel is daarom om deze projecten verder te zetten en 

inhoudelijk wat meer uit te werken. 

BESLUIT 

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpak van de voorgestelde onveiligheidsfenomenen zijnde 

inbraken, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal, sociale overlast en druggerelateerde 

maatschappelijke overlast en beslist om de reeds lopende projecten verder te zetten volgens het 

uitgewerkte voorstel van Preventiecontract 2014-2017. 

 

 
 

Ontwerp - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan  

HERENTALS : SVPP Herentals 

periode : 01-01-2014 - 31-12-2017 
 

Tussen  

enerzijds : 

de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 

te 1000 Brussel, verder de Staat genoemd 

En  

anderzijds : 



De stad HERENTALS, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden De Heer 

Jan Peeters, burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, stadssecretaris, en die handelen in 

uitvoering van de zitting van de gemeenteraad van 

     /   /      en die verder de gemeente worden genoemd, 

Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 12 juli 2013 

Wordt afgesproken wat volgt : 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

9. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de 

bepalingen in het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt 

een jaarlijks bedrag van 103.495,33 euro toegekend aan de stad HERENTALS. 

10. Dit contract treedt in werking op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2017. 

11. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo 

doeltreffend en efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 24 

december 2013 en op verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te 

verstrekken. Zij aanvaarden iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen. 

 

1. DISPOSITIEF COÖRDINATIE 

1.1. Algemene doelstellingen 

1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan 

1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal 

preventiebeleid 
1.2. Strategische Doelstellingen 
1.2.1. Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging met de 
subsidiërende overheid verzekeren 
Operationele doelstellingen 
Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven 

Resultaten 

- Aanwerving van het voltallige voorziene personeel binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten 

van het plan 

- Realisatie van functieprofielen 

- Het uitwerken van een aanwervingsprocedure 

Indicatoren 
- Aantal effectieve aanwervingen/aantal voorziene aanwervingen = 100% 

- Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van het personeel 

- Het bestaan van een selectiecomité 

De adequate vorming van het personeel verzekeren 

Resultaten 

- Het voorzien van een adequaat opleidingsprogramma 

Indicatoren 

- Het voorzien van minimum 1 opleiding 

- Het bestaan van een procedure betreffende de keuze van de opleidingen 

- Aantal gevolgde opleidingen > of = 80% 

De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven voorzien in het 

plan 

Resultaten 

- Realisatie van de noodzakelijke investeringen 
Indicatoren 

- Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene investeringen = 80% 

De terbeschikkingstelling van lokalen verzekeren 

Resultaten 

- Terbeschikking stellen van de lokalen binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het plan 



Indicatoren 

- Het bestaan van adequate lokalen 

Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken 

Resultaten 

- Realisatie van een klassementsysteem eigen aan het plan binnen de 6 maanden volgend op het 

afsluiten van het plan 

Indicatoren 

- Het bestaan van een typisch klassementsysteem 

Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan 

Resultaten 

- Realisatie van een specifiek boekhoudingsysteem binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten 

van het plan 

- Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen het jaar volgend 

op het afsluiten van het plan 
Indicatoren 

- Het bestaan van een typisch boekhoudingsysteem 

De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren 

Resultaten 

- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden 

Indicatoren 

- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid 
1.2.2. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een afstemming 
met de zonale politionele preventie verzekeren 
Operationele doelstellingen 

Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken 

Resultaten 

- Bestaan van de Consultatieve Preventieraad (CPR) en 1 maal vergadering 

- Voorbereiding en opvolging van de Consultatieve Preventieraad 

- Oprichting van het Pilootcomité binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het plan 
- Voorbereiding en opvolging van het Pilootcomité 

- Organiseren van maandelijkse interne vergaderingen 

- Het pilootcomité komt minstens 2 maal samen 

Indicatoren 

- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van de CPR 

- Aantal vergaderingen van de CPR > of = 1 

- Het bestaan en opsturen van een dagorde van de CPR aan de deelnemers binnen de 3 weken 

voorafgaand aan de bijeenkomst 

- Het verslag van de vergaderingen van de CPR is gerealiseerd en opgestuurd naar de deelnemers 

- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van het pilootcomité 

- Aantal verslag van het Pilootcomité = 100% 

- Aantal interne maandelijkse vergaderingen/jaar > of = 12 

- Aantal samenkomsten van het pilootcomité > of = 2 
Deelnemen aan bestaande overlegstructuren 

 

Resultaten 

- Deelname van de preventieambtenaar aan de zonale veiligheidsraad 

Indicatoren 

- Aantal deelnames van de preventieambtenaar aan de zonale veiligheidsraad > of = 1 per jaar 

Adequate en relevante partnerships tot stand brengen 

Resultaten 

- Onderhouden van een netwerk van partners 

Indicatoren 

- Het bestaan van een netwerk van partners 

1.2.3. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren 



Operationele doelstellingen 

Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten uitwerken 

Resultaten 

- Het realiseren van begeleidings- en opvolgingsinstrumenten binnen de zes maanden volgend op 

het afsluiten van het plan 

- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking werden 

gesteld 

- Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven richtlijnen 

Indicatoren 

- Het bestaan van begeleidings- en opvolgingsinstrumenten 

- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven richtlijnen (termijn, 

vorm, structuur, inhoud) 

- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de 

voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud) 
Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) 

Resultaten 

- Jaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek 

Indicatoren 

- Jaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale veiligheidsdiagnostiek 

Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie 

Resultaten 

- Installeren van interne semestriële vergaderingen betreffende evaluatie 

Indicatoren 

- Aantal vergaderingen betreffende evaluatie > of = 1 

1.2.4. Verzekeren van informatie naar de bevolking 

Operationele doelstellingen 

Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen op het 

lokale niveau op het gebied van preventie 

Resultaten 

- Realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie die er 

bestaan op het lokale niveau 

- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen 

Indicatoren 

- Het bestaan van een stand van zaken binnen de zes maanden volgend op het afsluiten van het 

plan 

- Het bestaan van een internetsite 

- Artikels betreffende preventie in de stadskrant > of = 2 

- Een jaarverslag met de stand van zaken 

Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren 

Resultaten 
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de andere 

gemeentelijke diensten 

Indicatoren 

- Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijke organigram 

- Zichtbaarheid van het gebouw van de preventiedienst 

2. INBRAAK 

In de Veiligheidsmonitor 2004 staat het fenomeen woninginbraken op de tweede plaats genoteerd. 

48 % van de respondenten beschouwen het fenomeen als problematisch. In vergelijking met de 

bevraging in 2002, is de rubriek woninginbraken als buurtfenomeen met 10 % gedaald. Deze daling 

volgt de trend in de andere gebieden. De verklaring van de dalende trend is de daling van het aantal 

woninginbraken sinds 2002. In Herentals speelde het oppakken van een aantal dadergroeperingen, 

meer gerichte acties en controles van politie en de oprichting van de Buurt Informatie Netwerken 

hierin een grote rol. 
Ondertussen zijn de woninginbraken in Herentals terug licht aan het stijgen. 



De ervaring leert dat een fenomeen zoals woninginbraken een constante politionele en preventieve 

aanpak vraagt. Een verslapping van de aandacht brengt sowieso een stijging van het aantal inbraken 

met zich mee. Een daling in het aantal woninginbraken mag dus geen argument zijn om de 

preventieve acties te staken. 

Technopreventieve acties (bv. Stop het cilinderkraken) wijzen daarenboven uit dat vele huizen nog 

niet aangepast zijn met inbraakveilige sloten. Er is dus nog heel wat werk weggelegd op het terrein 

van de woninginbraken. 

2.1. Algemene doelstellingen 
2.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak 
2.2. Strategische Doelstellingen 

2.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

Operationele doelstellingen 

De Herentalse Buurt Informatie Netwerken sensibiliseren door het opzetten van acties in het kader 

van inbraakbeveiliging. 

Resultaten 
- Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de bestaande sensibiliseringsactie Stop het cilinderkraken 

- Uitvoeren van deze actie in ieder van de 10 Herentalse BIN's tegen einde van de cyclus voorzien in 

2017 

Indicatoren 

- De jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de bestaande sensibiliseringsactie is gebeurd. 

- Aantal bezochte adressen in het kader van 'breek het cilinderkraken' > of = 15 per jaar. 

Opvolgen van de bestaande BIN's 

Resultaten 

- Bestaande BIN's blijven actief bestaan 

Indicatoren 

- Het aantal verslagen van de jaarlijkse overlegvergaderingen > of = 1 

Inbraakgevoelige wijken van Herentals aansporen om een BIN op te starten om zo mogelijke 

inbrekers af te schrikken en wijkgericht aan inbraakpreventie te werken 
Resultaten 

- Iedere 4 jaar onderzoek naar inbraakgevoelige wijken in Herentals 

- Organiseren van overleg met bewoners van inbraakgevoelige wijken in het kader van een 

mogelijke opstart van een BIN, en dit inspelend op de vraag van de burgers 

Indicatoren 

- Iedere 4 jaar een nota met inbraakgevoelige wijken 

- Aantal effectieve overlegvergaderingen met inwoners i.v.m. opstarten nieuwe BIN's 

De Herentalse burger informeren over de mogelijkheid om beroep te doen op het gratis 

diefstalpreventief advies 

Resultaten 

- Jaarlijks een artikel in de stadskrant om de burger te informeren over gratis diefstalpreventief 

advies 

- Info op de website van stad Herentals om de burger te informeren over inbraakbeveiliging aan de 
woning en over gratis diefstalpreventief advies 

- Alle burgers die een bouwaanvraag indienen krijgen informatie over inbraakbeveiliging 

Indicatoren 

- Er is jaarlijks een artikel in de stadskrant verschenen 

- Info is terug te vinden op de website 

- Aantal burgers dat een aanvraag indiende versus het aantal uitgedeelde brochures met 

begeleidende brief = 90% 

De Herentalse burger aansporen om te investeren in inbraakbeveiliging door de gemeentelijke premie 

en de belastingsvermindering bij investeringen in inbraakbeveiliging te promoten 

Resultaten 

- Aantal aanvragen in het kader van de gemeentelijke premie bij investeringen in inbraakbeveiliging 

> of = 8 



- Info op de website van stad Herentals om de burger te informeren over de gemeentelijke premie 

en de belastingsvermindering bij investering in inbraakbeveiliging aan de woning 

- Jaarlijks een artikel in de stadskrant om de burger te informeren over de gemeentelijke premie en 

de belastingsvermindering bij investering in inbraakbeveiliging aan de woning 

Indicatoren 

- Het aantal aanvragen in het kader van de gemeentelijke premie bij investeringen in 

inbraakbeveiliging 

- Info is op de website geplaatst 

- Er is een artikel in de stadskrant verschenen 

2.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

Operationele doelstellingen 

Samenwerken met de lokale politie op het vlak van inbraakbeveiliging 

Resultaten 

- Jaarlijkse afspraken met de lokale politie i.v.m. geïntegreerde aanpak 
- Doorlopende uitwerking en uitvoering van het plan woninginbraken 

Indicatoren 

- Plan woninginbraken met de lokale politie 

- Alle acties zijn uitgevoerd 

 
3. FIETSDIEFSTAL 
De geregistreerd fietsdiefstallen kennen op nationaal niveau, Vlaams niveau en op het niveau van 

arrondissement Turnhout een stijgende trend. In Herentals is er een daling waar te nemen, al zijn de 

cijfers nog steeds hoog. In vergelijking met Heist-op-den-Berg, een gemeente met gelijkaardige 

typologie, heeft Herentals een veel hoger cijfer van geregistreerde fietsdiefstallen (256 tegenover 

197). 

