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VOORWOORD 

 

Beste lezer 
 
De vernieuwde versie van het jaarverslag dat we vorig jaar voor het eerst voorstelden, had succes. 
Het werd gesmaakt als vlot leesbaar, volledig en overzichtelijk. Daarom gaan we dit jaar op dezelfde 
weg verder. Wij zijn er ook wel wat trots op dat we onze belofte om dit jaarverslag al in de zomer te 
presenteren, hebben kunnen houden.  
 
Mag ik ook uw aandacht vestigen op de kaft? In de zoektocht naar een beeld dat de drie 
deelgemeenten verbindt, zijn we terechtgekomen op het fietspad op de voormalige spoorwegbedding. 
Het fietspad verbindt Herentals en Noorderwijk en Morkhoven. De linkse foto toont het fietspad in 
Morkhoven, de middelste in Herentals en de rechtse in Noorderwijk. 
 
In dit jaarverslag over de werking van 2005 vindt u de hoogtepunten van het voorbije jaar, de 
nieuwigheden en de bijzonderheden die het jaar gemaakt hebben. Met de foto's geeft dit jaarverslag 
ook letterlijk een beeld van wat het stadsbestuur en haar diensten in 2005 gerealiseerd hebben. Het 
jaarverslag is dan ook opnieuw een zinvol instrument om te hebben, om in te grasduinen, om even 
weg te leggen en opnieuw vast te nemen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Uw burgemeester 
 
Jan Peeters 
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BLIKVANGERS IN 2005 

Heraanleg stadscentrum  

 
het heraangelegde Hofkwartier 

 
In februari 2005 begon de heraanleg van het 
stadscentrum. Door een betere afbakening te 
creëren tussen de wandelzone en de rijzone 
wil het stadsbestuur het centrum veiliger 

maken voor de passanten. De aanleg van 
stoepen en het verwijderen van de 
bloembakken maken deze zonescheiding beter 
zichtbaar.De Grote Markt krijgt de uitstraling 
van een multifunctioneel stadsplein, een 
centraal evenementenplein. Het plein zal dus 
niet alleen als parkeerterrein dienen, ook 
andere activiteiten zullen er plaatsvinden.  
 
Om de hinder voor bewoners, handelaars en 
bezoekers te beperken, gebeuren de werken in 
fasen. Op die manier heeft een bepaalde 
plaats slechts voor een beperkte tijd hinder van 
de werken.  
 
In 2005 kwamen het kruispunt Collegestraat-
Gildelaan aan de beurt, het Hofkwartier en de 
Grote Markt.  
 

Bouw podiumzaal  

Begin mei 2005 begon de bouw van het 
cultuurcentrum ’t Schaliken. In 2007 moeten de 
werkzaamheden achter de rug zijn. Vanaf dan 
beschikt Herentals over de geschikte 
infrastructuur om lokale, nationale en 
internationale artiesten uit te nodigen. De oude 
stadsbrouwerij zal drie functies combineren: 
horeca, een vrijetijdswinkel en de kantoren van 
de culturele en toeristische diensten. Vooraan 
in de Zandstraat komt de podiumzaal. 
 
Voordat de werkelijke bouwwerken van start 
gingen, voerden archeologen er een 
bodemonderzoek uit. Ze vonden er sporen 
terug van bewoning uit vroegere tijden.  
 
Daarna begonnen de werken. Omdat het 
beschikbare stuk grond in de Zandstraat 
beperkt is qua oppervlakte, heeft het 
stadsbestuur ervoor gekozen om twee 
verdiepingen onder de grond te bouwen. 
 

 
doorsnede van het nieuwe cultuurcentrum 

 
Om de twee kelderverdiepingen te kunnen 
realiseren werd tot 12 meter diep gegraven. 
Technische ruimten, repetitielokalen en een 
heel uitgebreide foyer zullen hier een plaats 
krijgen. Daarboven komt dan de langverwachte 
schouwburg met 350 plaatsen. 
Op 12 december 2005 vond de 
eerstesteenlegging van ’t Schaliken plaats met 
de onthulling van een gedenkplaat.
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Restauratie Sint-Catharinakerk

De begijnhofkerk schittert opnieuw.  
 
De restauratie van de Sint-Catharinakerk is 
achter de rug. Het einde van de werken werd 
gevierd tijdens de Herentalse Begijnhofdagen 
in november en december.  
 
Tijdens deze begijnhofdagen konden de 
luisteraars genieten van enkele lezingen. Zo 
waren er de “Begijnhofvertellingen” door 
Renaat Bulckens. Linda Van Langendonck gaf 
een lezing over “de neogotische herinrichting 
van de begijnhofkerk in 1874: een 
Gesamtkunstwerk”. Dr. Michel Van der Eycken 
hield een lezing over het “Ontstaan en evolutie 
van het begijnhofwezen”.  
 

 de gerestaureerde Begijnhofkerk  
 
Op zaterdag 27 november om 14 uur vond de 
plechtige heropening van de kerk plaats met 
een eucharistieviering en een Te Deum, 
gevolgd door een receptie.  
 
Toneelliefhebbers konden genieten van enkele 
voorstellingen van “Nieuwe meisjes”, een 
locatietheaterstuk door Kreuzfeld Verein. 
 
Na drie jaren restaureren is de Begijnhofkerk 
opnieuw een pareltje. Ann Biebuyck heeft er 
samen met haar team voor gezorgd dat de 
kerk ook binnen letterlijk schittert als weleer. 
Ann Biebuyck is kunstschilderes en 
gespecialiseerd in de restauratie van 
polychrome beelden en afwerkingslagen. Ze 
vond het een enorm voorrecht de schilderingen 
in ere te mogen herstellen. 
 
Het plafond was bijna zwart. Lekken in het dak, 
de rook van kaarsen en stookolieverwarming 

hadden sinds 1932, toen de kerk voor het 
laatst geschilderd was, hun sporen 
achtergelaten. Het was een hele zoektocht om 
die sporen uit te wissen en de juiste kleuren 
weer de bovenhand te geven.   
 
Maanden is er hoog boven de begane grond 
aan de plafondschilderingen gewerkt, in de 
winter vaak in ronduit barre omstandigheden. 
Soms deed het team een heuse ontdekking: 
achter het altaar kwam toevallig een 
beschildering uit 1599 te voorschijn.  
 

 
de zestiende-eeuwse beelden 

 
Het meest spectaculaire resultaat van het 
monnikenwerk van de restaurateurs zijn 
ongetwijfeld het schitterende plafond en de 
indrukwekkende muurschilderingen in het koor 
van de kerk.  Maar ook de zestiende-eeuwse 
beelden in de kerk stralen weer verfijning uit. 
Het imitatiemarmer op onder meer de altaren 
in de zijbeuken kreeg een grondige 
reinigingsbeurt en werd bijgewerkt.
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Muziekacademie bestaat 35 jaar

De oprichting van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord Herentals dateert van het 
schooljaar 1970-1971. Onder impuls van wijlen 
burgemeester Rik Van Doninck besliste het 
gemeentebestuur op 24 november 1969 een 
door de staat erkend muziekonderwijs te 
beginnen. Directeur Hans Swinnen startte de 
Muziekschool van tweede categorie met 138 
leerlingen en 11 personeelsleden. 
 

 

project TIJD!: het koor 
 
Ludo Van den Broeck volgde Hans Swinnen 
op in 1978. Onder zijn leiding groeide de 
academie uit tot een academie met vier filialen 
en negen vestigingsplaatsen. Er kwam een 
filiaal in Tielen vanaf 1973, in Kasterlee en 
Noorderwijk vanaf 1976, in Lichtaart vanaf 
1979, in Olen en Vorselaar vanaf 1989 en in 
Lille en Gierle vanaf 1992. Op 1 september 
2005 werd Frank Smolders de nieuwe 
directeur. 
 
Het leerlingenaantal groeide intussen aan tot 
het huidige (voorlopige) hoogtepunt van 1265 
leerlingen, terwijl de school 56 mensen 
tewerkstelt. 
 
Ludo Van den Broeck mocht zijn rijke carrière 
afsluiten met het grootste spektakel uit de 
geschiedenis van de academie.  

Het 35-jarig bestaan van de academie zou niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Op zaterdag 30 april 
2005 werd de sporthal van de Vossenberg 
omgetoverd tot een concertzaal met 
zevenhonderd stoelen, met theaterspots, 
coulissen en een podium. Met veel energie en  
enthousiasme werkten de leerkrachten van de 
academie samen met een driehonderdtal 
leerlingen het vakoverschrijdend project TIJD! 
uit. 
 
Er werd muziek gecomponeerd en 
gearrangeerd, teksten geschreven en druk 
gerepeteerd. De samenwerking tussen de 
verschillende disciplines leidde tot een extra 
motivatie van de leerlingen en een grote 
betrokkenheid. 
 
Orkest, ensembles, koor, solisten en acteurs 
namen ‘de tijd’ onder de loep. Ze namen de 
bezoeker mee in een boeiende zoektocht naar 
de verschillen in tijdsbeleving: het wachten, het 
aftellen, de stress, de stiptheid, de rust…  
 
De enorme inzet van de hele ploeg resulteerde 
dan ook in een prachtige voorstelling die het 
de tijd uit het oog liet verliezen.  
 
 

project TIJD!: het orkest en de spelers 
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BESTUUR, COMMISSIES EN ADVIESRADEN 

De gemeenteraad 

De gemeenteraad vergadert elke eerste 
dinsdag van de maand in de raadzaal van het 
administratief centrum. De vergaderingen zijn 
openbaar. 
 

 
 de raadzaal 

 
Wie graag de agenda van de gemeenteraad 
vooraf kent, kan een abonnement nemen, per 
post of per e-mail. 
 
Minstens zeven dagen voor de zitting van de 
gemeenteraad hangt de agenda van de 
vergadering uit aan de infoborden die voor het 
administratief centrum staan. De agenda ligt 
ook ter inzage in de leeszaal van de 
bibliotheek en op het secretariaat van het 
administratief centrum. 
 