1/3 van de Herentals respondenten ervaren volgens de Veiligheidsmonitor 2004 fietsdiefstal als een 

problematisch buurtfenomeen. Dit betekent een stijging van 5 % ten opzichte van 2002 en het duikt 

de top 5 binnen op de 4de plaats (29%), waar het in 2002 nog op de 8ste plaats (24%) voorkwam. De 
stijging van fietsdiefstal als subjectief buurtfenomeen is opmerkelijk daar er in de andere gebieden 

eerder een status quo waar te nemen is. 

Binnen de zone Neteland is het probleem van fietsdiefstal het grootste te Herentals (73%). 

Voornamelijk de stationsomgeving, maar ook het ziekenhuis en het stadscentrum zijn pijnpunten op 

het vlak van fietsdiefstal. 

De stad en de politie ondernamen al heel wat acties om het fietsdiefstallenprobleem aan te pakken: 

het plaatsen van diefstalveilige fietsrekken, sensibiliserende acties omtrent een veilig slot, 

repressieve acties van politie. Deze acties dienen zeker te worden vervolgd. 
3.1. Algemene doelstellingen 
3.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal 
3.2. Strategische Doelstellingen 
3.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

Operationele doelstellingen 

Sensibiliseringscampagne uitwerken en uitvoeren i.v.m. het diefstalveilig stallen en het gebruik van 

diefstalveilige fietssloten i.s.m. de gemeenschapswachten. 

Resultaten 
- Er is een sensibiliseringscampagne, waarbij iedereen bereikt wordt die een nieuwe fiets koopt bij 

een Herentalse fietshandelaar, iedereen die zijn fiets laat graveren, mensen die regelmatig hun 

fiets stallen aan het station en het Netepark 

- Een daling van het aantal losstaande fietsen in de stalling aan het station van Herentals ten 

opzichte van vorig jaar 

Indicatoren 

- Aantal veilig gestalde fietsen is hoger dan vorig jaar 

- Aantal flyers die verspreid worden bij gravering van de fiets en aan de belangrijkste fietsstallingen 

van Herentals = 100% 



- Aantal effectieve sensibiliseringsacties aan de belangrijke fietsenstallingen > of = 2 

3.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

Operationele doelstellingen 

Onderzoeken van de mogelijkheid om de fietsenstalling van het station van Herentals structureel te 

verbeteren in het kader van fietsdiefstalpreventie 

Resultaten 

- Nota beveiliging fietsstalling van het station 

- Nauwere samenwerking met het Fietspunt Herentals 

Indicatoren 

- De nota werd gerealiseerd. Momenteel werken we aan een intentieverklaring met de NMBS. Dit 

gaat ruimer dan enkel de fietsenstalling. 

- Minimum twee keer samenkomen met het Fietspunt, NMBS en preventiedienst 

3.2.3. De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen 

Operationele doelstellingen 
Maandelijkse fietsgraveringen organiseren 

Resultaten 

- Maandelijkse fietsgravering (met uitzondering van december en januari) 

- Bekendmaking van het graveren in de stadskrant 

- Fietsgraveren op de lagere en middelbare scholen in Herentals 

Indicatoren 

- Vermelding fietsgraveren in de stadskrant 

- Aantal gegraveerde fietsen per maand 

Bevolking bewust maken van het nut van fietsgraveren en fietsidentificatiefiches 

Resultaten 

- Stijgen van het aantal gegraveerde fietsen ten opzichte van vorig jaar 

Indicatoren 

- Registratie gegraveerde fietsen > dan vorig jaar 
 
4. GAUWDIEFSTAL 
Het aantal geregistreerde handtasdiefstallen is sinds 2002 sterk gedaald. Van 28 geregistreerde 

feiten in 2002 naar 13 feiten in 2003. Sindsdien is het aantal gauwdiefstallen stabiel gebleven. De 

daling heeft te maken met een aantal groeperingen die systematisch de Herentalse markten 

teisterden. Dankzij het verhoogde toezicht door gemeenschapswachten en lokale politie, werden 

enkele bendes opgepakt. In vergelijking met Heist-op-den-Berg, scoort Herentals dubbel zo hoog op 

gauwdiefstal: 13 feiten in Herentals tegenover 7 feiten in Heist-op-den-Berg. 

Vermogenscriminaliteit algemeen, en dus ook gauwdiefstal vraagt zowel een politionele als een 

preventieve aanpak. De opvolging is noodzakelijk. Indien dit thema niet meer opgenomen wordt in 

de actieplannen van de lokale politie en van de gemeentelijke preventiedienst, zullen de 

criminaliteitscijfers op dit vlak opnieuw stijgen. 
4.1. Algemene doelstellingen 
4.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal 
4.2. Strategische Doelstellingen 
4.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

Operationele doelstellingen 

Sensibiliseringsacties opzetten in samenwerking met de gemeenschapswachten omtrent gauwdiefstal 

zodat burgers op de hoogte zijn van de preventieve maatregelen om deze vorm van criminaliteit te 

voorkomen 

 

 

Resultaten 

- Een uitgewerkte sensibiliseringsactie bestaande uit het verdelen van flyers, een affiche in flip-over 

borden, straattoneel en het persoonlijk aanspreken door gemeenschapswachten 

- Minimum 8 evenementen worden aangedaan met een sensibiliseringsactie omtrent gauwdiefstal 



Indicatoren 

- De sensibiliseringsactie is uitgewerkt 

- Aantal evenementen waar de sensibiliseringsactie plaatsvond 

4.2.2. De sociale controle bevorderen 

Operationele doelstellingen 

Toezicht bij evenementen, wekelijkse markt, feestmarkten, braderijen ... door de 

gemeenschapswachten 

Resultaten 

- Aanwezigheid van gemeenschapswachten bij 90% van de wekelijkse vrijdagmarkt en 

aanwezigheid bij 60% van de openluchtevenementen die plaatsvinden in het centrum van 

Herentals 

Indicatoren 

- Aantal evenementen waar de gemeenschapswachten sociale controle uitoefenden 
 
5. WINKELDIEFSTAL 
Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is licht gedaald. In 2002 werden er nog 49 
winkeldiefstallen geregistreerd, in 2003 waren het er slechts 27. Vanaf 2004 steeg het cijfer naar 42 

en bleef sindsdien stabiel. In vergelijking met Heist-op-den-Berg scoort Herentals dubbel zo hoog op 

winkeldiefstal (cijfers 2005). Omtrent winkeldiefstal is er een zeer kleine aangiftebereidheid. De 

werkelijke cijfers liggen dus veel hoger. 

Politionele aanpak van winkeldiefstal is niet zo voor de hand liggend. Daarom is het belangrijk om 

vooral de preventieve aanpak bij de handelaars te promoten. In samenwerking met de politie en 

Belgacom startte de stedelijke preventiedienst einde 2001 met een Winkel Informatie Netwerk. De 

omschakeling van een WIN naar een werkbaarder systeem, zou nieuw leven kunnen blazen in het 

bestaande BIN-Zelfstandigen. 
5.1. Algemene doelstellingen 
5.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal 
5.2. Strategische Doelstellingen 
5.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

Operationele doelstellingen 

In samenwerking met de lokale politie, nieuw leven blazen in het bestaande Bin-Z 

Resultaten 
- Meer dan 70 handelaars aangesloten bij het BIN-Z 

Indicatoren 

- Aantal overleg met de handelaars 

- Aantal aangesloten BIN-Z leden 

Info verspreiden onder de handelaars i.v.m. beveiliging van retailverkoop 

Resultaten 

- Alle BIN-Z zijn op de hoogte van preventieve maatregelen inzake beveiliging van retailverkoop 

Indicatoren 

- Aantal bereikte handelaars met de info over preventieve maatregelen 
Diefstalpreventieadvies verlenen aan zelfstandigen 
Resultaten 

- Zelfstandigen kunnen steeds terecht voor een advies bij de dienst preventie van de stad Herentals 

Indicatoren 

- Aanvragen registreren en behandelen in samenwerking met de politiezone. 

- Jaarlijks een artikel in de stadskrant met de melding dat er advies verleend kan worden aan 

zelfstandigen. 

- Minstens één maal elektronische communicatie met de melding dat er advies verleend kan 

worden aan zelfstandigen. 
- Minstens 1 advies per maand aan zelfstandigen verlenen tot minstens 30% van de zelfstandigen 

binnen Herentals een advies gekregen heeft. 
 
6. SOCIALE OVERLAST 



Na 'diefstal en afpersing' is 'gewelddadige misdrijven tegen eigendommen' (lees vandalisme) de 

voornaamste rubriek van geregistreerde misdrijven. Over het algemeen kunnen we het afgelopen 

jaar spreken van een lichte daling al zijn de cijfers van de rubrieken 'vandalisme op voertuigen' en 

vandalisme op onroerend goed' nog steeds hoger dan in 2000. Herentals scoort ook duidelijk hoger 

dan Heist-op-den-Berg, een gelijkaardige gemeente. In de Veiligheidsmonitor scoren de rubrieken 

'vernielingen aan bushokjes en telefooncellen' en 'bekladde gebouwen' in de Zone Neteland 

respectievelijk een stijging en een status quo in de beoordeling als buurtprobleem, in tegenstelling 

tot in andere gebieden waar er duidelijk een daling merkbaar is. Ook 'rommel en vuil op straat' wint 

als buurtprobleem aan belang. Het aantal geregistreerde sluikstorten kent een duidelijke stijging. 

Herentals staat in voor 51,13% van het aantal dossiers in de zone. Herentals kende in 2005 toch 42 

geregistreerde feiten van 'rondhanggedrag'. De feiten spelen zich af op bepaalde plaatsen. Zodoende 

wordt het probleem niet door iedereen als ernstig ervaren. Voor de buurtbewoners van de 

hangplekken is het echter erg storend. Vaak wordt er op deze plaatsen ook veel vandalisme 

geregistreerd. De gezamenlijke overlastacties van politie en gemeenschapswachten tijdens de 
zomermaanden, proberen hierop in te spelen. Vandalisme en algemene verloedering zijn ook 

specifieke problemen van sociale hoogbouwcomplexen. De meest gehoorde klachten van bewoners 

van de hoogbouw gaan over onveiligheidsgevoel in de toegang tot het appartement en aan de lift. 

Ook technische defecten (lampen die stuk zijn), afval en hondenpoep is een vaak gehoorde klacht. 