Raadsleden 

August Heylen, Morkhovenseweg 70 (CD&V)  
Jozef Van Thielen, Hulzen 27 (CD&V)  
Marcel Leirs, Morkhovenseweg 126 (CD&V)  
Ria Janssens, Sint-Waldetrudisstraat 7 
(CD&V)  

Raf Liedts, Molenstraat 15 (Vlaams Belang) 
Luc De Cat, Keinigestraat 15 (CD&V)  
Marleen Diels, Broekhoven 29 (CD&V)  
Maria Bervoets, Lange Eerselsstraat 53 (sp.a) 
Jozef Schellens, Koppelandstraat 36 (sp.a) 
Alfons Michiels, de Paepestraat 46 (CD&V)  
Mien Van Olmen, Wouwerken 4 (CD&V)  
Johan Deckers, Servaas Daemsstraat 124 
(CD&V)  
Muriel Poortmans, Larikslaan 14 (VLD) 
Daniël Marcipont, Sint-Waldetrudisstraat 126/A 
(Vlaams Belang) 
Gunther Verlinden, Ekelstraat 15 (sp.a) 
Ilse Cras, Roggestraat 12 (sp.a) 
Erik Vervoort, Sint-Waldetrudisstraat 25 
(Groen!) 
Martine Moriau, Sint-Jobsstraat 115 (sp.a) 
Ludo Driesen, Sint-Magdalenastraat 26 
Marietje Van Wolputte, Krakelaarsveld 28 
(CD&V)  
Els Sterckx, Kleine Markt 13 (Vlaams Belang) 
Geert Van Rompaey, Tarwestraat 25 (VLD) 

Burgemeester 

Jan Peeters, Spoorwegstraat 27 (sp.a) 
 

Schepenen 

Guy Paulis, Lijsterdreef 2/1 (VLD)  
Kris Peeters, Berkenlaan 6 (Groen!) 
Alfons Vercalsteren, Kerkeblok 36 (sp.a) 
Wies Verheyden, Ekelstraat 49 (sp.a) 
Roger Van Nuffel, Goorstraat 28 (VLD) 
Anne-Mie Hendrickx, Molenvest 16 (sp.a) 
 
 
 
Secretaris 

ir. Frans Van Dyck, Mussenblok 5 
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Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen 
staat in voor het dagelijkse bestuur van de 
stad. De burgemeester en de schepenen 
hebben elk een aantal beleidsdomeinen die zij 
met bijzondere aandacht volgen. In Herentals 
komt het college in principe elke 
maandagnamiddag bijeen.  
De vergaderingen van het schepencollege zijn 
niet openbaar: ze zijn niet toegankelijk voor het 

publiek. Het schepencollege stelt de agenda 
van de gemeenteraad op en bereidt de 
beslissingen voor. 
De burgemeester werd aangesteld en 
benoemd door de Koning. Hij heeft de 
algemene leiding over het bestuur.  
De schepenen werden gekozen uit de 29 
raadsleden. 

 
Functie Naam Beleidsdomeinen 
Burgemeester Jan Peeters politie 

brandweer 
veiligheid en openbare orde 
algemeen beleid en coördinatie 
communicatie en informatie 
burgerlijke stand  
financiën ontwikkelingssamenwerking 

Guy Paulis 
 

personeel 
middenstand en lokale economie 
informatica 
Europese Zaken 

Kris Peeters  
 

milieu 
mobiliteit 
monumenten en landschappen 
groenvoorzieningen 
bibliotheek 
erediensten 

Alfons Vercalsteren openbare werken 
ruimtelijke ordening 
gemeentelijk patrimonium 

Wies Verheyden sport 
toerisme 
bevolking 

Roger Van Nuffel cultuur 
jeugd 
landbouw 
markten en kermissen 
kunstonderwijs 
archief 
jumelages 

Schepenen 

Anne-Mie Hendrickx sociale zaken 
huisvesting 
gelijke kansen 
OCMW 
gezondheid 
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Commissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten 
die de besprekingen in de gemeenteraads-
zittingen voorbereiden. Ze zijn evenredig 
samengesteld uit gemeenteraadsleden van de 
verschillende politieke fracties. Ze hebben 
geen beslissingsrecht. 
 
Er zijn commissies voor diverse 
beleidsdomeinen: financiën, openbare werken 
en ruimtelijke ordening en mobiliteit. De 
verenigde commissie bespreekt thema's die de 
beleidsdomeinen overschrijden. 
Alle schepenen zijn van rechtswege lid van de 
commissies.  
 
Commissie voor financiën 

Jan Peeters, Jozef Van Thielen, Ria Janssens, 
Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van 
Olmen, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, 
Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo 
Driesen, Marietje Van Wolputte 

 

Commissie voor openbare werken en 
ruimtelijke ordening 

Alfons Vercalsteren, August Heylen, Jozef Van 
Thielen, Marcel Leirs, Raf Liedts, Maria 
Bervoets, Jozef Schellens, Mien Van Olmen, 
Johan Deckers, Muriel Poortmans, Gunther 
Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort. 
 

Mobiliteitscommissie 

Kris Peeters, Ria Janssens, Luc De Cat, 
Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef 
Schellens, Alfons Michiels, Muriel Poortmans, 
Gunther Verlinden, Martine Moriau, Ludo 
Driesen, Marietje Van Wolputte, Els Sterckx 
 
Verenigde commissie 

Alle gemeenteraadsleden zijn lid van de 
verenigde commissies

 Adviesraden

Een adviesraad is een overleg van vrijwilligers 
dat adviezen formuleert over een of meer 
vraagstukken over het beleidsdomein 
waarvoor ze opgericht zijn. Via een adviesraad 
kan de burger rechtstreeks deelnemen aan het 
beleid.  
Sommige adviesraden zijn opgericht op grond 
van specifieke wetten of decreten, andere 
adviesraden zijn vrij op te richten. 
 
Sportraad Herentals 

Voorzitter: Peter Van Grieken, Daalakker 47 
Secretaris: Jan de Busser, Sint-Jobsstraat 122 
 
Jeugdraad 

Voorzitter: Bert Veris, Krakelaarsveld 21 
Secretaris: Marlies Valgaeren, jeugddienst 
 
Landbouwraad 

Voorzitter: Mark Heylen, Zandhoevestraat 20 
Secretaris: Chantal De Winter,  
                  Krakelaarsveld 64 
 
Gecoro 

Voorzitter: Jan Aerts, Ekelstraat 56 
Secretaris: Christel Eeckeleers, dienst   
                  ruimtelijke ordening 
 

Milieuraad 

Voorzitter: Herman Puls, Vest 13 
Secretaris: Hubert Van Ooteghem,  
                  Zwanenberg 18 
 
Cultuurraad 

Voorzitter: Paul Snoeys, Augustijnenlaan 52 
Secretaris: Jan Goris, Nieuwstraat 20  
 
Gemeenschapsraad Noorderwijk 

Voorzitter: Paul Vleugels, Zandkuil 8 
 
Vrouwenraad 

Voorzitter: Louisa Van Sand 
secretaris: Yvonne Süzle, Bunderstraat 4 
 
Raad voor personen met een handicap 

Voorzitter: Edwin Coremans 
Secretaris: Marc Caers, dienst sociale zaken  
                  en preventie 
 

Seniorenraad 

Voorzitter: Bert Van Genechten, Begijnhof 17 
Secretaris: Rosette Cloots, dienst sociale 
      zaken en preventie 
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FINANCIEEL OVERZICHT GEMEENTE  

Financiële dienst 

Augustijnenlaan 30 
Ontvanger: Johan Vinck

De begroting geeft de financiële kant weer van 
de plannen die een gemeente heeft. De 
begroting is een raming van de ontvangsten en 
uitgaven die de gemeente het volgende jaar 
verwacht. De wetgever schrijft de gemeenten 
voor om de begroting tijdens de maand 
oktober in de gemeenteraad te bespreken. De 

jaarrekening van de gemeente vermeldt de 
financiële gevolgen van het gevoerde beleid. 
De jaarrekening bestaat uit een 
begrotingsrekening, een balans en een 
resultatenrekening. Ze wordt jaarlijks op 
31 december opgemaak

Begroting en begrotingsrekening

resultaten gewone dienst 

jaar eigen dienstjaar vorige jaren algemeen 

2001 1.141.618,08 5.655.258,04 6.796.876,12 

2002 810.353,52 6.796.876,00 7.607.229,52 

2003 2.802.270,35 7.607.230,00 10.409.500,35 

2004 -2.035.568,81 10.545.147,00 8.509.578,19 

2005 1.393.034,83 8.505.392,00 9.898.426,83 

 
Een begroting geeft weer hoeveel een 
gemeentebestuur gedurende het jaar denkt te 
ontvangen en uit te geven. Een 
begrotingsrekening geeft weer hoeveel er in 
realiteit is ontvangen en uitgegeven. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gewone dienst, dit is de dagelijkse werking, en 
de buitengewone dienst, dit zijn eenmalige 
investeringen. 
Het resultaat van het dienstjaar 2005 voor de 
gewone dienst is in tegenstelling tot het 

resultaat in 2004 opnieuw een positief getal en 
bedraagt 1.393.034,83 euro. Dit betekent dat 
de ontvangsten opnieuw hoger lagen dan de 
uitgaven voor de dagelijkse werking. Het 
algemeen begrotingsresultaat van de gewone 
dienst vermeerdert op die manier met 16,37 %. 
Het “spaarvarkentje”, dat de dagelijkse werking 
in 2004 gedeeltelijk aan moest spreken, is dus 
weer wat aangedikt in 2005. Oorspronkelijk 
was dit niet verwacht, maar vooral volgende 
eenmalige transacties zorgen hiervoor.
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Uitgaven die lager lagen dan oorspronkelijk 
gedacht: 

• 600.000 euro minder voor de financiële 
kosten van leningen ten laste van de stad 
(leningen nog niet opgenomen door de 
stad) 

• 225.000 euro minder voor de periodieke 
aflossing van leningen ten laste van de 
stad (leningen nog niet opgenomen door 
de stad) 

Er waren ook ontvangsten die anders waren 
dan eerst verwacht: 

• 617.000 euro meer voor de aanvullende 
belasting op de onroerende voorheffing 

(raming opgegeven door Vlaamse 
overheid) 

• 126.000 euro meer voor de aanvullende 
belasting op de personenbelasting (raming 
opgegeven door federale overheid) 

• 200.000 euro minder voor dividenden uit 
de intercommunales voor gas en 
elektriciteit (liberaliseren energiemarkt) 

• 1.400.000 euro meer voor dividenden uit 
de intercommunale Telenet (Telenet is op 
de beurs gegaan) 

Omdat de uitgaven en ontvangsten anders 
kunnen zijn dan verwacht, wordt de begroting 
enkele keren per jaar bijgestuurd. 