Burenconflicten en een onduidelijke communicatie vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij 

maken dat er vaak misverstanden ontstaan. De huisbewaarder probeert hierop in te spelen. 
6.1. Algemene doelstellingen 
6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast 
6.2. Strategische Doelstellingen 
6.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

Operationele doelstellingen 

Onderhoud van de pijnpunten op het vlak van properheid en veiligheid om verloedering tegen te gaan 

aan de sites van de sociale woningmaatschappij "Eigen Haard" 

Resultaten 

- Groter veiligheidsgevoel aan de sites van "Eigen Haard" 

- Aantal meldingen registreren in systeem 
Indicatoren 
Bevraging veiligheidsgevoel van de bewoners van de hoogbouwcomplexen Eigen Haard 
Aanpakken van zwerfvuil, sluikstorten, kleine criminaliteit en verloedering in Herentals met extra 

aandacht voor de sociale woonwijken door het opstellen van een knelpuntennota in samenwerking 

met de buurtwerking waarna mogelijke oplossingen worden uitgewerkt 
Resultaten 

- Knelpuntennota van de sociale woonwijken werd uitgewerkt 

Indicatoren 

- De knelpuntnota's werden gerealiseerd 

- Aantal verholpen items uit de knelpuntnota versus het aantal opgenomen items in de 

knelpuntnota > of = 1 per wijk 

Het uitbouwen van een netwerk van buurtvrijwilligers die zich inzetten voor een propere buurt en op 

die manier het veiligheidsgevoel verhogen en de onverschilligheid van buurtbewoners bestrijden 

Resultaten 

- 15 buurtvrijwilligers hebben 

Indicatoren 

- Aantal buurtvrijwilligers 

Het inventariseren, doorgeven aan de bevoegde diensten en opvolgen van meldingen van 

gemeenschapswachten i.v.m. verloedering, zwerfvuil, sluikstorten zodat deze zaken snel verholpen 

worden  

Resultaten 

- 50 meldingen van de gemeenschapswachten 

- 75% van deze meldingen worden verholpen binnen de 3 maanden 



Indicatoren 

- Aantal meldingen van gemeenschapswachten, registratie van gemeenschapswachtmeldingen 

- Aantal verholpen meldingen van de gemeenschapswachten door de bevoegde diensten 

Verhogen van het veiligheidsgevoel aan de stationsbuurt 

Resultaten 

- Groter veiligheidsgevoel + intense samenwerking en overleg met actieve diensten rond de 

stationsbuurt 

Indicatoren 

- Bestaan van intentieverklaring + activiteitenplan 

6.2.2. De sociale controle bevorderen 

Operationele doelstellingen 

Inspelen op plaatselijke en vaak seizoensgebonden fenomenen van sociale overlast door een 

samenwerking op te zetten met de betrokken partners (buurtbewoners, lokale politie, buurtwerking, 

preventiedienst, ...) waarbij de gemeenschapswachten ingeschakeld worden voor het uitvoeren van 

een verhoogd toezicht op de plaatsen waar storend rondhanggedrag en vandalisme zich voordoen 

Resultaten 

- Gemeenschapswachten voeren ieder half jaar 5 maal een interventie uit in het kader van 

verhoogd toezicht bij overlast 

Indicatoren 

- Aantal interventies van de gemeenschapswachten 

Versterken van het gemeenschapsleven in de hoogbouw van sociale woningmaatschappij "Eigen 

Haard" te beginnen met de 3 appartementsgebouwen van Kleerroos 

Resultaten 

- Organiseren van acties die het gemeenschapsleven versterken zoals 3 bewonersvergaderingen en 

een cursus weerbaarheid 

Indicatoren 

- Acties zijn georganiseerd 
 
7. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST 
Zowel binnen de zone Neteland als in de andere gebieden stijgt of daalt 'overlast door druggebruik' 

niet als problematisch buurtprobleem. Het fenomeen 'drugs' is voornamelijk gekend bij jongeren en 

zal dus ook maar door een klein percentage als probleem worden aangeduid. Het aantal pv's 

opgemaakt omtrent drugdelicten blijft echter zonaal stijgen. 

Binnen de zone vertegenwoordigt Herentals 52 % van de gerapporteerde delicten. 

Ook het aantal aanmeldingen bij Drughulp Herentals spreekt voor zich. Vooral het grote aantal 

heroïnedossiers en het aantal cliënten die in het methadonprogramma zitten, is toch wel specifiek 

voor Herentals. Het druggebruik is echter weinig zichtbaar in het straatbeeld. Op de hangplekken 

wordt wel eens druggebruik in het openbaar gesignaleerd. Ook kan druggebruik gelinkt worden aan 

bepaalde vormen van criminaliteit. Hiervan getuigen de cliënten die via justitiële weg bij Drughulp 

Kempen terechtkomen omwille van feiten, andere dan druggebruik. 
7.1. Algemene doelstellingen 
7.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde maatschappelijke 
overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot druggerelateerde maatschappelijke 
overlast 
7.2. Strategische Doelstellingen 
7.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

Operationele doelstellingen 
2 maal per jaar een overleg organiseren waar ondersteuning kan gegeven worden aan de scholen van 

Herentals omtrent drugbeleid en drugpreventie op school. 

Resultaten 

- Scholen zijn geïnformeerd m.b.t. het uitbouwen van een drugbeleid op school. 

- De scholen krijgen ondersteuning bij het uitbouwen van een drugbeleid op school. 

Indicatoren 

- Aantal aanwezige scholen bij het overleg > of = 5. 



- Aantal overlegvergaderingen met school > of = 2 per jaar. 

7.2.2. De resocialisatie van druggebruikers bevorderen 

Operationele doelstellingen 

We bieden drugsgebruikers gespreksondersteuning. 

Resultaten 

- We verwachten 100 gesprekken met druggebruikers. 

Indicatoren 

- Het aantal gesprekken met druggebruikers. 

We bieden ouders (en andere context) van druggebruikers gespreksondersteuning. 

Resultaten 

- We verwachten 16 gesprekken met ouders (of andere context) van druggebruikers. 

Indicatoren 

- Het aantal gesprekken met ouders (en andere context). 

We geven antwoorden op concrete vragen van druggebruikers. 
Resultaten 

- We verwachten 50 infovragen van druggebruikers te beantwoorden. 

Indicatoren 

- Het aantal informatievragen van druggebruikers.  

We geven antwoorden op concrete vragen van ouders en de andere context rond de druggebruiker. 

Resultaten 

- We verwachten 50 infovragen van ouders en andere context te beantwoorden. 

Indicatoren 

- Het aantal informatievragen van ouders en andere context. 

Bij ernstige problematieken verwijzen wij druggebruikers door naar gespecialiseerde centra. 

Resultaten 

- We verwachten minstens 6 druggebruikers door te verwijzen naar gespecialiseerde centra. 

Indicatoren 
- Het aantal doorverwijzingen van druggebruikers naar een meer gespecialiseerd centrum 

 

 

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Verwimp Kim, Baeten, Van Olmen, 

Ryken, Michielsen, Michiels, De Cat, Caers, Moons, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, 

Laureys, Laverge, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 

Onthouding: Marcipont, Liedts,  

 

 

019 Waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar: aanstelling 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De stad is ontvoogd sinds 1 december 2013. Door de ontvoogding heeft de gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar een aantal verplichte taken met betrekking tot het proces van 

vergunningverlening die hij onafhankelijk uitoefent.  

Bij verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar stelt de gemeenteraad een 

waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan. In dringende gevallen stelt het 

college een waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan en bekrachtigt de 

gemeenteraad deze aanstelling in zijn eerstvolgende vergadering. 

Het college heeft op 10/3/2014 kennis genomen van het voorstel van de dienst ruimtelijke ordening 

voor de aanstelling van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar. 

Juridische grond 

Artikel 1.4.6 § 3 VCRO 

Argumentatie 

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft een aantal verplichte taken met betrekking tot 

het proces van vergunningverlening. Het verlenen van verkavelings- en stedenbouwkundige 

vergunning is een belangrijk aspect van het stedenbouwkundig beleid van de stad. Om de 



continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot ruimtelijke ordening te verzekeren, moet een 

waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld worden wanneer de 

gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar verhinderd is. 

Er is sprake van verhindering bij: 

- Ziekte langer dan een week 

- Vakantie langer dan een week 

- Belangenvermenging. 

Wanneer de verhindering te voorzien is, brengt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar het 

college schriftelijk op de hoogte van de duur van de verhindering. Als de verhindering 

onvoorzienbaar is brengt de secretaris het college schriftelijk op de hoogte van de verhindering en de 
vermoedelijke duur van de verhindering. 

De dienst ruimtelijke ordening stelt voor om volgende personen, in de vermelde volgorde en telkens 

voor de periode van één week, aan te stellen als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar, wanneer de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar verhinderd is: 

1. Romy Leysen, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

2. Griet Maes, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

3. Marijke Van den Broeck, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

BESLUIT 

- De gemeenteraad beslist éénparig om volgende personen, in de vermelde volgorde en telkens 

voor de periode van één week, aan te stellen als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar, wanneer de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar verhinderd is: 

1. Romy Leysen, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

2. Griet Maes, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

3. Marijke Van den Broeck, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar (niveau B) 

- Wanneer de verhindering te voorzien is, brengt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

het college schriftelijk op de hoogte van de duur van de verhindering. 

- Als de verhindering onvoorzienbaar is, brengt de secretaris het college schriftelijk op de hoogte 

van de verhindering en de vermoedelijke duur van de verhindering. 

 

 
Raadslid Lise Bergen verlaat de zitting 

 

 

020 Kerkfabriek Sint-Bavo: wijziging meerjarenplan 2014-2019 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad heeft op 17/12/2013 het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Bavo 

aangepast aan de bemerkingen van het overleg van 14/10/2013. 

Het Bisdom Antwerpen heeft op 17/3/2014 gunstig advies verleend. 

De centrale kerkraad heeft een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-

Bavo ingediend op 19/3/2014. 
Juridische grond 

- Decreet 6/7/2012 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van 7/5/2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 

regering van 14/12/2012. 

Argumentatie 

In de meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Bavo was de rekening 2012 verrekend 

zonder rekening te houden met de opmerkingen van de gouverneur van 26/8/2013.  

In het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Bavo was het resultaat van de rekening 2012 niet 
verrekend. De kerkfabriek dient een budgetwijziging 2014 in. 

De gemeenteraad van 17/12/2013 heeft het meerjarenplan ook aangepast aan de bemerkingen van 

het overleg van 14/10/2013. 



In deze meerjarenplanningwijziging worden de aanpassingen van de gemeenteraad van 17/12/2013 

en de aanpassing van de verwerking van de rekening van 2012 opgenomen. 

BESLUIT 

De gemeenteraad beslist éénparig het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-

Bavo goed te keuren. 

 

 

021 Kerkfabriek Sint-Bavo: budgetwijziging 2014 
MOTIVERING 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad heeft op 17/12/2013 akte genomen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-

Bavo. 
Het Bisdom Antwerpen heeft op 17/3/2014 gunstig advies verleend. 

De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Bavo overgemaakt op 

19/3/2014. 

Juridische grond 

- Decreet 6/7/2012 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van 7/5/2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 

regering van 14/12/2012. 

Argumentatie 

De kerkfabriek Sint-Bavo dient een budgetwijziging in om het resultaat van de rekening 2012 te 

verwerken in het budget 2014. Deze aanpassing geeft een beter en realistischer exploitatieresultaat. 

De exploitatietoelage voor 2014 komt op 31.616,80 euro (in de plaats van 80.268,66 euro). 