 

Resultaat van het dienstjaar - gewone dienst 

Jaar begroting BW 1 BW 2 rekening 

2001 -1.296.225,23 -2.366.999,05 -2.097.954,16 1.141.618,08 

2002 -828.177,00 -1.360.218,00 -608.177,00 810.353,52 

2003 -1.824.851,00 -2.263.966,00 -2.076.778,00 2.802.270,35 

2004 -2.992.994,00 -3.459.537,00 -4.091.447,00 -2.035.568,81 

2005 -2.715.563,00 -2.411.769,00 -2.237.581,00 1.393.034,83 

Balans 

Een balans illustreert op de actiefzijde 
waaraan een gemeente haar geld uitgaf. Het 
gaat hierbij b.v. om gronden en gebouwen, 
rollend materieel, gereedschappen en 
machines, voorraden en financiële middelen.  

De passiefzijde van een balans illustreert waar 
dat geld vandaan kwam. Hier vindt men 
ondermeer het beginkapitaal, gekapitaliseerde 
resultaten, reserves, schulden op meer dan 
één jaar en schulden op minder dan één jaar. 
Uit de balans blijkt dat de schulden in 2005 zijn 
afgenomen. De uitstaande schuld is 
afgenomen met bijna 8 miljoen euro. De 
schuldratio voor het jaar 2005 -dit is de 
verhouding tussen uitstaande schuld en totale 
ontvangsten op de gewone dienst bedraagt  
105,34 %. 
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De resultatenrekening 

Een resultatenrekening geeft weer wat de 
opbrengsten en de kosten waren die in een 
bepaald jaar in rekening werden gebracht.  
 
Opbrengsten en kosten zijn geen synoniemen 
voor ontvangsten en uitgaven. De stad 
Herentals sluit het boekjaar 2005 in de 
resultatenrekening af met een batig resultaat 
407.406,42 euro. Dit betekent dat de kosten 
voor 2005 lager lagen dan de opbrengsten. In 
2004 boekte de stad een negatief resultaat van 
514.287,47 euro. 

 
Aan de opbrengstenzijde verklaren de lage 
rentevoeten dit verschil voor het grootste deel. 
Hierdoor lagen de financiële opbrengsten in 
2004 ruim 4,6 miljoen euro lager dan in 2003.  
 
De stad verkocht ook een deel van het 
onroerend patrimonium aan de twee autonome 
gemeentebedrijven die zij in 2004 oprichtte. 
Een resultaat hiervan is dat de meerwaarden 
op de jaarlijkse herwaarderingen bijna 0,5 
miljoen euro lager liggen dan in 2003. 
 
Aan de kostenzijde stellen we vast dat de 
personeelskosten 464.619 euro hoger lagen 
dan in 2004. Verder zijn ook de niet-begrote 
uitzonderlijke kosten met 505.658 euro 
gedaald ten opzichte van 2004. In 2005 werd 
ook 2.953.000 euro toegevoegd aan reserves 
van de gewone dienst. In 2004 bedroeg die 
toevoeging slechts 122.000 euro. 
 
De belastingheffing zorgt voor het grootste 
deel van de opbrengsten. In 2005 bracht deze 
fiscaliteit 16,8 miljoen euro in het laatje.  
 
De bijdragen in weddenlasten en de ontvangen 
subsidies vormden ook aanzienlijke 
opbrengsten. Ze vertegenwoordigden 10,7 
miljoen euro.  
 
De financiële opbrengsten namen 3,9 
miljoen euro voor hun rekening. 
 
Met 12 miljoen euro vertegenwoordigen de 
personeelskosten het belangrijkste deel van 
alle kosten.  
 
De toegestane werkingssubsidies (5,8 
miljoen euro), de exploitatiediensten en –
goederen (4,8 miljoen euro), de afschrijvingen 
(3,8 miljoen euro), de aflossingen van leningen 
(2,8 miljoen euro) en de financiële kosten van 
leningen (2,6 miljoen euro) vormen andere 
belangrijke kosten.
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BALANS 2005 

ACTIVA 2004 2005

immateriële vaste activa 427.059,19 275.674,88

materiële vaste activa 82.708.872,73 87.990.633,11

niet-bebouwde gronden en terreinen 6.640.075,44 6.829.155,25

gebouwen en hun terreinen 25.018.050,92 25.059.910,35

wegennet 31.121.434,45 29.674.804,67

kunstwerken 379.304,25 369.301,32

waterlopen en waterbekkens 122.008,85 118.861,66

meubilair en materieel 3.876.154,54 4.004.017,32

artistiek en divers patrimonium 1.544.829,37 1.554.759,37

vaste activa in aanbouw 9.453.448,39 15.737.073,90

goederen verworven door leasing 4.553.566,52 4.642.749,27

toegestane investeringssubsidies 2.412.365,24 7.163.408,62

kredieten en leningen 1.189.360,40 2.035.503,55

financiële vaste activa 11.323.244,89 11.381.342,88

voorraden 0,00 0,00

vorderingen < 1 jaar 31.272.977,55 12.853.040,77

debiteuren 1.418.982,52 1.211.484,16

BTW en aanvullende belastingen 94.383,91 74.330,83

subsidies, giften, legaten, leningen 12.423.179,92 11.481.363,25

intresten, dividenden, ristorno's 4.171,15 24.591,58

diverse vorderingen 17.305.027,21 33.236,20

terugvordering van aflossingen 27.232,84 28.034,75

terugvordering van leningen 0,00 0,00

bewerkingen voor derden 0,00 0,00

financiële rekeningen 18.517.446,93 22.119.577,67

overlopende rekeningen 110.626,68 431.325,85

TOTAAL ACTIVA 147.961.953,61 144.250.507,33

PASSIVA

beginkapitaal 50.371.447,15 50.371.447,15

gekapitaliseerde resultaten 25.406.533,04 30.700.114,81

overgedragen resultaten 4.779.294,30 -106.881,05

van vroegere dienstjaren 0,00 0,00

van voorgaand dienstjaar 5.293.581,77 -514.287,47

van het dienstjaar -514.287,47 407.406,42

reserves 1.802.291,50 4.750.966,71

gewoon reservefonds 0,00 0,00

buitengewoon reservefonds 1.802.291,50 4.750.966,71

ontvangen toelagen, schenkingen, legaten 14.597.594,31 15.446.465,01

voorzieningen risico's & lasten 0,00 0,00

schulden > 1 jaar 41.288.560,50 33.310.013,30

leningen t.l.v. gemeente 39.868.435,12 32.354.289,58

leningen t.l.v. hogere overheden 0,00 0,00

leningen t.l.v. derden 501.840,04 474.051,19

erfpacht en leasing 918.285,34 481.672,53

openbare leningen 0,00 0,00

diverse schulden > 1 jaar 0,00 0,00

ontvangen waarborgen > 1 jaar 0,00 0,00

schulden < 1 jaar 8.968.166,05 9.083.014,13

aflossingen van leningen 4.225.503,93 3.936.270,06

financiële kosten van leningen 561.940,41 535.956,83

leningen op korte termijn 0,00 0,00

leveranciers 2.096.813,13 2.959.726,28

schulden voor bel., bez., soc. Lasten 1.025.734,60 1.099.537,21

overige schulden 1.058.173,98 551.523,75

bewerkingen voor derden 0,00 0,00

overlopende rekeningen 748.066,76 695.367,27

TOTAAL PASSIVA 147.961.953,61 144.250.507,33  
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Balansuittreksel

ACTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005

immatriële vaste activa 340.377,44 516.314,00 409.307,59 281.914,88 427.059,19 275.674,88

niet bebouwde gronden en terreinen 6.449.715,69 6.660.304,14 6.703.596,67 6.336.211,94 6.640.075,44 6.829.155,25

gebouwen en hun terreinen 20.791.746,48 21.062.229,16 21.369.989,67 22.049.617,54 25.018.050,92 25.059.910,35

wegennet 30.985.587,05 32.164.836,95 30.903.426,39 29.435.179,11 31.121.434,45 29.674.804,67

kunstwerken 521.142,34 503.101,27 524.659,03 503.789,67 379.304,25 369.301,32

waterlopen en waterbekkens 91.340,93 117.227,46 119.217,13 120.369,72 122.008,85 118.861,66

meubilair en materieel 3.308.242,91 3.025.901,90 3.344.755,76 3.303.537,71 3.876.154,54 4.004.017,32

artistiek en divers patrimonium 1.478.969,83 1.495.386,03 1.503.741,37 1.534.142,37 1.544.829,37 1.554.759,37

vaste activa in aanbouw 15.154.469,15 26.482.642,12 29.035.168,60 31.109.137,41 9.453.448,39 15.737.073,90

goederen verworven door leasing 4.617.830,56 4.699.931,16 4.674.225,54 4.700.455,76 4.553.566,52 4.642.749,27

deelnemingen 12.892.520,16 12.895.043,39 10.963.071,69 11.415.106,90 11.293.160,58 11.293.282,40

PASSIVA

buitengewoon reservefonds 1.485.449,29 332.609,65 580.503,65 580.503,65 1.802.291,50 4.750.966,71

investeringstoelagen centrale overheid 8.816.532,19 8.734.434,67 9.087.125,59 9.182.699,59 8.852.102,25 9.544.259,48

investeringstoelagen andere overheid 4.102.714,71 4.362.221,13 4.397.015,86 4.164.345,98 4.208.795,72 4.298.111,01

leningen aangegaan voor de gemeente 28.089.648,09 31.478.598,81 30.031.569,55 31.346.173,46 39.868.435,12 32.354.289,58

aflossingen van leningen 2.666.210,72 3.105.774,11 3.634.112,75 3.749.201,07 4.225.503,93 3.936.270,06

intresten op leningen 562.847,23 662.001,15 654.098,21 620.617,62 561.940,41 535.956,83

TOTAAL BALANS 125.770.438,70 129.460.844,80 131.462.838,00 138.082.347,52 147.961.953,61 144.250.507,33

 

I Courante kosten 29.043.038,27 32.369.477,92 I' Courante opbrengsten
Aankopen van goederen 920.384,23 16.823.144,59 Opbrengsten van fiscaliteit

Exploitatiediensten en -goederen 4.847.506,78 901.422,77 Exploitatieopbrengsten

Personeelskosten 12.020.120,56 10.680.659,47 Bijdr. in weddelasten & ontv. werk. subs.

Toegestane werkingssubsidies 5.763.374,35 26.998,83 Terugvordering aflossingen leningen

Aflossing van leningen 2.804.394,38 3.937.252,26 Financiële opbrengsten

Financiële kosten 2.687.257,97

II Subtotaal (courante kosten) 29.043.038,27 32.369.477,92 II' Subtotaal (courante opbrengsten)

III Batig courant resultaat (II' - II) 3.326.439,65 0,00 III' Nadelig courant resultaat (II - II')
IV Voortvloeiende kosten 4.758.882,59 4.861.769,72 IV' Voortvloeiende opbrengsten

Toevoeging van afschrijvingen 3.814.290,86 1.280.043,22 Meerwaarden door jaarlijkse herwaardering

Minwaarden door jaarlijkse herwaardering 0,00 0,00 Voorraadwijziging

Voorraadvermindering 0,00 2.804.394,38 Rechtzetting van de rekeningen 64XXX

Rechtzetting van de rekeningen 74XXX 26.998,83 777.332,12 Verrek. ontv. invest. toel., giften, leg.

Voorzieningen voor risico's & kosten 0,00 0,00 Interne werken

Afschrijving toegest. investeringssubs. 917.592,90

V Subtotaal (niet-kaskosten) 4.758.882,59 4.861.769,72 V' Subtotaal (niet-kasopbrengsten)
VI Totaal exploitatiekosten (II + V) 33.801.920,86 37.231.247,64 VI' Totaal exploitatieopbrengsten ((II' + V')

VII Batig exploitatieresultaat (VI' - VI) 3.429.326,78 0,00 VII' Nadelig exploitatieresultaat (VI - VI')
VIII Uitzonderlijke kosten 292.429,59 219.184,44 VIII' Uitzonderlijke opbrengsten

Van de gewone dienst 135.652,86 84.615,75 Van de gewone dienst

Van de buitengewone dienst 47.621,04 134.468,69 Van de buitengewone dienst

Niet-begrote uitzonderlijke kosten 109.155,69 100,00 Niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten

IX Toevoeging aan reserves 2.953.427,61 4.752,40 IX' Afname van de reserves
Van de gewone dienst 0,00 0,00 Ten voordele van de gewone dienst

Van de buitengewone dienst 2.953.427,61 4.752,40 Ten voordele van de buitengewone dienst

X Totaal uitzonderlijke kosten (VIII + IX) 3.245.857,20 223.936,84 X' Totaal uitzonderlijke opbrengsten (VIII' + IX')

XI Batig uitzonderlijk resultaat (X' - X) 0,00 3.021.920,36 XI' Nadelig uitzonderlijk resultaat (X - X')
XII Totaal van de kosten (VI + X) 37.047.778,06 37.455.184,48 XII' Totaal van de opbrengsten (VI' + X')

XIII Batig resultaat boekjaar (XII' - XII) 407.406,42 0,00 XIII' Nadelig resultaat boekjaar (XII - XII')

XIV Bestemming batig resultaat 3.429.326,78 3.021.920,36 XIV' Bestemming nadelig resultaat
Over te dragen batig exploitatieresultaat 3.429.326,78 0,00 Over te dragen nadelig exploitatieresultaat

Over te dragen uitzonderlijk resultaat 0,00 3.021.920,36 Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat
XV Evenwichtscontrole (XII + XIV) 40.477.104,84 40.477.104,84 XV' Evenwichtscontrole (XII' + XIV')

Resultatenrekening op 31/12/2005
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STEDELIJKE DIENSTEN 

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN 

Markgravenstraat 77 
Directie: Pascale Brant 
 
Kunst en cultuur kunnen een instrument zijn 
om menswaardiger en socialer samen te 
leven. Artistieke en culturele activiteiten 
kunnen een rol spelen om de participatie van 
de burgers aan de hele maatschappij te 
verhogen. 
 
Dit is een uitdaging die ook de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst Herentals wil 
aangaan. In 2005 realiseerde ze naast de 
traditionele activiteiten verschillende bijzondere 
en vernieuwende cultuurprojecten. 
 
Wonderreizen  

Bij de verhalen, wetenschappelijke interesse, 
verbeelding en aandacht voor de moderne 
ontwikkeling van Jules Verne is de link naar 
hedendaagse beeldende kunst snel gemaakt. 
Ze vormden het uitgangspunt om ook de 
kinderen van de lagere graad te laten reizen in 
verbeelding. 
 
De tentoonstelling was te bekijken van 3 
december tot 8 januari 2005 in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek van Herentals en de 
inkomhal van academie. 
 
Geuren Vervoeren  

Geuren kunnen de mens in vervoering 
brengen; ze roepen smaken op, herinneren 
aan een plek, aan een persoon of aan een 
bepaalde periode uit het leven. 
 
Op 29 januari speelden de leerlingen van de 
middelbare graad van de academie hierop in 
met een geurtentoonstelling. Ze likten neuzen 
uit chocolade, werkten aan geurmaskers, 
ontwerpen en realiseren hoeden om van in 
vervoering te geraken, … 
 
Dit alles mocht rekenen op een ruime 
belangstelling van ouders, vrienden en 
sympathisanten. 
 
Hop 

Op 25 maart 2005 presenteerde de academie 
in het kader van Wereldtals de film Hop van 
Dominique Standaert.  
 
Deze ontroerende en grappige film schetst een 
gedroomd beeld van de maatschappelijke 
problemen bij integratie en culturele diversiteit. 

De drankjes en versnaperingen die avond 
kwamen allemaal uit de wereldwinkel. 
 
Le déjeuner sur l’herbe 

Onder een stralende zon en onder veel 
belangstelling ging de openluchttentoonstelling 
‘Le déjeuner sur l’herbe ‘ open. In Herentals 
vond deze tentoonstelling met werk van de 
kinderen plaats op 18 juni 2005, in de 
wijkafdeling van Morkhoven op 19 juni.  
 
Kinderen, ouders en familie werden vergast op 
een ontbijt onder de bomen. 
 

 
gevel in de Markgravenstraat 

 
Le déjeuner sur l’herbe, een schilderij van 
Manet zorgde voor een cultureel draagvlak, de 
kunsthistorische link naar het impressionisme 
werd snel gemaakt. 
 
Het project nam de tuin van de academie als 
uitgangspunt. Het is een mooie, inspirerende 
plek waar de kinderen elkaar ontmoeten en 
spelen. 
 
Omdat de academie graag een materieel 
spoor wilde achterlaten maakte Chris Gillis een 
beeldverslag van het ontstaan van dit project in 
de vorm van een videofilm.  
 
Gordon Matta Clark  

In het kader van het project Vanitas 
organiseerde de academie op 22 november 
2005 een voordracht door Johan Pas. 
Hij sprak er over de Amerikaanse kunstenaar 
Gordon Matta Clark die gebouwen 
transformeert tot kunstwerken.  
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In zijn voordracht situeerde kunsthistoricus 
Johan Pas het oeuvre van Matta Clark in een 
brede context en zoomde in op het enige 
project dat de kunstenaar ooit in België 
realiseerde. 
 
Deze voordracht kon reken op een ruime 
belangstelling en heel wat positieve reacties. 
 
Kinderen op kunstuitstap  

Op 7 december 2005 bezochten de kinderen 
van de kinderateliers te Morkhoven de 
tentoonstelling Fallen Knight van Tom Liekens 

in de Lakenhal. 

 

Fallen Knight 
 
De kunstenaar ging samen met de kinderen op 
ontdekking in zijn eigen werk, nadien gingen 
de kinderen aan de slag. Blijkbaar zetten de 
dieren en de heldere kleuren de poorten van 
de kinderfantasie wijd open.
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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 

Hikstraat 28 
Directie: Frank Smolders 
 
Afscheid van Ludo Van den Broeck 

2005 was voor de Academie voor Muziek en 
Woord een bijzonder jaar.  
De school nam afscheid van Ludo Van den 
Broeck, die de academie leidde sinds 1979. Hij 
mocht zijn carrière afsluiten met het grootste 
spektakel uit de 35-jarige geschiedenis van de 
academie,  
 
Op zaterdag 30 april 2005 vond het spektakel 
TIJD! plaats in sportcomplex Vossenberg. 
 
Met veel energie en enthousiasme werkten de 
leerkrachten van de muziekacademie samen 
met een 300-tal leerlingen het project TIJD! uit. 
TIJD! was een vakoverschrijdend project, een 
visueel en muzikaal totaalspektakel waar de 
school zo’n anderhalf jaar aan gewerkt heeft. 
 
Waaier aan andere initiatieven  

Naast de voorstelling TIJD waren er in 2005 
nog tal van andere initiatieven. Zo was er het 
nieuwjaarsconcert door leerlingen van 
middelbare en hogere graden gitaar.   
 
Er was  een concert voor orgel en orkest in de 
Sint-Waldetrudiskerk, een optreden door de 
fluitklas in RVT Sint-Jozef in Wiekevorst en 
een aperitiefconcert in Hof ter Rielen 
inKasterlee. 
 
De leerlingen solozang brachten een concert 
met liederen op tekst van William 
Shakespeare, de orgelklas bezocht de orgels 
diverse van kerken in Gent en de 
accordeonklas trad op in de Wanmolen.  
 
De klassen woord bezochten de afstudeer-
projecten kleinkunst in Studio Herman 
Teirlinck, de slagwerkklas ging naar het 
drummersfestival te Diest, de leerlingen van de 
klassen fluit woonden de fluitnamiddag in 
Brugge bij. 
 
Verder waren er de viering van aftredend 
directeur Ludo Van den Broeck en de eerste 
week van de klasconcerten. In de Sint-
Waldetrudiskerk vond het het laureatenconcert 
plaats met de uitreiking van stadsmedailles 
aan 28 laureaten. 
 
De gitaarklassen brachten een concertbezoek  
aan Pepe Romero en aan de Filharmonie in de 
Elisabethzaal in Antwerpen.  

De accordeonklas trad op in het Begijnhof en 
de leerlingen van de klassen viool hielden een 
kerst play-in. Het strijkorkest, de zangklas en 
de orgelklas gaven een kerstconcert in de Sint-
Waldetrudiskerk 
 
Beleid nieuwe directeur 

Op 1 september 2005 trad Frank Smolders 
aan als nieuwe directeur. In zijn toespraak op 
het laureatenconcert van 25/11 lichtte hij zijn 
beleid toe voor de komende jaren.  
 
In de eerste plaats wil hij de sterke punten uit 
het beleid van zijn voorganger over te nemen: 
aan een sterk en coherent team de 
mogelijkheden geven om kwalitatief 
hoogstaand onderwijs in muziek en 
woordkunst te verzekeren. 
 

 
nieuwe optie: elektrische gitaar 

 
Daarnaast wil hij de academie open te zetten 
voor een zo breed mogelijk publiek. Hij wil ook 
mensen bereiken die om diverse redenen de 
weg naar de academie nog niet vonden. De 
ultieme doelstelling daarbij is dat iedereen die 
een degelijke opleiding in muziek of 
woordkunst wil volgen, in de academie terecht 
kan. 
 