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt éénparig de wijziging van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Bavo, 

goed. 

 

 

Raadslid Lise Bergen neemt opnieuw deel aan de zitting 

 
 

021/ 

    1 Stand van zaken wielerpiste in Herentals 
MOTIVERING 

BESLUIT 

Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 

Stand van zaken wielerpiste in Herentals 

De knopen omtrent de inplantingslocatie van een bijkomende wielerpiste blijken meer en meer te 

zijn doorgehakt. De gemeente Zolder heeft de beste papieren en zal zo goed als zeker – of toch 

wanneer de financiering rond geraakt – de wielerpiste binnenhalen. 

Is Herentals nog bezig met zijn dossier? Wat is de huidige stand van zaken in de uitwerking van de 

plannen en de financiering? Waar is het voor onze stad misgelopen en waarom heeft Vlaanderen 

gekozen voor Zolder? 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. U weet dat Herentals zelf geen initiatiefnemer voor die piste is 

en ook niet wil zijn. Herentals wil ook geen financierder zijn voor die piste, wel facilitator, we willen 

de nodige planningsinitiatieven en de nodige flankerende maatregelen treffen om dat in Herentals 

mogelijk te maken. Maar het is een initiatief op gronden van, en binnen de structuur van Bloso en 

ook hoofdzakelijk op kosten van het Bloso als het in Herentals zou gebeuren. Bloso heeft een 

haalbaarheidsstudie gevraagd aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) . Dat is de studie 

waar ik vorige keer naar gerefereerd heb. In die studie is hoofdzakelijk op Zolder gefocust en Bloso 

heeft Herentals daar als variant aan laten toevoegen. Bloso heeft Herentals mee in the picture 



gebracht. De beweringen die hier ooit geuit zijn dat men op het kabinet van minister Muyters niet 

zou weten dat Bloso geïnteresseerd was om in Herentals een piste te voorzien, kloppen niet want die 

staan in de studie van Participatiemaatschappij Vlaanderen als mogelijke optie. Maar ik stel samen 

met u vast dat men voor de rest binnen Bloso en binnen de wielerbond Vlaanderen voor Herentals 

niet veel initiatief meer genomen heeft naar het bijeen brengen van financiële middelen. Bloso heeft 

daar geen geld voor gekregen en Zolder is een zeer zware concurrent omdat de provincie Limburg 

vanuit hun Limburgfondsen daar zwaar mee in investeert. Dat is daar geen gemeentelijk project of 

ook geen Bloso-project maar vooral een provinciaal project. Ik heb ook samen met u gelezen dat men 

daar de knoop wil doorhakken als dat nog gaat. Wat Herentals betreft, blijft de situatie onveranderd. 

Wij gaan daar niet mee aan betalen. Wij zijn vragende partij om dat in Herentals te krijgen, PMV 
heeft het mee doorgelicht, maar blijkbaar heeft Zolder zeer sterke politieke en vooral financieel 

provinciale troeven om het daar geforceerd te krijgen op een manier dat Wielerbond Vlaanderen en 

Bloso zelf niet veel moeten investeren. Wat zijn de vooruitzichten? Ik denk dat ze slechter zijn dan 

twee jaar geleden. Maar zo lang er geen beslissing is genomen door de Vlaamse regering, is er nog 

geen beslissing genomen. Maar buiten de haalbaarheidsstudie vanuit Bloso door PMV gemaakt, is er 

geen beleidsdocument meer binnen Bloso gemaakt of aan de Vlaamse regering bezorgd die 

Herentals sterker maakt en zijn er geen financiële partners gevonden.  

Raadslid Marcipont: Een bijkomend vraagje dan. Ook Herentals heeft contact gehad met de provincie 

over dat dossier. Welke toezeggingen zijn daar gegeven vanuit de provincie? In het overleg van de 

stad met Bloso heb ik ook gezien dat het dossier ter sprake gekomen is. Wat is daar concreet gezegd? 
Burgemeester Jan Peeters: Wat ik nu tegen u zeg. Dat in de PMV-studie Herentals als variant mee 

genomen is, maar dat Bloso er geen budgettaire middelen voor voorzien heeft. En dat men vanuit 

Limburg een grotere pot heeft bijeengekregen hoofdzakelijk door provinciale middelen. Wat er nu 

blijkbaar in de Vlaamse regering als financieringspiste voorligt, is dat de inbreng van Vlaanderen niet 

via Bloso zou komen maar via een fonds voor eenmalige uitgaven waar blijkbaar nog een overschot is 

door het afspringen van de voetbalstadiadossiers in Antwerpen en dat men dat - volgens wat 

minister Muyters zegt - men daarvoor zou willen voorzien. Ik stel alleen maar vast dat een Antwerpse 

sportminister eerder rijdt voor een Limburgse wielerpiste dan voor een Antwerpse wielerpiste. Maar 

dat is een politieke opmerking van mijn kant, terzijde. Maar in het verslag van het beheerscomité van 

Bloso van twee maanden geleden zal u dat relaas ook vinden.  
Raadslid Marcipont: Dus op financieel gebied staat het dossier van Herentals dus eigenlijk nergens.  

Burgemeester Jan Peeters: Dat klopt. De katalysator Limburg en het hefboomeffect Limburg is 

gekomen van de provinciale subsidiëring die ook een veel ruimere financiering hebben via het 

Limburgfonds en de Europese reconversiefondsen dan de provincie Antwerpen. Ik neem het de 

provincie Antwerpen ook niet direct kwalijk want ik ken ook de financiële toestand van de provincie, 

dus dat is een ander verhaal dan in Limburg wat dat betreft. Voor Herentals hebben we van in het 

begin heel duidelijk gezegd dat we dat niet mee kunnen financieren, wel faciliteren, promoten en 

bevorderen maar dat het een Bloso infrastructuur moet zijn die betaald wordt door bovenlokale 

overheden en niet door de stad Herentals. Dat gaat de draagkracht van de stad Herentals ver te 

boven. Dus als die partners niet bewegen of op een andere piste zitten, dan is het verhaal voor 
Herentals ook niet haalbaar. 

 

 

021/ 

   2A Verkavelingsvergunning Bertels-Voet 
MOTIVERING 

BESLUIT 

Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 

In de notulen van het college van 3 maart lezen we een aanpassing van de verkavelingsvergunning 

van de verkaveling Bertels-Voet. Van de oorspronkelijke inname van de verkaveling van een 800 

vierkante meter van het openbare domein, wordt er thans 33 vierkante meter terug uit de 

verkaveling gelicht. 



Begrijpen wij correct dat de gemeente dus met haar gronden in de verkaveling betrokken blijft, en bij 

de verkoop van de betrokken kavels daar als eigenaar in betrokken zal zijn, en dus als verkoper voor 

betaald zal worden? 

Of vindt er nu of later dan toch een kosteloze afstand van het openbaar domein plaats? 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 

Verlening wijziging verkaveling nummer V2006/006(1): Peerdsbosstraat - De Roest 

De N-VA stelt zich vragen bij de inschikkelijkheid van het bestuur en vreest voor de aantasting van de 

Roest als gevolg van deze verlening. 

 
Voorzitter Jan Peeters stelt voor om deze twee agendapunten samen te behandelen. 

De betrokken raadsleden hebben geen bezwaar. 

 

Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 

Ik denk dat het belangrijk is om een correcte weergave te geven van het verloop van de effectieve 

verkaveling en de effectieve plannen die zijn goedgekeurd zowel in 2010 als de aanpassingen die nu 

in het college zijn goedgekeurd. Het betreft inderdaad een privaat stuk grond in woonzone tussen de 

Peerdsbosstraat en de Roest. De Roest is een ven in natuurgebied gelegen en eigendom van de stad. 

De woonzone paalt tot tegen de kanaaldijk en dat is een private eigendom. Het betreffende perceel 

is een kleine halve hectare groot. Dat is dus een woonzone en er is tijdens het openbaar onderzoek 
naar boven gekomen – en dat is niet uitzonderlijk – dat er geen eensgezindheid is tussen een 

opmetingsplan en de kadasterplannen. Dat gebeurt meermaals omdat een kadasterplan ook niet 

altijd de correcte oppervlaktes geeft. Hier zit er blijkbaar een verschil op van 800 m². Aan dat 

projectgebied zit een hele historiek die ik zelf niet heb meegemaakt. Maar in mei 2010 is de 

verkaveling van 15 loten goedgekeurd op een oppervlakte van bijna anderhalve hectare, dus 10 

woningen per hectare. Ik denk dat dat een bijzonder lage densiteit is voor een zone in die omgeving. 

Op dat moment heeft de Roest er ook een halve hectare bosgebied bijgekregen. Van die anderhalve 

hectare is er bijna een halve hectare afgestaan, dat is hier ook op de gemeenteraad goedgekeurd 

met het wegtraçé en ook met de overdracht. De Roest is kosteloos uitgebreid met een halve hectare 

bos dat behouden blijft in woonzone maar dat is overgedragen aan de stad. De Roest breidt uit met 
een lengte van ca 140 meter. Wat de stad wel heeft toegestaan, is dat over de lengte van ca 45 

meter, van waar de woonzone grenst aan natuurgebied dat eigendom is van de stad, in de zone die 

grenst aan de Peerdsbosstraat, dat daar drie openstaande bebouwingen worden vergund. Wij 

hebben dat in de verkaveling toegestaan want dat is woonzone gelegen aan de uitgeruste weg. We 

hebben daar sterke beperkingen naar bouwhoogte opgelegd, dus we hebben toch wel getracht om in 

die bijzondere overgang van woongebied naar natuurgebied de ontwikkelaar te kunnen bewegen tot 

een zeer dense verkaveling met respect voor het nabijgelegen natuurgebied. Uiteindelijk is er bijna 

40% private grond kosteloos overgedragen naar speelbos of openbaar domein en het is zeer 

uitzonderlijk. Dat is een element dat in gans het verhaal nooit door de natuursector of door 

natuurvrienden aan bod gekomen is. De verkaveling is vergund in 2010 en bij het in uitvoering 
brengen van de verkaveling hebben wij inderdaad vastgesteld dat – want in de 

verkavelingsvergunning was de bestaande toestand waar de bomen stonden niet exact weergegeven 

- de ontwikkelaar er van uitging dat de bewuste eikenrij langs de kanaalzone in zijn projectgebied lag. 