Nieuwe opties 

Een eerste stap die gezet werd om meer 
mensen te bereiken is de oprichting van de 
optie lichte muziek. 
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vanaf september 2005: les elektrische gitaar  

 

Vanaf 1 september 2005 kunnen de leerlingen 
ook elektrische gitaar studeren aan de 
muziekacademie. 
 
De volgende jaren volgt de verdere uitbouw 
van deze optie met zang, slagwerk, basgitaar, 
keyboards en saxofoon. 
 
Academie laat meer van zich horen  

Tenslotte zal de academie nog sterker naar 
voren treden als speler in het culturele leven 
van de gemeente Herentals en in de 
filiaalgemeenten. Dit zal verwezenlijkt worden 
door enerzijds zelf sterke producties neer te 
zetten, maar anderzijds ook door 
samenwerking aan te gaan met andere 
scholen en culturele verenigingen 
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BIBLIOTHEEK 

Gildelaan 13 
Diensthoofd: Jan Tegenbos 
 
Aanwinstenbeleid 

De aanwinsten in 2005 Hoofdbibliotheek Molekens Noorderwijk Totaal 
jeugdboeken 1.356 205 321 1.882 

adolescentenboeken 169 9 21 199 

volwassenen fictie 1.303 103 173 1.579 

stripverhalen 416 14 46 476 

volwassenen non-fictie 2.418 13 92 2.523 

cd’s 1.146   1.146 

video’s 10   10 

dvd’s 782   782 

taalcursussen 24   24 

cd-roms 140   140 

 
Door de collectie boeken, cd’s en dvd’s actueel 
en representatief te houden legt de bibliotheek 
een stevige basis voor een goede werking. 
 
Hoewel ook het afvoeren van verouderde 
materialen uiteraard noodzakelijk is, blijft het 
zeer belangrijk dat de bibliotheek jaarlijks 
voldoende nieuwe zaken kan aankopen.  

 

Gebruik webcatalogus en verlengingen via 
internet 

Sedert het begin van 2002 heeft de bibliotheek 
een eigen website en kan de catalogus on line 
geraadpleegd worden. 
 
Sedert midden 2004 is het mogelijk om, van 
thuis uit, de uitleentermijn van geleende 
materialen te verlengen of on line materialen te 
reserveren. 
Na een eerder aarzelende start, geraakte het 
gebruik van deze dienstverlening in 2005 in 
een stroomversnelling. 
 
On line raadplegingen van de 
bibcatalogus 
 2004 2005 verschil 
augustus 5.452 8.411 + 54,3 % 

september 6.814 8.412 + 23,5 % 

oktober 8.479 10.084 + 18,9 % 

november 9.483 11.262 + 18,8 % 

december 8.413 9.263 + 10,1 % 

 
Ook het aantal reserveringen en verlengingen 
via internet volgde dezelfde trend: zo steeg het 

aantal verlengingen via internet van 2%, eind 
2004, tot ca. 15% van het totaal op het einde 
van 2005. 
 
Regionale uitstraling 

Dagelijks vinden nog steeds “nieuwe” mensen 
de weg naar de bibliotheek.  
 
Zo werden in 2005 opnieuw 1669 nieuwe 
inschrijvingen geregistreerd. Slechts iets meer 
dan 41% hiervan woont op het grondgebied 
van de stad Herentals (548 uit Herentals, 94 uit 
Noorderwijk en 44 uit Morkhoven). 
Ongeveer 59% van de nieuw-ingeschreven 
leners was dus afkomstig uit andere 
gemeenten. De top-10 : 

Westerlo 140 

Grobbendonk 131 

Olen 122 

Vorselaar 108 

Lille 98 

Herenthout 67 

Kasterlee 58 

Geel 52 
Zandhoven 32 

Heist-op-den-Berg 30 

 
Activiteiten in 2005 

De Jeugdboekenweek vond plaats van 6 tot 20 
maart. Met de slogan “WWW…Woeps” stond 
alles in het teken van de wetenschap. Zo 
werden, tijdens een leuke knutselnamiddag, tal 
van interessante experimentjes 
proefondervindelijk uitgetest. 
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 jeugdboekenweek 
 
Ook de Leesfee was weer enkele keren van de 
partij en hield bij elke voorleessessie een 
dertigtal kinderen in de ban. 

 
De bibliotheek nam ook deel aan “Wereldtals”, 
een project van de derdewereldraad rond het 
Noord-Zuidthema. 
Auteur Riccardo Petrella hield een 
onderhoudende lezing over het watermanifest. 
Kollectief Maksimaal verzorgde een 
avondvoorstelling met poëzie uit de Derde 
Wereld. Jef Versmissen gaf een programma 
over India in woord, beeld en muziek. 
 
De maand december stond helemaal in het 
teken van de honderdste verjaardag van de 
sterfdatum van Jules Verne. In samenwerking 
met de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten werd een tentoonstelling opgezet 
onder de titel “Wondere Reizen”.
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BRANDWEER 

Oud-Strijderslaan 1-3 
Kapitein: Jan Peelaerts 
 
Personeelssterkte op datum van 1 januari 2006 

 Beroeps (kader) Vrijwilligers (kader) 
officieren 2 2 4 3 

officieren-geneesheer 0 0 1 1 

onderofficieren 0 1 6 6 

korporaals 0 0 7 7 

brandweermannen 2 2 54 48 

totaal 4 5 72 65 
 

Korps 

Het brandweerkorps bestaat uit 76 leden, 
waarvan 69 onderverdeeld in 3 groepen A, B 
en C; elke groep bestaat uit drie kleinere 
ploegen, de ploegen van week 10, 20, 30 
t.e.m. 90. 
 
Bovenstaande tabel geeft de bezetting weer op 
1 januari 2006. Elke groep is om de 3 weken 
van dienst: dan moeten de leden buiten de 
kantooruren ter beschikking zijn.  
 
Sinds 2005 wordt er evenwel gewerkt met een 
beschikbaarheidsysteem waarbij men moet 
bellen naar het oproepsysteem om zich 
beschikbaar of onbeschikbaar te stellen.  
Tijdens de kantooruren wordt bij elk dringend 
incident algemeen alarm gegeven. Om de 9 
weken behoren de leden tot de karweiploeg.  
 
Een steeds groter probleem is de beperkte 
beschikbaarheid van de vrijwilligers, vooral 
tijdens de daguren. 
 
In het najaar van 2005 werd eerder al met een 
werkgroep “SOP” gestart. Deze werkgroep 
heeft Standaard Operatie Procedures 
vastgelegd zodat het voor iedereen duidelijk is 
welk zijn specifieke taak is bij een interventie.  
 
Beroepspersoneel 

 
uit de archiefdoos 

In 2005 is beroepssergeant-majoor Karel 
Lathouwers vervroegd met pensioen gegaan 
 
Karel was vrijwilliger van 1968 tot 1977, het 
jaar dat hij de eerste beroepsbrandweerman 
werd in Herentals. Hij heeft er dus een carrière 
opzitten van meer dan 37 jaar brandweerman. 
Gedurende meer dan 25 jaar heeft hij zich over 
het wagenpark van de brandweer ontfermd. 
 
Er kwam een nieuwe beroepskracht in dienst. 
Momenteel beschikt de brandweer van 
Herentals over één bediende en 4 beroeps-
mensen, waarvan 2 beroepsofficieren en 2 
beroepsbrandweermannen. Het kader voorziet 
evenwel 5 beroepsbrandweerkrachten.  
 
De verdere opvulling is absoluut geen luxe 
gezien de vele onderhoudstaken en de 
permanentie die het korps tijdens de daguren 
moet verzekeren. 
 
Rekrutering 

2005 betekende een keerpunt in de rekrutering 
van vrijwilligers. De voorbije jaren bleek het 
steeds moeilijker om de nodige vrijwilligers te 
vinden.  
 
Onder andere een uitgebreide wervings-
campagne had in 2005 een record aantal van 
28 kandidaten als resultaat. Bij de medische 
selectie waren er nog 21 kandidaten waarvan 
er 1 niet weerhouden werd. Er waren 4 
kandidaten die niet slaagden in de 
sportproeven. De gemeenteraad stelde één 
kandidaat niet aan wegens een 
onverenigbaarheid.  
 
Het Herentalse brandweerkorps kon dus 15 
nieuwe stagiairs verwelkomen. Het is duidelijk 
dat deze mensen in het korps opnemen heel 
wat extra werk en uitgaven met zich 
meebrengt. Het is een hele uitdaging om deze 
omvangrijke groep goed op te vangen en te 
integreren in het korps. 
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Branden in 2005 

Aard Herentals Andere 
gemeente 

Totaal 

loos alarm 17 14 31 

schouwbrand 7 15 22 

personenwagen 6 5 11 

vrachtwagen 4 1 5 

struik-gras 2 2 4 

bos 2 1 3 

afval 3 2 5 

ééngezinswoning 5 11 16 

appartement 2 1 3 

caravan 1 1 2 

school 0 1 1 

industrie 2 0 2 

vaartuig 0 1 1 

andere 14 5 19 
totaal in 2005 65 60 125 
 

Het aantal oproepen voor brand daalde van 
142 in 2004 tot 125 oproepen in 2005. Enkele 
van deze branden zullen nog lang in het 
geheugen blijven.  
 
Op 27 januari was er een zware woningbrand 
in Olen. De brand woedde zo hevig dat het 
nodig was de tweewoonst diezelfde dag nog te 
slopen.  
 
Een vrachtwagen, geladen met 
personenwagens, brandde op de E313 op 29 
maart.  
 

 
vrachtwagenbrand op de E313 

 
Er waren ook woningbranden in De 
Rozenstraat en de Koppelandstraat.  In de 
Rozenstraat had de bewoner zelf brand 
gesticht, in de Koppelandstraat waren de 
bewoners net op tijd wakker geworden. 
 
Andere interventies in 2005 

Als belangrijkste interventies, anders dan 
brand, onthouden we onder meer een zwaar 
verkeersongeval met drie vrachtwagens op de 
E313 te Oevel op 14 april. De brandweer hielp 

op 29 april een hennepplantage ontmantelen, 
een niet gebruikelijke opdracht. 

 evolutie aantal interventies, andere dan brand 
 
Op 31 mei was er regionaal duikalarm om de 
duikers van de Geelse brandweer bij te staan. 
Dit verliep zeer vlot, binnen het half uur waren 
er 15 duikers paraat. Helaas kwam alle hulp te 
laat voor een overboord gevallen matroos die 
de boot aanmeerde aan het groot sas te Olen. 
 
Voor een milieuvervuiling aan het sas op het 
Albertkanaal op 27 juli vroeg het korps 
olieschermen bij van de Geelse brandweer en 
een opzuigwagen bij de civiele bescherming.  
 
Op 25 december leverde de brandweer 
bijstand met het gaspakkenteam voor het 
dichten van een ammoniaklek bij de firma Ovi 
in Olen. 
 

 
ammoniaklek bij Ovi 

 
Brandpreventie 

De stijgende trend van de opdrachten voor 
brandpreventie was ook in 2005 duidelijk met 
992 uitgevoerde opdrachten, dat zijn er 149 
meer dan in 2004. Het merendeel van deze 
opdrachten gaan over bouwaanvragen.      
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Materiaalnieuws 

In het voorjaar van 2005 kwam een nieuwe 
autopomp AT2 in dienst. Dat is een autopomp 
in 4 x4 uitvoering, met de voordelen van een 
zelfdragende aluminium opbouw. Het oude 
voertuig werd verkocht aan een West-Vlaamse 
brandweerman die het aan zijn 
museumcollectie toevoegt. 
 
Eveneens in het voorjaar kreeg de brandweer 
een schuimtankcontainer met 3000 l 
schuimproduct.  
 
In de tweede helft van het jaar kreeg de zware 
autopomp een grondige revisie: roest had 
vooral de chassisdelen en de opbouw  zwaar 
aangetast. Meteen werd ook de binnen-
inrichting aangepast aan de moderne eisen. 
 
De brandweer kan de ZWAP nu weer voor 
enkele jaren inzetten als wateraanvoerder bij 
grote branden en als volwaardige autopomp of 
als reservewagen bij opdrachten voor de 
karweiploeg. 
 
Ander nieuws uit 2005 

Op de open dag van 25 september kon het 
publiek een aantal stands bezoeken met om 
het uur een rondleiding met demonstraties. 
Ook een rondrit in een brandweerwagen 
behoorde tot de attracties. 
 
Omdat de brandweer op vraag van de 
autoriteiten of van de organisatoren nu ook 
aanwezig moet zijn tijdens lokale 
(massa)evenementen, werd de 
materiaalcontainer heringericht voor deze 
nieuwe taak.  
 

Zo was de brandweer reeds aanwezig op het 
optreden van Clouseau in Olen en de 
Superprestige veldrit in Vorselaar. 
 
Na het ontslag van de conciërge werd de 
alarmering en initiële dispatching van het korps 
in handen gegeven van brandweer Geel. Een 
gesofistikeerde koppeling tussen beide 
radiokamers en het gebruik van enkele 
ASTRID radioposten maken dit mogelijk. In 
een volgende stap zou het hulpcentrum 100 bij 
de alarmering in gang zetten zonder 
tussenkomst van de radiokamer van Geel.  
 
De brandweerkazerne 

Het vijfjaarlijkse brandweerinspectiebezoek 
van 15 juni 2005 vestigde de aandacht op de 
brandweerkazerne.  

 
brandweerkazerne 

 
De kazerne veroudert gebruiksmatig en 
beantwoordt niet helemaal meer aan de noden 
van een modern brandweerkorps. Er zijn 
functionele tekortkomingen en ook enkele 
gebreken in verband met de huisvesting van 
het personeel en het materieel.
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BURGERZAKEN 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Guy Vleugels 
 
Bevolkingscijfers 

Herentals telde 26.065 inwoners op 31 december 2005. In 2005 groeide het inwonersaantal met 162 
personen.
 

Bevolkingscijfers van Herentals 

Belgen Vreemdelingen in 
bevolkingsregister 

Vreemdelingen in 
vreemdelingenregister 

Vreemdelingen 
zonder info 

Algemeen totaal Deel-
gemeente 

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Totaal 

Herentals 9.076 9.570 169 151 85 78 10 8 9.340 9.807 19.147 

Noorderwijk 2.511 2.434 30 34 7 6   2.548 2.474 5.022 

Morkhoven 937 938 9 4 5 3   951 945 1.896 
totaal 12.524 12.942 208 189 97 87 10 8 12.794 13.109 26.065 

 

De bevolkingspiramide van Herentals 

 Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal 

100-104 1         1 

95-99 7         18 

90-94 32  � 96 

85-89 74 � ��� 181 

80-84 255 ����� �������� 404 

75-79 412 �������� ����������� 583 

70-74 520 ���������� ������������� 678 

65-69 630 ������������ �������������� 707 

60-64 639 ������������ ������������ 607 

55-59 826 ���������������� ���������������� 792 

50-54 940 ������������������ ������������������ 902 

45-49 1.130 ���������������������� ���������������������� 1.131 

40-44 1.154 ����������������������� ���������������������� 1.122 

35-39 977 ������������������� �������������������  960 

30-34 816 ���������������� ���������������� 800 

25-29 860 ����������������� ���������������� 839 

20-24 856 ����������������� ��������������� 794 

15-19 773 ��������������� �������������� 738 

10-14 716 �������������� ������������� 689 

5-9 631 ������������ ������������ 606 

0-4 590 ����������� ����������� 578 

totaal 12.839   13.226 

 
 
 
 

 � vertegenwoordigt 50 personen   

 

Nieuwe elektronische identiteitskaarten 

Begin januari 2005 is Herentals gestart met de 
invoering van de EIK, de elektronische 
identiteitskaart. Binnen een periode van vijf 
jaar roept de dienst burgerzaken de ongeveer 
21.000 Herentalsenaren met een Belgische 
nationaliteit en ouder dan 12 jaar, op om een 
nieuwe, elektronische identiteitskaart af te 

halen. Deze kaart is vijf jaar geldig en kost 
11,42 euro. 
 
De elektronische identiteitskaart heeft het 
formaat van een bankkaart. Op de EIK staat 
zichtbare informatie: foto, naam en 
voornamen, geboorteplaats en -datum, 
geslacht, nationaliteit, geldigheidsperiode en 
rijksregisternummer.  
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Maar een EIK bevat ook een microchip: een 
piepklein metalen plaatje met onzichtbare, 
elektronische informatie die alleen leesbaar is 
met een kaartlezer. Het adres bijvoorbeeld 
wordt voortaan elektronisch opgeslagen. Als 
de inwoner verhuist of een nieuw huisnummer 
krijgt, kan de dienst burgerzaken die 
wijzigingen elektronisch inbrengen en moet de 
EIK niet vervangen worden. 

 
Met de elektronische identiteitskaart (EIK) 
maakt de houder zijn identiteit bekend en kan 
hij een voor echt verklaarde handtekening 
plaatsen. De kaart opent in een later stadium 
de deuren van het elektronisch loket van de 
overheid, het zogenaamde E-loket. Ook voor 
privé-instellingen en bedrijven heeft de nieuwe 
identiteitskaart mogelijkheden.  

 
Nationaliteiten 

Land Mannen Vrouwen Totaal  Land Mannen Vrouwen Totaal 

Afganistan 5 4 9  Servië-Montenegro 11 7 18 

Albanië  1 1  Kirigstan 2 2 4 

Algerije 1  1  Letland  4 4 

Argentinië  1 1  Liberia 2  2 

Armenië 1  1  Luxemburg  2 2 

Australië  1 1  Macedonië 1  1 

België 12.524 12.942 25.466  Maleisië  1 1 

Bielorusland  1 1  Marokko 3 1 4 

Bolivië 1  1  Mexico 1  1 

Brazilië 2 3 5  Nederland 102 76 178 

Bulgarije 1 1 2  Nicaragua  2 2 

Canada 2  2  Nigeria 4 3 7 

Chili 1  1  Noorwegen 1  1 

China 2 9 11  Oekraïne 5 2 7 

Congo 2 1 3  Oostenrijk  1 1 

Cuba  2 2  Paragua 1 5 6 

Dominikaanse Rep.  1 1  Polen 1 11 12 

Duitsland 13 17 30  Portugal 12 13 25 

Egypte 1 1 2  Roemenië 1 3 4 

Filippijnen 2 6 8  Rusland 3 6 9 

Finland 1  1  Sierra Leone 2 1 3 

Frankrijk 5 6 11  Spanje 5 4 9 

Ghana 21 16 37  Syrië 2  2 

Griekenland 3 1 4  Thailand  13 13 

Groot-Brittanië 35 11 46  Togo 2 1 3 

Ierland 4 2 6  Tsjechische Rep. 1 5 6 

India 1 3 4  Slovaakse Rep. 2  2 

Indonesië  2 2  Tunesië 1  1 

Iran 8 9 17  Turkije 10 5 15 

Italië 17 5 22  Verenigde Staten 1 4 5 

Ivoorkust 1 4 5  zonder landencode 1  1 

Jamaica 2  2  Zweden 2  2 

Joegoslavië 2 1 3  Zwitserland 2 1 3 

De Herentalse bevolking is heel divers. Er zijn 
meer dan 65 verschillende nationaliteiten. 
Nederland is het best vertegenwoordigd met 
178 inwoners. De grootste vertegenwoordiging 

uit de niet-Europese landen is Ghana met 37 
inwoners. In 2005 verkregen 25 vreemdelingen 
de Belgische nationaliteit. 
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Inschrijvingen

Bevolkingsregister 
Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen-
register 

Totale 
bevolking 

Opneming in de registers 

M V M V M V M V Totaal 
geboorte          

in de gemeente zelf 104 104 3 1 0 1 107 106 213 

in een andere gemeente 21 22 0 1 0 0 21 23 44 

in het buitenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onbekende geboorteplaats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

subtotaal A 125 126 3 2 0 1 128 129 257 
Immigratie          

aankomst uit een Belgische 
gemeente 

521 597 17 17 5 4 543 618 1161 

aankomst uit het buitenland 12 9 4 3 27 33 43 45 88 

subtotaal B 533 606 21 20 32 37 586 663 1.249 
Verandering van register          

van vreemdelingenregister 
naar bevolkingsregister 

0 0 14 12 0 0    

verwerving van een andere 
nationaliteit 

13 27 0 0 0 0    

totaal 671 759 38 34 32 38 714 792 1506 
 
Uitschrijvingen 

Bevolkingsregister 
Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen-
register 

Totale 
bevolking 

 

M V M V M V M V Totaal 
overlijdens          

in de gemeente zelf 98 107 1 2 0 0 99 109 208 

in een andere gemeente 21 15 0 0 0 0 21 15 36 

in het buitenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

subtotaal A 119 122 1 2 0 0 120 124 244 
emigratie          

vertrek naar een Belgische 
gemeente 

491 538 13 18 3 4 507 560 1067 

vertrek naar het buitenland 15 1 1 0 0 0 16 1 17 

schrapping van ambtswege 33 4 4 0 3 3 40 7 47 

subtotaal B 539 543 18 18 6 7 563 568 1.131 
verandering van register          

van vreemdelingenregister 
naar bevolkingsregister 

0 0 0 0 14 12    

verwerving van een andere 
nationaliteit 

0 0 13 27 0 0    

totaal 658 665 32 47 20 19 683 692 1.375 
 

Geboorten 

In 2005 registreerde de dienst burgerzaken 
757 geboorten.  
Er werden 392 jongens geboren. Van 108 
jongens woonden de moeders in Herentals.  