Een bewuste bewoner heeft ons daar op attent gemaakt want hij had in uitvoer van zijn verkaveling 

een vergunning gekregen om het bosgebied in zijn projectzone te kappen. Hij had een kapvergunning 

gekregen en hij wou die in uitvoering brengen en toen hebben wij vastgesteld dat hij er van uit ging 

dat die eikenrij ook kon gekapt worden. Toen is er onmiddellijk een stakingsbevel gevorderd en is er 

een betwisting ontstaan over waar de eigendomsgrens tussen het woongebied en het natuurgebied 

precies lag. Men is naar de vrederechter gestapt en die heeft een deskundige aangesteld en uit dat 
verslag blijkt dat de grens niet zo eenduidig was; er zijn heel wat elementen die maken dat het niet 

zo evident was. De vrederechter heeft een plaatsbezoek gebracht met de partijen en de deskundige 

en de vrederechter heeft het advies van de deskundige op een aantal elementen ontkracht. Hij heeft 

toen gezegd: “Dat is niet zo eenduidig wat u hier schrijft”. Ook daar heeft de vrederechter gezegd dat 

er heel wat elementen zijn die maken dat het niet zo duidelijk is waar die eigendomsgrens ligt. Dan 



heeft de vrederechter de partijen de kans gegeven om tot een minnelijke schikking te komen. Wat is 

er vervolgens gebeurd? De verkavelaar heeft nu een wijziging gevraagd waarbij hij bijkomend 33 m² 

overdraagt aan de stad. Hij schuift 73 cm zuidelijk op en die repel wordt bijkomend overgedragen 

aan de stad. De nieuwe grens tussen lot 15 en de stad –toekomstig openbaar domein - komt op 

ongeveer een halve meter ten zuiden van de stamomtrek. Die halve meter is niet onmiddellijk te 

vergelijken met de twee meter van de expert want hij ging door de as van de bomenrij . Nu heeft de 

verkavelaar een halve meter langsheen de stam gezegd dat zou de vermoedelijke grens kunnen zijn 

en vervolgens heeft hij gezegd dat er een bouwvrije zone komt van vier meter. Om duidelijkheid te 

creëren naar de toekomst heeft het college dat voorstel aanvaard. Het college heeft die verkaveling 

goedgekeurd want hierdoor krijgen we duidelijkheid. Die eiken staan ook al op het plan. Een halve 
meter ten zuiden van de stam, tot daar wordt de grond overgedragen aan de stad en dan komt er 

een vier meter bouwvrije strook en dan zullen er drie loten kunnen opgelicht worden. Een 

verkaveling is altijd zoeken naar goede oplossingen. In het totaalbeeld wordt de Roest uitgebreid met 

bijna een halve hectare speelzone, bos blijft behouden, drie woningen aan de uitgeruste weg met 

beperkte mogelijkheden worden toegelaten, ik denk dat wij op die manier toch wel naar een 

behoorlijk compromis streven. Het belangrijkste uitgangspunt voor de stad was wel degelijk die 

eikenrij behouden op het openbaar domein van de stad en dat kunnen wij in dit voorstel wel 

hardmaken.  

 

Burgemeester Jan Peeters: Misschien nog ter aanvulling, het is een dading, dat wil zeggen een 
compromis, waar tegemoet gekomen wordt aan de visie op de perceelsgrens versie private 

verkavelaar en versie stad. Het is dus een compromis. Had bij het plaatsbezoek de vrederechter 

zonder verpinken het standpunt van de deskundige – die hij zelf had aangesteld – gevolgd, dan had 

de grens inderdaad ongeveer een meter verder van de bomen gezeten. Had de vrederechter dat 

aanvaard, dan was er geen probleem geweest, dan waren wij niet tot een dading overgegaan maar 

dan hadden wij de vrederechter een vonnis laten vellen. Maar de vrederechter heeft zelf aan de 

partijen gezegd dat de deskundige een aantal zaken over het hoofd heeft gezien en zeer concreet het 

vinden van sporen van oude prikkeldraadafspanningen op de bomen van de eikenrij, die er al langer 

dan dertig jaar zijn, waardoor hij zegt dat het toch wenselijk is om naar een compromis te gaan. 

Want hij wist niet of hij het verslag van de deskundige ging volgen en waar de grens ging liggen. Dus 
als we geen dading zouden afsluiten en dus het risico zouden nemen van een vonnis, zouden we wel 

eens erger af kunnen zijn dan dat we nu zijn. We hebben dus gekozen tussen de pest en de cholera 

om te gaan naar een compromis of dading waardoor we de zekerheid hebben dat de Roest en de 

kanaaldijk en de bomenrij in openbaar bezit komen. Hierdoor zijn het niet de toekomstige privé-

bewoners die kapvergunningen kunnen vragen. Het is dus eigendom van de stad en er wordt een 

bijkomende bouwvrije zone gecreëerd waar er voldoende afstand is volgens onze groenambtenaar 

om de leefbaarheid van de bomen te garanderen. In die zone mogen er trouwens ook geen 

kelderverdiepingen gegraven worden. De drie bouwgronden die aan de overkant van het Loopke 

liggen, hebben ten eerste een veel beperkter lager gabarit en een verbod tot onderkeldering. Dat is 

anders dan de percelen aan de kant van de Peerdsbosstraat. We hebben daar dus gezorgd voor het 
openbaar bezit van de kanaaldijk en de bomenrij en het afbakenen van een voldoende 

beschermzone voor de bomen zodat die inderdaad levenskansen krijgen. En daarachter krijgen we 

inderdaad een speelbos in openbaar bezit door dat de verkavelaar een kleine 500 m² heeft 

overgedragen aan de stad. Ik wil er toch op wijzen voor de mensen die de geschiedenis niet kennen 

dat diezelfde verkavelaar Bertels-Voet in 1999 een goedgekeurde bouwvergunning had voor 110 

appartementen op die zone. Wij hebben in verschillende samenstellingen, zowel de paarsgroene als 

de roodoranje bestuursmeerderheden sindsdien vijf, zes, zeven keer achter elkaar opeenvolgende 

vergunningen geweigerd en de verkavelaar verplicht om af te schalen van 110 appartementen naar 

15 gekoppelde en vrijstaande eengezinswoningen in een zone die behoort tot het kleinstedelijk 
gebied Herentals. Dat wil zeggen dat de Vlaamse regering zegt dat je in die zone minstens naar 25 

woningen per hectare moet gaan en hier zitten we aan nog geen 10 woningen per hectare . Ik denk 

dus wel dat we met verschillende partijen in deze raad de afgelopen twaalf jaar getracht hebben om 

de ruimtelijke impact van dat bouwproject heel sterk af te schalen om dat passend te maken met de 

omgeving maar het is een constante strijd met die verkavelaar geweest tot nu bij de vrederechter. 



Een volgende stap is in feite, ten eerste de verkaveling is nog niet definitief, er kunnen nog 

beroepsprocedures van verschillende kanten, ook van betrokkene zelf ingezet worden en ten 

tweede, er moet nog een eindvonnis komen van de vrederechter, die, en dat zullen de partijen dan 

vragen, de dading in een vonnis omzet zodat er zekerheid is over de werkelijke perceelsgrens nu. Op 

die manier is dat niet alleen een contractuele afspraak in een dading maar is de perceelsgrens 

effectief door de rechtbank vastgesteld. Als je het verslag van de deskundige hebt gelezen, heb je 

vastgesteld dat de deskundige teruggegaan is tot plannen van 1800 en zoveel, plannen van Napoleon 

toen het Netekanaal gemaakt is. Dat is een enorm kluwen geweest maar tot de verbazing van alle 

partijen heeft de vrederechter de deskundige op een aantal zaken gewezen die in ons nadeel pleiten. 

We doen er dus verstandig aan om dat risico niet te nemen, en te kiezen voor de zekerheid die we 
met deze verkaveling kunnen krijgen. Dat project heeft een heel lange voorgeschiedenis en dat 

project ziet er nu helemaal anders uit dan waar we twaalf jaar geleden vertrokken zijn. We hebben 

het groot geluk dat de verkavelaar met zijn bestaande vergunning toen zo laks is geweest om te laat 

te starten met de werken en de vergunning te laten vervallen. Want had hij een half jaar vroeger 

begonnen, hadden daar nu 110 appartementen gestaan. Het is maar omdat hij zijn vergunning heeft 

laten vervallen dat we nadien in de mogelijkheid zijn geweest om de vergunning te weigeren en dan 

is hij vertrokken van 110 naar 100, naar 70 tot hij uiteindelijk besefte dat we dat echt niet wilden en 

hij een open verkaveling van 15 gezinswoningen heeft aangevraagd en die heeft hij ook gekregen.  

 

Raadslid Peter Verpoorten: Het zijn de gegevens over de dading die ik niet in de notulen had 
teruggevonden. Daarom was er wat verwarring over de onderlinge afspraken die er gemaakt zijn. Als 

ik het goed begrijp, gaat de stad akkoord met de afpaling zoals ze in die dading staat en is de stad 

niet betrokken in de verkaveling, dus dat de grens van de verkaveling ook de grens is van het 

eigendom.  

 

Burgemeester Peeters: We hebben daar geen bouwgrond of bouwgronden in die verkaveling, we zijn 

dus niet betrokken, het is volledig privé. De 800 m² waarnaar u verwijst, omvat dus ook dat speelbos 

dat overgedragen wordt door de verkavelaar aan de stad plus de wegeninfrastructuur en het 

speelpleintje dat daar in het kopstraatje ingericht is. Dat is die 40 % waar de schepen naar verwijst, 

dat overgedragen wordt aan de stad. Die 33 m² die ook aangehaald worden, is ten opzichte van wat 
hij dacht dat de perceelsgrens was. Dat is kwantitatief niet veel maar dat maakt wel dat er 

duidelijkheid komt over het openbaar karakter van de Roest, de kanaaldijk en het voortbestaan van 

die historische dreef. En dat is eigenlijk de essentie van het verhaal.  

 

Raadslid Verpoorten: Even praktisch, is die dading al getekend door de beide partijen?  

 

Burgemeester Peeters: Nee want in die ontwerpdading is natuurlijk voorzien dat er eerst een 

goedgekeurde verkavelingswijziging moet bekomen worden, anders is de dading niet uitvoerbaar. 

Die procedure is nu lopende, dan kan de ontwerpdading voorgelegd worden aan de vrederechter 

waar we ook een uitspraak zullen vragen aan de vrederechter om dat bij vonnis te bevestigen en de 
eigendomsgrens vast te leggen. Maar we zitten nu nog in de fase dat de vergunningsaanvraag 

lopende is.  

 

Raadslid Verpoorten: Ik ben niet helemaal overtuigd dat dat bij de vrederechter in een vonnis moet 

gezet worden maar ja goed. Ik neem aan dat die dading goed doorgesproken is en dat die 

verkavelaar daar geen beroep meer tegen gaat instellen want dan heb je natuurlijk geen dading 

meer.  

 

Burgemeester Peeters: Nee dat is juist. Maar hij ook niet. 
Er is nog een element dat het dossier kan bemoeilijken. Je moet weten dat de verkavelaar in 2010 

een goedgekeurde verkaveling had en goedgekeurde bouwpercelen in eigendom had die hij perfect 

kon verkopen. Er is weliswaar later een discussie gekomen over de juiste perceelsgrens tussen 

perceel 15 en de zone van de stad maar hij heeft een aantal percelen al verkocht. Wij discussiëren 

dus niet alleen met de verkavelaar waar we al twaalf jaar last mee hebben, maar er zijn nu ook 



andere jonge mensen die daar bouwgrond gekocht hebben en die nu ook volledig strop zitten. We 

hebben er dus alle belang bij, zowel ecologisch, naar zekerheid van eigendomsstructuur als naar een 

aantal overwegingen van derden die nu slachtoffer zijn van de expansiedrift van de verkavelaar, om 

dat verhaal tot een goed einde te brengen. En met deze procedure kan dat.  

 

Raadslid Vanooteghem: Ik wil afsluiten met het feit dat wij zeker appreciëren dat het bestuur in de 

afgelopen jaren geprobeerd heeft om die zaak goed te behartigen en dat we ook appreciëren dat het 

Loopke in ere hersteld wordt en dat er een mooie strook langs het Loopke komt. Ook het speelbos is 

een mooie realisatie. U verwijst naar de milieuadviesraad. De milieuadviesraad heeft altijd gezegd 

dat het verlenen van loten aan de overkant van het Loopke een slechte zaak was omdat de integriteit 
van de Roest daar mee in gevaar komt. Men heeft dat gedaan en men heeft inderdaad moeilijkheden 

gehad. Het was misschien beter geweest als men lot 15 nooit vergund had en ook had laten afstaan 

als speelzone. Ik denk dat jullie alles gedaan hebben om de grens van het openbaar domein duidelijk 

te maken en de bomen te sparen maar ik denk dat jullie een beetje blij gemaakt zijn met een dode 

mus want volgens mij gaan die bomen toch weg. De eerste keer dat een bewoner veiligheidsredenen 

inroept, omdat er een tak van die boom is neergekomen juist naast zijn kind, gaat die boom weg. We 

hebben dat in veel andere vergunningen ook gezien, tegen veiligheidsredenen is geen verhaal. Ik durf 

er een bak triple op verwedden dat tegen het einde van de legislatuur een aantal van die bomen 

zullen verdwenen zijn. U vermeldt een bouwvrije strook waarin niets mag gebeuren. De stad legt 

heel veel bouwvoorschriften op die bijna nooit allemaal nagevolgd worden. Ik vraag me af wie dat 
allemaal gaat controleren. De stedenbouwkundige zegt dat dat niet zijn taak is.  

 

Burgemeester Peeters: Er zijn zeer alerte burgers in de buurt die dat voor ons mee in het oog 

houden.  

 

Raadslid Vanooteghem: U rekent op wakkere burgers want zonder hen waren die bomen al gekapt. 

Het is niet het stadsbestuur die het kappen van de bomen voorkomen heeft, wel de wakkere burger.  

 

Burgemeester Peeters: De wakkere burger heeft gebeld naar de burgemeester en dezelfde dag heeft 

de politie Neteland de werken gestaakt en een paar weken later zijn we naar de vrederechter 
getrokken.  

 

Raadslid Vanooteghem: De wakkere burger heeft aan de alarmbel getrokken. 

 

Burgemeester Peeters: Hij woont er ook naast he, ik woon er niet naast.  

 

Raadslid Vanooteghem: De stad is wat ze is en ik hoop maar dat er enige controle zal gebeuren op 

het niet bouwen van kelders. Ik hoop dat de bomen zullen blijven maar ik vrees dat het niet het geval 

zal zijn.  

 
Burgemeester Peeters: Dat is een kwestie van geloof en niet van feiten.  

 

Raadslid Vanooteghem: Als u een voorbeeld kan geven van een volwassen boom die op vijf meter 

van een woning bewaard is gebleven dan wil ik het graag horen. Maar ik ken er geen in Herentals. 

 

Burgemeester Peeters: Ik zal met u eens rond rijden in een aantal wijken in Herentals waar dat wel 

het geval is. Als u nu beweert dat er in Herentals nergens verkavelingen zijn waar de volwassen 

bomen en dreven behouden zijn, dan schiet u toch echt met spek. Ik zal met u een keer een 

rondleiding doen in Herentals waar dat wel het geval is. Het gaat hier ook over natuurgebied he. De 
bomen staan in een natuurgebied in een vengebied. Daar gelden andere regels dan in zonevreemde 

bossen of bomen in woongebied. De stad zal daar zelfs niet kunnen kappen, daar moeten we een 

bouwvergunning voor vragen. Die kan zelfs niet door ons afgeleverd worden maar door mensen die 

daar zeer goed op toekijken.  

 



Raadslid Vanooteghem: Ik hoop dat u gelijk hebt. 

 

Burgemeester Peeters: Ik ben er zeker van dat u met uw bak triple gaat blijven zitten. 
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Raadslid Guy Verellen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 
Inplanting nieuw scoutslokaal in Kapittelbossen 

Wat zijn de concrete plannen van het bestuur rond de inplanting van een nieuw scoutslokaal '5e 12e 

Herentals' in de Kapittelbossen (perceel achter huisnummers 50-52)?  

Wat zijn de alternatieve locaties voor een inplanting? Is er rekening gehouden met hun huidige 

lokalen op Wijngaard 10? Waarom wordt geen akkoord gesloten met de kerkfabriek  

St.-Waldetrudis over een nieuw lokaal op hun huidige locatie?  

Heeft de stad de aanpalenden en de buurtbewoners Kapittelbossen-Wijngaard ingelicht over deze 

plannen? Hoe communiceerde de stad?  

Zijn de scouts tevreden met deze nieuwe locatie op Kapittelbossen?  

 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 

Dossier Kruisberg – Wijngaard 

De scoutsgroep 5 en 12 vragen al jaren om een eigen lokaal te kunnen bouwen. Wij hebben hier veel 

vragen over. 

Wat wordt er met de gronden van de Kerkfabriek en het OCMW aan de Kruisberg gedaan? Worden 

de huidige bestemmingen gewijzigd? Is er een aanvraag tot herbestemming zonevreemde bossen 

vertrokken naar Joke Schauvliege? Wij hebben dit gesuggereerd in september 2013.  

Kunnen de scouts een stedenbouwkundige vergunning krijgen om hun lokaal te bouwen of 

herbouwen waar zij nu gevestigd zijn? 

Wij waarderen dat de stad een oplossing zoekt voor de scouts. In de notulen van het schepencollege 
van 24 februari 2014 lezen we het voorstel van de Druivenstraat, in de achtertuin van de huidige 

kavels van het BPA De Wijngaard.  

Werd de buurt hierover bevraagd? Zo ja wanneer? Welke zijn de reacties? 

Wat is het standpunt van de scoutsverantwoordelijken zelf? 

Voorzitter Jan Peeters stelt voor om deze twee agendapunten samen te behandelen. 

De betrokken raadsleden hebben geen bezwaar. 

 

Schepen Jan Bertels antwoordt.  

Ik zal de situatie proberen te schetsen. Er is inderdaad een schepencollegebeslissing van 24 februari 
2014. Ik ben blij dat jullie het eens zijn dat de scoutsgroep Reinaert Adinda, 5de en 12de al geruime 

tijd, intussen al 15 jaar, kampt met lokalenproblemen. Dat is dus geen nieuw gegeven. Zij zijn al meer 

dan 15 jaar bezig zijn om erfpacht te krijgen op de grond waar ze nu zitten, maar krijgen die niet. Zij 

kunnen niet, ook niet met druk en steun vanuit de stad, tot een overeenkomst komen met de 

grondeigenaar. En dat is het begin om iets te kunnen doen aan de huidige lamentabele staat van hun 

gebouw. Zoals voor andere jeugdbewegingen hebben wij als stad, en daar zijn we ook al enkele jaren 

mee bezig, oog voor lokale problemen, ook voor die van 5de en 12de want op de huidige locatie 



geraken hun problemen niet opgelost. Zij krijgen geen toestemming van de grondeigenaar om te 

renoveren, ze krijgen zelfs geen toelating om een sjorkot te bouwen, om hun tenten onder te leggen. 

Dat wordt daar redelijk hard gespeeld, geen renovatie, geen nieuw gebouw of geen bijgebouw 

momenteel. Als stad hebben wij een mogelijke oplossing aangeboden aan de jeugdvereniging en we 

hebben dat eerst aangeboden aan de 5de en 12de en voor andere jeugdverenigingen houden we 

eventueel andere pistes open. En dat gaat dus effectief over het perceel dat jullie beschreven 

hebben in de Druivenstraat en dat bijna even groot is als het perceel dat ze nu hebben met de piste 

om daar een erfpacht op toe te staan voor 50 jaar zoals jullie gelezen hebben in die beslissing van het 

schepencollege. Waarom is dat interessant? Daar geldt een BPA Wijngaard en de wijk weet dat dat 

een zone is voor groen, spel en recreatie. Alle mensen die daar gebouwd hebben, weten dat, ook de 
mensen die daar rond gebouwd hebben want dat is altijd zo ingekleurd geweest in hun verkaveling. 

Dus daar kan ‘onmiddellijk’ gebouwd worden en 10 % van de oppervlakte, een goede 440 m² kan 

bebouwd worden met twee bouwlagen en dat zou groot genoeg zijn voor de scoutsgroep. Dat kan 

snel gaan, daar zijn geen ruimtelijke plannen meer voor nodig. Je hebt ook gezien, want die 

informatie hebben we al gegeven, dat daar geld voor voorzien is in de begroting, 195.000 euro om 

eventueel een toegangsweg te creëren waar er nu een tijdelijke toegangsweg is en voor inrichtings- 

en omgevingswerken. De scouts zouden daar zelf moeten bouwen, als ze willen ingaan op die piste, 

en dat geldt ook voor alle andere jeugdverenigingen en er is een brief vertrokken naar de scouts dat 

een eventuele samenwerking met de stedelijke vakantiewerking in de zomer zou moeten bekeken 

worden. Dat is een piste die we aangekaart hebben en die op zich voor hen ook niet zo’n grote 
problemen stelt en daar moeten zij nog op reageren. In principe moet daar ook buurtrecreatie 

kunnen, want we gaan daar geen muur rond bouwen, dat wordt geen afgesloten perceel. Zoals jullie 

kunnen lezen hebben is dat aanbod formeel gegaan naar die scoutsgroep. We hebben al 

verschillende keren samen gezeten met de scoutsgroep en het is nu aan hen om zelf een afweging te 

maken of zij daar willen op in gaan met de voordelen die dat heeft, als zij voldoende middelen 

kunnen vrijmaken om te bouwen en zij hebben ons verteld dat zij een spaarpot hebben. Maar zij 

moeten de afweging maken of dat voldoende is om daar te bouwen.  

De grond van de kerkfabriek om het zo te zeggen, ligt volgens het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan buiten afbakeningsproces van kleinstedelijk gebied en in overleg met de eigenaars 

zouden we dat als bosgebied willen behouden. Dat is nog iets anders dan gewoon zeggen: We 
veranderen de bestemming”. Ik neem aan dat je die nuances ook door hebt. Het is gemakkelijk om te 

zeggen “bouw dat en bouw dat en bouw dat maar”, maar het is wel ingekleurd als woonzone 

momenteel. Op de grond van het OCMW, een beetje verder naar ‘boven’, geldt wel een BPA, 

namelijk het BPA van de Wijngaard, en daar kan op dit ogenblik enkel ontwikkeling gebeuren in het 

kader van ‘sociale woningbouw’. We hebben die piste onderzocht en finaal hebben we die piste niet 

weerhouden. Waarom? Omdat er een schattingsverslag gekomen is van 1,4 miljoen euro. Dat was 

iets hoger dan we gedacht hadden en dat was te duur. We hebben dan bekeken om een deel van de 

grond aan te kopen maar daarvoor heeft de schatter een verslag gemaakt van 750.000 euro. En gelet 

op het ruimtelijk proces dat daar nog moet lopen, want om een jeugdbeweging daar te laten 

bouwen, moet het BPA wel gewijzigd worden, hebben we dat niet weerhouden. Over de huidige 
grond kan ik alleen maar herhalen wat mijn voorgangers de afgelopen vijftien jaar hebben gezegd. 