Er werden 365 meisjes geboren.  Van 103 
meisjes woonde de moeder in Herentals. 
In de periode 1994-2005 werden er jaarlijks 
gemiddeld 674 kinderen geboren.
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Huwelijken 

In 2005 werden 121 huwelijken genoteerd in 
de akten van de burgerlijke stand, waarvan 
1 huwelijk werd afgesloten in het buitenland.  
De administratie noteerde 77 akten van 
echtscheiding. 
 
Leeftijd van  
de gehuwden 

 
2004 

 
2005 

 Man Vrouw Man Vrouw 
< 18 jaar 0 0 0 0 

18 < 21 jaar 3 5 1 2 

21 < 25 jaar 13 27 12 14 

25 < 30 jaar 44 40 35 48 

30 < 35 jaar 18 17 27 18 

35 < 50 jaar 37 29 30 28 

+ 50 jaar 9 6 15 10 

 
Overlijdens 

In 2005 registreerden we in de akten van de 
burgerlijke stand 377 overlijdens waarvan 194 
mannen en 183 vrouwen. 99 mannen en 110 
vrouwen waren inwoners van de stad zelf. 
95 mannen en 73 vrouwen waren inwoner van 
een andere gemeente of woonden in het 
buitenland. 
 
Vervoerlicenties 

In 2005 leverde de dienst burgerzaken 1510 
vervoerslicenties af, waaronder 996 gewone 
rijbewijzen en 65 internationale rijbewijzen. 
Verder kregen 31 inwoners een leervergunning 
en werden er 62 voorlopig rijbewijzen model 1 
uitgereikt, 170 rijbewijzen model 2 en 186 
voorlopig rijbewijzen model 3. 
 
 

Het stedelijk strafregister 

De dienst burgerzaken beheert de 
administratie van het stedelijk strafregister.  
 
Elke inwoner van Herentals die een 
veroordeling oploopt, is geregistreerd in dit 
register. De dienst burgerzaken registreert alle 
strafrechtelijke gegevens van de inwoners, die 
voorvloeien uit vonnissen van de rechtbanken 
en arresten van hoven.  
 
De dienst burgerzaken levert een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag aan de burger die 
hierom vraagt. Er zijn twee soorten: 

• Het getuigschrift model 1, voor activiteiten 
waarbij geen minderjarigen betrokken zijn, 
kan in principe dadelijk aan de klant 
geleverd worden. 

• het getuigschrift model 2 is nodig wanneer 
de aanvrager een activiteit wenst uit te 
oefenen die onder de opvoeding, de 
psycho-medische en sociale begeleiding, 
de jeugdbijstand, de kinderbescherming, 
de animatie of de omkadering van 
minderjarigen valt. Voor dit getuigschrift is 
het gefundeerd advies van de zonechef 
van de politie nodig en de aflevering ervan 
duurt tenminste 14 dagen.  

 
In 2005 werden er in totaal 4.657 dossiers 
gemaakt met gegevens uit het stedelijk 
strafregister, waarvan 2.062 getuigschriften 
van goed zedelijk gedrag, model 1 en 2. 
 
Het parket vroeg 1.618 inlichtingenbulletins en 
59 volledige dossiers. De dienst burgerzaken 
maakte ook 918 getuigschriften van mutatie. 
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CULTUUR 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Leen Evens 
 
Culturele bouwwerven in Herentals 

In 2005 werd er door de stad dus opnieuw flink 
geïnvesteerd in haar culturele infrastructuur. 
  
Waar op 1 januari 2005 nog een braakliggend 
terrein was dat vooral gebruikt werd als 
parkeerterrein, was er op 31 december 2005 
een ontzettend diepe put! In de Zandstraat 
begon de bouw van de podiumzaal die de 
infrastructuur van het cultuurcentrum 
vervolledigt. 
 
Eer de werkelijke bouwwerken van start 
gingen, waagden archeologen zich aan een 
bodemonderzoek. Zij vonden sporen terug van 
bewoning uit lang vervlogen tijden.  
Deelnemers aan de erfgoeddag kregen een 
deskundige uitleg over deze opgravingen, zo 
hoorden zij over het verleden van dit terrein. 
De architect van ’t Schaliken vertelde hen over 
de toekomst en gaf uitleg bij de maquette van 
het bouwproject. 
 

    
  de bouwwerken zijn begonnen 

 
Daarna gingen de werken eindelijk van start. 
Om de twee kelderverdiepingen te kunnen 
realiseren werd tot 12 meter diep gegraven. 
Technische ruimten, repetitielokalen en een 
heel uitgebreide foyer krijgen daar een plaats.  
 

Daarboven komt dan de langverwachte 
schouwburg met plaats voor meer dan 350 
toeschouwers. 
 
Op 12 december 2005 nodigde de stad een 
aantal prominenten uit voor de eerstesteen-
legging van ’t Schaliken. En onder de 
prominenten rekende de stad niet enkel de 
minister en zijn kabinetsmedewerkers, andere 
politieke en administratieve 
hoogwaardigheidsbekleders maar ook de 
toekomstige gebruikers. Het publiek kreeg voor 
het eerst het logo te zien dat via een wedstrijd 
was uitgekozen. 
 

 
logo van ‘t Schaliken 

 
De aanwezigen genoten ook van een 
deskundige uitleg over het bouwproject. Dit 
alles werd aangevuld met de officiële 
speeches, een hapje en een drankje en een 
streepje muziek. De afgevaardigde van de 
helaas weerhouden minister nam graag de 
taak op zich om de eerste steen (of beter 
gedenkplaat) plechtig te onthullen.    
 
Ook zaal ’t Hof onderging een transformatie in 
2005. Dat het slecht gesteld was met de 
akoestiek en de verluchting in de grote zaal 
was al lang geen geheim meer. De stad 
besliste hier iets aan te doen om de Herentalse 
verenigingen een betere infrastructuur te 
kunnen bieden.  
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De zaal kreeg akoestische panelen, een 
nieuwe luchtgroep en zelfs nieuwe verlichting 
Tijdens de werkzaamheden in oktober en 
november kon geen enkele activiteit in zaal ’t 
Hof plaatsvinden. 
 
De organisatoren van de bierfeesten en van de 
oldie-avond moesten een andere locatie 
zoeken voor hun jaarlijks weerkerende 
activiteiten. Zij weken uit naar een tent op het 
helikopterpleintje.  
 
Maar het loonde allemaal de moeite. Het 
resultaat mag alleszins gezien worden. De zaal 
vormt nu een uitermate geschikt decor voor de 
verschillende activiteiten die erin worden 
georganiseerd. 
 
Om het verhaal van de investeringen in 
culturele infrastructuur en historisch erfgoed te 
besluiten moet zeker de Begijnhofkerk nog 
vermeld worden.  
 
Concerten 

De vijf aperitiefconcerten en de vier 
avondconcerten bereikten dit jaar heel wat 
toeschouwers. Uitschieter was het concert van 
het ensemble Am@dea, waarin ook 
verschillende leerkrachten van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord spelen.  
 
De concerten werden telkens in de Lakenhal 
georganiseerd met uitzondering van I Solisti 
Del Vento die in de Sint-Niklaaskerk van 
Morkhoven het beste van zichzelf gaven. 
 
Lakenhallive 

Tijdens de zomermaanden kon Herentals van 
Lakenhallive genieten. Lakenhallive bracht 
fanfares en popconcerten samen onder één 
noemer. Het aanbod was ook dit jaar weer erg 
gevarieerd: De Sarooma’s, Bulsjivism, Mama’s 
Day Off, Doble Impacto, Legends of Rock, 
Cluricauns en als afsluiter de Boogie 
Wonderband. 
 
Beiaardconcerten 

De klassieke muziekliefhebber kon op vier 
zomerse donderdagavonden genieten van de 
klanken van de beiaard. Stadsbeiaardier Koen 
Van Assche verzorgde telkens de concerten. 
Het concert op 4 augustus was uniek: een 
samenspel tussen een accordeon en een 
mobiele beiaard op de begane grond. De 
toehoorders konden eindelijk de beiaardier 
eens live aan het werk zien.   
 

Het stedelijk Toneelfestival 

Het jaarlijks stedelijke toneelfestival kende ook 
in 2005 een nieuwe editie. Het publiek kon 
genieten van drie komische stukken en een 
tragikomedie. Paljas producties, 
Pernettheaterprodcuties, Joseph Collard en 
Theaterspektakel stonden op de planken.   
 
Herentals fietst/feest  

      
     keizer Rik 

 
Uitschieter was het evenement Herentals 
Fietst/Feest op 28 en 29 juli 2005. Op 
donderdag kon iedereen genieten van een 
volledige themadag rond koers en wielrennen  
 
Op vrijdag feestte Herentals met muziek, 
optredens en ontspanning voor het hele gezin. 
De cultuurdienst gaf voor dit succesvolle 
evenement logistieke en administratieve 
ondersteuning.  
De succesvolle tentoonstelling over Rik Van 
Looy kaderde ook binnen Herentals Fietst. 
 
Wapenstilstandherdenking 

In Morkhoven was er een grote viering op 11 
november ter gelegenheid van Wapenstilstand.  
Op deze dag werden ook de slachtoffers van 
de tweede wereldoorlog gehuldigd.  
Familieleden van Britse soldaten die tijdens 
een vliegtuigongeluk in Morkhoven 
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omkwamen, namen deel aan deze 
herdenkings-plechtigheden met grote inzet van 
de Morkhovense gemeenschap.  

 

Tentoonstellingen 

In de Lakenhal en kasteel Le Paige werden  
tentoonstellingen georganiseerd. 
Geschiedenis, schilderkunst, fotografie, 
kalligrafie en beeldhouwwerk kwamen aan 
bod.  
 