Voor je daar iets kan doen, moet je toestemming hebben van de eigenaar. En we hebben de 

eigenaar, de kerkfabriek dus, nog niet zover gekregen om te onderhandelen, noch met de 

jeugdbeweging apart, noch met de stad apart. Bij mijn weten zit daar geen beweging in en we 

kunnen ze niet dwingen. Daar zit het hele proces van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 

waarschijnlijk wel voor iets tussen. Wij hebben aan de scouts gevraagd om een formeel antwoord te 

geven met de elementen die zij hebben tegen 1 juli van dit jaar zodat wij weten of wij daar mee 

verder kunnen gaan, ook in het kader van de gelden die voorzien zijn in de begroting. Bij de scouts 

zijn ze daarover aan het nadenken en zijn zij de voor- en de nadelen aan het afwegen. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld de buren gaan bevragen over dit voorstel. Wij hebben dat als stad nog niet gedaan 

omdat wij eerst moeten weten wat wij moeten gaan vragen aan die buren. Dat daar een 

speelterreintje moet komen, staat in het BPA maar voor we een bevraging doen aan de buurt, 

moeten we wel weten wat we moeten vragen. Maar dat gebeurt niet in het geheim, dat heeft 

trouwens ook al in de krant gestaan.  



 

Burgemeester Jan Peeters: Ik denk dat het duidelijk is uit de uitleg van de schepen dat de beste 

oplossing zou zijn dat de scouts een deftig lokaal zouden kunnen bouwen op het terrein van de 

kerkfabriek waar ze nu zitten. Dat is de eerste keuze voor iedereen. Dat is ook waar de scoutsgroep 

zelf al twintig jaar naar streeft - van toen ik daar nog aan de leiding stond en dat is langer dan twintig 

jaar geleden want ik ben al grijs en versleten ondertussen - maar de laatste twintig jaar zeer actief. 

Ook de opeenvolgende leidinggroepen, de opeenvolgende ouder- en vriendenverenigingen en de 

opeenvolgende stadsbesturen zijn daar mee bezig sinds einde jaren ’90. Dat is ook de reden waarom 

we naar alternatieven gaan kijken zijn, zowel het stadsbestuur als de scoutsvereniging. Het gaat niet 

alleen over het lokaal aan de Wijngaard, Reinaert en Adinda heeft ook nog een lokaal achter 
Nieuwland, wat ook een precaire zaal is. Die is ook van een kerkfabriek, een andere kerkfabriek, 

maar met een infrastructuur die iedereen kent en waarvan men weet dat die ook geen dertig jaar 

meer gaat blijven bestaan. We moeten voor de beide sites een oplossing vinden. We proberen de 

kerkfabriek te verhinderen om dat gebied te verkavelen. Heel die hoek, inclusief het terrein waar de 

petanque en de scouts zitten, is woonzone. Het ligt trouwens aan een uitgeruste openbare weg en is 

dus vrij gemakkelijk verkavelbaar door de kerkfabriek en we gaan van heel ver moeten komen en 

zeer sterke papieren hebben om hen te verhinderen dat te verkavelen. Want dat halen ze op één 

been als ze dat juridisch doordrijven. Maar tot nu toe hebben we ze kunnen overtuigen dat ze rijk 

genoeg zijn en dat ze het nog niet moeten verkavelen en dat ze het nog maar wat laten liggen als 

bosgebied. En daar is heel de buurt blij om. Dat hebben we wel kunnen afdwingen door allerlei 
gesprekken de voorbije jaren. Maar dat gebied omzetten naar een andere bestemming is niet zo 

evident. Wanneer je als stad twee hectare bouwgrond switcht naar natuurgebied, betaal je een heel 

forse planschade en die zal veel hoger zijn dan 1,4 miljoen waar de schepen zonet over sprak. Een 

overheid kan niet zomaar een bestemming wijzigen zonder een compensatievergoeding te betalen. 

Dat is niet direct wat wij beogen en jullie ook niet denk ik. We zouden daar liefst de toestand willen 

behouden zoals hij daar nu in de praktijk is. Maar het illustreert de onmogelijkheid om op de huidige 

locatie tot een oplossing te komen voor de scouts en dwingt ons te gaan naar alternatieven. Tenzij de 

scoutsbeweging beslist – en dat is ook een eerbare houding - van te blijven op de huidige locatie en 

af te wachten of de visie van de kerkfabriek ooit zal veranderen en inschikkelijker wordt. Dat is dus 

een eerbare houding maar we moeten toch alles doen om naar een kortetermijnoplossing te gaan.  
De gronden van het OCMW zijn inderdaad om twee redenen onhaalbaar.  

Ten eerste zijn financiële redenen, die gronden zijn te duur voor de stad om aan te kopen. En we 

kunnen het OCMW in hun huidige budgettaire toestand niet vragen om afstand te doen van een 

perceel met een waarde van 1,4 miljoen euro. Dat zou ook voor hen financieel niet verantwoord zijn 

denk ik, daar zou hun sociale taakstelling te zwaar voor moeten inboeten. De kostprijs is veel meer 

dan we dachten maar het gaat over meer dan 9.000 m² bouwzone tussen de Wijngaard en de 

Heistraat.  

De tweede reden is planologisch. Planologisch zit het ook strop want door het BPA van de jaren 80 

op de Wijngaard zijn die gronden enkel bestemd voor sociale huisvesting. Om daar een 

bouwvergunning te kunnen afleveren voor iets anders dan sociale woningbouw, zouden we de BPA 
totaal moeten veranderen. Dat zit om die redenen dan ook strop. 

De grond in de Druivenstraat heeft het voordeel dat het planologisch recreatiegebied is en groot 

genoeg en stedenbouwkundig doenbaar om daar de twee sites - die van Nieuwland en die van de 

Wijngaard - op te kunnen combineren, gekoppeld aan de publiek toegankelijke functie. Het ligt op 

300 meter van het Kruisberg, het bos waar men gaat spelen, dus de nabijheid van het bos blijft 

gegarandeerd. Het is ook belangrijk voor de groep dat ze van de bossen kunnen blijven gebruik 

maken. Het heeft als nadeel dat het meer ingesloten is door de bestaande bebouwing (langs drie 

kanten) dan de huidige site die eigenlijk maar aan een kant buren heeft. Dat is het nadeel en dat is 

ook een van de overwegingen die zij zullen meenemen om al dan niet te kiezen voor die site. De 
toegangsweg is alleen langs de Druivenstraat. Wij hebben die grond aangekocht in 2000 of 2001, en 

daar kan direct een bouwvergunning op verleend worden. Maar ze hebben nu een half jaar tijd om 

de keuze te maken. Maar als ze ervoor kiezen, wordt het een project op korte termijn, voor hen en 

voor ons. Een andere afweging is natuurlijk of ze het financieel aan kunnen maar dat is hun 



beslissing, wij kijken niet mee in hun portefeuille. Tussen nu en een maand of vier gaan we daar meer 

duidelijkheid over krijgen. Maar de eerste oefening is intern bij hen bezig.  

 

Schepen Mien Van Olmen: Ik zou nog een korte aanvulling willen doen wat betreft de gronden van 

de Kruisberg. Die gronden sluiten aan op de Kempische Heuvelrug en zijn heel waardevol groen en 

zijn jammer genoeg met de gewestplangoedkeuring ingekleurd als woonzone. Dat geeft wel wat 

rechten aan de eigenaars. Het is niet evident om de switch te maken van woonzone naar 

groendomein omdat dat inderdaad onbetaalbaar is omdat we daar planschade voor zouden moeten 

betalen. Maar de huidige toestand waarbij we afhankelijk zijn van de goodwill van de eigenaar en het 

moeten laten liggen zoals het nu ligt, lijkt een beetje op een gegijzelde toestand en dat is ook niet 
goed. Het bestuur heeft opgenomen in haar planning dat we best tot een compromis zouden komen 

met de grondeigenaar. Het gaat wel degelijk om een zeer waardevol stuk waarbij we naar de 

toekomst toe de bescherming van de aansluiting op die Kempische Heuvelrug willen bewerkstelligen 

door het effectief op plan kunnen vastgelegd krijgen. Maar anderzijds zou het goed zijn dat die 

omgeving een betere toegangspoort krijgt tot heel die Kempische Heuvelrug en dat die 

parkeerproblematiek die we daar nu kennen, kan opgelost worden. Maar het is de betrachting van 

het bestuur om niet in deze toestand van onduidelijkheid te blijven en te trachten tot een 

compromisoplossing met de eigenaar te kunnen gaan en waarbij een duidelijkheid kan gecreëerd 

worden dat die waardevolle groenstructuren kunnen behouden blijven maar dat er naar de toekomst 

toe een zekerheid kan geboden worden terwijl we nu eigenlijk in een onduidelijkheid zitten vervat.  
 

Raadslid Verellen: De aanpalende bewoners die dan indertijd, 32 jaar geleden, gekocht hebben, zijn 

een beetje in paniek. In de aankoopakte van de IOK hebben zij niet gelezen dat het wel degelijk over 

recreatie ging. En het gaat daar over een scoutslokaal, over een kleine tweehonderd jonge mensen 

die daar in het weekend komen ravotten en zo en dat is allemaal heel positief maar dat is in hun 

achtertuin. Vraag is of er geen ander alternatief is, moet dat specifiek in die woonzone van de 

Kapittelbossen? Ik denk dat er op grondgebied Herentals voldoende alternatieven zijn om iedereen 

tevreden te stellen. En als laatste puntje wil ik wel even deze mail van de scouts willen aanhalen dat 

zij er niet al te positief staan tegenover dat voorstel en logischerwijze dat zij negatieve reacties 

krijgen van de buurtbewoners.  
 

Burgemeester Peeters: Als je dan zegt dat er genoeg alternatieven zijn, geef ze ons dan. Als je een 

grond weet aan die kant van Herentals die groot genoeg is en die eigendom is van de stad of 

gemakkelijk verwerfbaar tegen een schappelijke prijs, en die planologisch in orde is, moet je hem 

geven. Er zijn op dit moment drie jeugdbewegingen in centrum Herentals die naar zo’n locatie op 

zoek zijn al vele jaren en dat niet vinden. Als jij zo’n tovergronden weet, weet het dan te zeggen en 

help het probleem oplossen in de plaats daarover mist te spuien. Ten tweede op het huidige terrein 

komen zaterdag tussen half twee en half vijf inderdaad honderd à honderdvijftig kinderen spelen en 

die hebben ook buren. Daar hebben wij eigenlijk nog nooit veel problemen meegemaakt, spelende 

kinderen zijn niet per definitie overlast. Die kinderen spelen en ravotten ook meestal niet op dat 
terrein, die gaan naar de bossen van de Bosbergen en de Kruisberg. Ik heb de scoutsgroepen weinig 

zien ravotten op een pleintje op Nieuwland of op een pleintje op de Wijngaard. Die gaan 50 meter 

verder in de bossen spelen. Dat is niet per definitie overlast en wij denken inderdaad dat dat 

verzoenbaar is met een woonomgeving. Waar dat ze nu zitten, zitten ze ook in een woonomgeving. 

Planologisch is dat hetzelfde maar daar zullen ze meer buren hebben. Er zijn nog jeugdbewegingen in 

Herentals centrum met veel buren. Kijk naar de Kleerroos met het gidsenlokaal, kijk naar de 1ste en 

de 8ste die zoveel buren hebben dat ze ook op zoek moeten gaan naar een locatie want die zijn vol 

gebouwd in de buurt. Maar die zitten al decennia in een woonzone met buren. Ik vind het jammer 

dat men spelende kinderen op zaterdagnamiddag d’office als overlast en als een hinderlijke activiteit 
beschouwd. Maar dat is een appreciatie van mijn kant uit. Maar dat is toch een overweging die we 

moeten meenemen als we de lokalenproblematiek van de jeugdbewegingen willen aanpakken. Ook 

in Noorderwijk zit de chiro in het centrum met buren en ook in Morkhoven zit de chiro in de Sint-

Niklaasstraat in een buurt met aan drie kanten buren. Dus dat is niet zo raar en abnormaal dat 

jeugdbewegingen buren hebben en gezinnen als buren hebben en daar is ook niets mis mee. 



 

 

021/ 

  3B Dossier Kruisberg - Wijngaard 
MOTIVERING 

BESLUIT 

Zie punt 21/3A 

 

 

021/ 

    4 Fietspad N13: Herentals - Grobbendonk waar zit de strop? 15 jaar is lang genoeg... 
MOTIVERING 

BESLUIT 

Raadslid Lieve Snauwaert heft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad 

 

Fietspad n13: Herentals–Grobbendonk waar zit het strop? 15 jaar is lang genoeg…. 

Groen Herentals droomt al 15 jaar van een fietspad tussen Herentals en Grobbendonk. 
Hoe lang kan het nog duren vooraleer we veilig kunnen fietsen langs de “schaamstroken” op de 

Lierseweg naar Bouwel, Grobbendonk tot in Lier?  

 

Burgemeester Jan Peeters antwoordt. In 1999 heeft de stad samen met Grobbendonk en Nijlen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend om langs de gewestweg een fietspad aan te leggen. 

Want dat wil ik toch wel benadrukken, dat is een gewestweg. Eigenlijk is het de Vlaamse Overheid 

zelf die daar een fietspad zou moeten aanleggen zoals ze dat in Herentals ook gedaan hebben op de 

Aarschotseweg. Omdat de Vlaamse overheid dat liever delegeert aan de lokale besturen, hebben wij 

de module 13 indertijd ondertekend om eigenlijk voor hen het werk te doen en zo vlug mogelijk tot 

een oplossing te komen en daar een fietspad te leggen. Dat was de intentie en de filosofie van die 
module 13. Daar zijn plannen gemaakt, daar zijn rooilijnplannen voor gemaakt, dat is allemaal in 

gang gestoken maar dan moest er onteigend worden, 200 percelen van Herentals tot in Nijlen. Want 

er is niet voldoende plaats om achter de bomen een fietspad te leggen dus daar moesten zeer veel 

grondinnames van particulieren gebeuren. Op het grondgebied Herentals een 35-tal. De gemeente 

kan niet onteigenen. Alleen het aankoopcomité van het ministerie van financiën kan onteigenen voor 

openbaar nut. Wij moeten dat dus vragen aan het aankoopcomité en misschien kent u die 

problematiek. Het aankoopcomité heeft op heel wat plaatsen in Vlaanderen en België de afgelopen 

jaren een enorm lange wachtlijst van onteigeningen laten ontstaan dus dat dossier heeft heel veel 

jaren om die reden stil gelegen. Uiteindelijk zijn zij een jaar of vier geleden dan toch in gang 

geschoten op grondgebied Herentals en die hebben al een heel deel onteigeningen gedaan. Allemaal 
minnelijk met akkoord van de eigenaar en u ziet die hier passeren op de gemeenteraad want elke 

keer moet die akte hier bekrachtigd worden. Dat is in Herentals rond op percelen van twee eigenaars 

na. Die eigenaars zijn niet bereid om minnelijk onteigend te worden en daar moet en gerechtelijke 

onteigening voor gebeuren. Het onteigeningsbesluit is indertijd door de bevoegde Vlaamse minister 

opgemaakt en getekend maar dat is intussen vervallen. De AWV heeft dat laten vervallen en we 

kunnen de hoogdringendheid niet meer inroepen op basis van een vervallen onteigeningsbesluit dus 

een dik half jaar geleden hebben de diensten van AWV een nieuw onteigeningsbesluit opgemaakt 

voor Herentals en voor Grobbendonk en dat ligt nu naar het schijnt ter ondertekening bij minister 

Bourgeois. Op het moment dat hij dat onteigeningsbesluit ondertekent, kan het aankoopcomité 
gerechtelijk gaan voor die percelen die nog moeten gebeuren, in Grobbendonk nog een vijftal, in 

Herentals nog twee. Daar wachten we op en zo vlug dat gestart is, gaan we die gronden gerechtelijk 

innemen. Want die moeten we hebben om het fietspad te kunnen aanleggen. Onder het fietspad 

komt de riolering te liggen. We hebben al vele jaren een subsidieaanvraag lopen om die riolering te 

kunnen aanleggen zodat we die twee werven kunnen combineren. Begin dit jaar is van de Vlaamse 

Milieumaatschappij de toezegging gekomen dat zij dat willen opnemen op het subsidieprogramma 

van mei 2014. Het zit dus in een stroomversnelling. Tussen dit en enkele weken gaan we weten of we 



die subsidiëring gaan krijgen en dan hebben we drie jaar de tijd om de riolering uit te voeren. Ik hoop 

dat dit nu allemaal in elkaar gaat passen en dat we die Vlaamse rioolsubsidies vastkrijgen zodat we 

ons riooldossier kunnen opstarten en binnen twee, drie jaar uitvoeren. Hopelijk zijn tegen die tijd de 

onteigeningen ook gerechtelijk mogelijk en uitgevoerd - want dat kan wel rap gaan - en als we de 

riolering leggen, we het fietspad er bovenop kunnen leggen. Dat is een heel langdurig verhaal 

geweest en dat is één van die typedossiers geweest waarvan de Vlaamse regering zegt “we hebben 

onze eigen reglementering inzake openbare werken zodanig complex gemaakt dat we overal strop 

zitten”. We hebben heel veel jaren strop gezeten bij de onmogelijkheid van het aankoopcomité om 

tot onteigening over te gaan. We hadden gehoopt dat die allemaal in der minne zouden kunnen 

gebeuren, dan had het al rond geweest, maar het is ook de vrijheid en het recht van de private 
grondeigenaars om daar niet mee akkoord te gaan. Dus mijn pronostiek is, als de VMM de riolering 

dit jaar op het subsidieprogramma zet zoals ze in januari hebben aangekondigd, als minister 

Bourgeois het onteigeningsbesluit rap tekent en we naar gerechtelijke onteigeningen kunnen gaan, 

dan kunnen we binnen een drietal jaren effectief op die werf bezig zijn. 

 

 

021/ 

    5 Tegeltuintjes 
MOTIVERING 

BESLUIT 

Raadslid Bieke Baeten heeft het volgende punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.  

 

Recentelijk zijn er 250 tegeltuintjes bijgekomen in de Gentse binnenstad. Een tegeltuintje of het 
plaatsen van een bloembak op je vensterbank is niet alleen vrolijk en kleurrijk, het brengt ons dikwijls 

ook terug in contact met onze buur of buurt en het is heel eenvoudig te plaatsen.  

De laatste jaren zijn er door de stad al wel verschillende straten voorzien van bloembakken of 

bomen, maar dat kan niet overal. In dat geval zijn tegeltuintjes een mooi alternatief .  

Een tegeltuintje heeft ook een grote natuurwaarde want vogels, vlinders of andere insecten genieten 

hier erg van. 

Sinds jaar en dag bestaat er in Herentals wel een reglement dat bewoners toelaat tegen de gevel van 

hun woning een klein tuintje te creëren. Totnogtoe werd hier spijtig genoeg weinig gebruik van 

gemaakt...  

Het zou toch fijn zijn moesten we in Morkhoven, Noorderwijk of Herentals groene straten kunnen 
creëren. 

Mijn vraag aan het college: 

Kan het reglement rond tegeltuintjes geactualiseerd worden om meer mensen de kans te geven een 

groene gevel in te richten: bv. de breedteregels aanpassen, een eenvoudigere aanvraag: melding in 

de plaats van aanvraag…. 

Is er de mogelijkheid dat het schepencollege een aanmoedigingscampagne kan opzetten naar de 

inwoners toe om tegeltuintjes te voorzien? 

Kan er daarbij ook logistieke steun gegeven worden aan de kandidaten: advies van de groendienst, 

compost ter beschikking stellen, ….? 

 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. We zijn ons inderdaad bewust van de meerwaarde die burgers 

kunnen bieden aan het aangename en het groene in de straten omdat de kwaliteit van het wonen 

belangrijk is maar ook voor de biodiversiteit is groen in de stad belangrijk. Daar kunnen dergelijke 

initiatieven als bloembakken en tegeltuintjes enorm toe bijdragen en we zijn ons bewust van de 

bijdrage die de bewoners hierin kunnen leveren. Wij hebben dat ook opgenomen in het 

bestuursakkoord als een belangrijk actiepunt voor de komende bestuursperiode. En het reglement 

van de tegeltuintjes verdient inderdaad een actualisatie. We hebben gezien dat er de voorbije jaren 

sinds 2002 eigenlijk maar één aanvraag geweest is in 2012 en één in 2014, dat is bijzonder weinig. 

Het huidige reglement kan misschien nog eens onder de aandacht gebracht worden zodanig dat de 

mensen weten dat dat een mogelijkheid is. De actualisatie zit in de acties van de meerjaarplanning 
van onze milieudienst. De milieuraad heeft een werkgroep opgericht die zich over dergelijke 



groeninitiatieven buigt en die gaat suggesties voorbereiden. We zullen uw aanbevelingen zeker aan 

de werkgroep overmaken zodat die dat mee kan bekijken. Ook de vraag van groen van vorig jaar over 

het peter- en meterschap van bloembakken is de milieuraad aan het bekijken, zij doen het 

voorbereidend traject voor onze milieudienst. We gaan dus zeker uw aanbevelingen aan hen 

meegeven. Maar een promotie kan zeker al gebeuren en alle aanvragen die binnen komen zijn zeer 

wel gekomen.  

 

Raadslid Lieve Snauwaert: Ik zou willen suggereren dat u niet alleen aan groene gevels maar ook aan 

groene daken denkt.  

 
Burgemeester Jan Peeters: Daar bestaat een reglement en zelfs een subsidiereglement voor in de 

stad.  

 

Raadslid Snauwaert: Dan geldt hetzelfde verhaal: het is veel te weinig bekend. Daar zouden we ook 

een beetje promotie rond moeten maken.  

 

Burgemeester Peeters: Dat subsidiereglement is nog verlengd, begin vorig jaar. 

 

 

 
Door de raad 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de voorzitter 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 
                           burgemeester 

 

 