De tentoonstelling ‘Onder een hoedje’ was een 
groot succes. Fabienne Delvigne, 
gerenommeerd hoedenontwerpster, stelde 
haar creaties, die al verschillende koninklijke 

hoofden mochten tooien, tentoon in kasteel Le 
Paige. 

 
creatie van Fabienne Delvigne 

 
 
Overzicht tentoonstellingen in 2005 

Naam Organisator Locatie Van Tot en met 
Remi De Brauwer  Le Paige 8 januari 30 januari 

Christ’l Van Puijenbroeck  Lakenhal 15 januari 6 februari 

Kunst en Wijn Ter Vesten vzw Le Paige 5 februari 20 februari 

Maggie en Rita Pulmans  Lakenhal 19 februari 13 maart 

Onder een hoedje  Le Paige 5 maart 20 maart 

Kunstkring 80 WAK Lakenhal 29 april 8 mei 

Tabula Rasa WAK Schoolstraat 29 april 8 mei 

Kind en kunst Ter Vesten vzw Le Paige 1 mei 8 mei 

Rik Van de Wouwer  Le Paige 14 mei 5 juni 

Jaak Depuydt en Lou Desmet  Lakenhal 28 mei 19 juni 

Eva Nauwelaerts  Le Paige 11 juni 3 juli 

De Markt fietst  Lakenhal 3 juli 31 juli 

Mich Van Eysendeyk  Le Paige 9 juli 31 juli 

Xavier Rombouts  Lakenhal 27 augustus 18 september 

Septemberdagen Ter Vesten vzw Le Paige 3 september 18 september 

150 jaar NMBS  Le Paige 24 september 16 oktober 

Christel Druyts  Lakenhal 8 oktober 30 oktober 

Raymond Minnen  Le Paige 22 oktober 13 november 

Anneli Müller  Le Paige 19 november 11 december 

Tom Liekens  Lakenhal 19 november 4 december 

Iconen Ter Vesten vzw Le Paige 10 december 25 december 
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CULTUURBELEID 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Sarah Van Balen 
 
Permanent museum met collectie Fraikin 
op bovenverdieping Lakenhal 

In 2005 werden de plannen voor de 
binnenrestauratie van de bovenverdieping van 
de Lakenhal bezorgd bij stedenbouw 
Antwerpen.  
 
‘t Schaliken en de nieuwe podiumzaal 

Op 9 mei 2005 gingen de bouwwerken van de 
nieuwe podiumzaal van start. 

 
start van de bouwwerken 

 
Open Monumentendag, Dag van de Beiaard 
en Erfgoeddag 

Deze regionale en landelijke projecten hebben 
een specifieke lokale invulling. De stad 
organiseerde Open Monumentendag op 11 
september 2005 en de Erfgoeddag op 17 april 
2005. Koen Van Assche en Ludo Mariën 
huldigden op 4 augustus het nieuwe 
pneumatisch systeem van de beiaard officieel 
in met een speciaal concert: een mobiele 
beiaard in samenspel met klassieke 
accordeon. 
 
Personeels- en middelenbestand voor 
opzetten programmering 

Op 1 maart en 1 december 2005 traden 
respectievelijk de cultuurfunctionaris-
diensthoofd en een cultuurfunctionaris in 
dienst. De cultuurdienst legde een programma 

toneel, tentoonstellingen en concerten vast 
voor het seizoen 2006-2007. Op 21 november 
2005 keurde het schepencollege het nieuwe 
logo voor het cultuurcentrum goed. 
 
Geschikte zaal voor sociaal-culturele 
activiteiten en fuiven 

Op 11 december 2005 werd de vernieuwde 
zaal ’t Hof terug in gebruik genomen. Door de 
vernieuwingen is de zaal beter geschikt voor 
het geven van fuiven. 
 

Matineevoorstelling voor senioren 

De stad organiseerde op 10 oktober 2005 in 
samenwerking met Convent OCMW Herentals, 
een seniorenfeest met Connie Neefs en Hugo 
Symons in de Vossenberg.  
 
Bijzondere en vernieuwende projecten en 
privé cultureel aanbod 

De 1 eurosubsidie stimuleert de stedelijke 
diensten tot het organiseren van bijzondere en 
vernieuwende initiatieven. Volgende projecten 
kwamen in aanmerking voor deze subsidie: 

• het project rond “Geuren vervoeren” op 29 
januari 2005 in de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst 

• de prestigieuze koninklijke 
hoedententoonstelling “onder een hoedje” 
door Fabienne Delvigne van 5 tot 20 maart  
in kasteel Le Paige  

• het totaalspektakel rond het gegeven “Tijd” 
door leerlingen Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord n.a.v. 35 jaar bestaan 
academie op 30 april in de Vossenberg 

• het project “Le déjeuner sur l’herbe” op 18 
en 19 juni  in de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst 

• het stedelijk concert “I Solisti Del Vento” op 
14 oktober in de Sint-Niklaaskerk in 
deelgemeente Morkhoven,  

• “Wonderreizen Jules Verne” van 3 
december tot 9 januari in de bibliotheek  

• het project “Drie Koningen” op 6 januari 
2006 tijdens de vrijdagmarkt op de Grote 
Markt 

In al deze de projecten stond de dienst 
cultuurbeleid in voor de coördinatie tussen de 
verschillende diensten. 
 
Stimuleren verenigingsleven 

De stad stimuleert het verenigingsleven in zijn 
werking. Na de algemene vergadering van de 
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cultuurraad van 15 december 2005 stuurde de 
stad vragenlijsten naar alle bij de cultuurraad 
aangesloten leden.  De vragen gingen over de 
behoefte aan opslagruimte, auteursrechten op 
bladmuziek en teksten en de retributie op het 
vervoer van gratis stedelijk uitleenmateriaal. 
 
Popfestival De Mart 

De stad wil een popfestival met uitstraling 
behouden. Op 11 juli 2005 vond het festival De 
Mart plaats, in samenwerking met de stad. 
 
Opwaarderen beeldende kunsten 

De stad blijft investeren in het opwaarderen 
van de beeldende kunsten en ondersteunde 
kunstenaars met tentoonstellingen in Le Paige 
en in de Lakenhal. De dienst cultuurbeleid 
coördineert dit vanuit de stad. Voor het 
overzicht van de tentoonstellingen verwijzen 
we naar het hoofdstuk cultuur, pagina 28. 
 
Kunstwerken in straatbeeld 

Herentals vergroot zijn culturele uitstraling door 
het plaatsen van beeldende kunstwerken op 
gevels, straten en pleinen. De gevel van de 
bibliotheek kreeg zijn decoratie in 2005. 
 
Samenwerking met verenigingsleven 

De stad inspireert tot nieuwe vormen van 
samenwerking met het verenigingsleven. 
In Le Paige liepen enkele hoogwaardige 
thematentoonstellingen van Ter Vesten vzw: 
Kunst en Wijn in februari en Iconen in 
december. 
 
Amateurkunsten 

Het stadsbestuur organiseerde De Week van 
de Amateurkunsten en ondersteunde de 
deelnemende projecten: de Presentatie 

Bewegende Beelden door Ter Vesten vzw op 
29 april in het park van kasteel Le Paige, het 
totaalspektakel met muziek en woord rond het 
gegeven “tijd” n.a.v. 35 jaar bestaan Academie 
voor Muziek en Woord op 30 april in de 
Vossenberg, de tentoonstelling Kunstkring 80 
van 29 april tot en met 8 mei in de Lakenhal, 
de tentoonstelling van Tabula Rasa met de 
projectie van films over het leven van artiesten 
van 29 april tot en met 8 mei in de Schoolstraat 
44/2 en de open repetitie Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia op 29 april in PC Herentals. 
 
Film- en dansaanbod  

De stad organiseert, in samenwerking met de 
privésector, bijzondere en vernieuwende 
activiteiten waarbij de film en/of danssector 
geprofileerd wordt. In 2005 zagen de volgende 
projecten het licht: het multimediaal en multi-
artistiek project “The Raven” i.s.m. Kreutzfeld 
Verein in kasteel Le Paige op 19 maart, op 
15,16 en 17 april en op 22, 23 en 24 april, de 
filmmarathon i.s.m. de Scouts 1e Kempen op 
24 april 2005 in het Instituut van de 
Voorzieningheid, het vernieuwend project 
“Déjeuner sur l’herbe” op 18 en 19 juni 2005 
door de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, het project “Picture it!” i.s.m. de 
jeugddienst, de derdewereldraad en de 
jeugdraad op 4 december 2005 in Ciné Lux. 
 
Netwerking naar deelgemeenten  

De stad ondersteunde de organisatie van de 
feestelijke viering van het eenjarig bestaan van 
het fietspad Morkhoven-Noorderwijk op 16 en 
17 september 2005. De cultuurdienst 
organiseerde op 14 oktober  het avondconcert 
“I Solisti Del Vento” in de Sint-Niklaaskerk van 
Morkhoven.
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EXTERNE COMMUNICATIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Jef Versmissen 
 
Taalzorg blijft belangrijk uitgangspunt 

De dienst communicatie schenkt samen met 
de taalman bijzondere aandacht aan het 
taalgebruik in de gemeentelijke publicaties.  
 
Meerdere personen lezen de teksten voor de 
verschillende publicaties na op begrijpelijkheid, 
duidelijkheid en correctheid. Deze extra zorg 
vertraagt het productieproces niet, omdat de 
medewerkers de reflex hebben aangekweekt 
om constant elkaars mening en advies te 
vragen. 
 
Nieuwe computers leveren beter werk 

Twee workstations vervangen de oude 
computers van de stadsdrukkerij. De nieuwe, 
zware computers kunnen de grote 
drukbestanden beter en sneller verwerken.  
 
De computers van de dienst communicatie 
werden later op het jaar vervangen en 
betekenen eveneens een uitbreiding van de 
mogelijkheden en werksnelheid van de dienst. 
 
Openbare werken vergen speciale aandacht 

Er waren in 2005 uitzonderlijk veel openbare 
werken. Ze kregen speciale aandacht van de 
dienst communicatie.  
 
Elk laatste schepencollege van de maand 
legde de dienst communicatie, samen met de 
technische dienst, een stand van zaken voor 
aan het college. Zo konden het bestuur en de 
administratie duidelijker politieke wensen en 
praktische uitwerking op elkaar afstemmen.  
 
Voor de heraanleg van het centrum werd het 
communicatieplan verder uitgevoerd. Zo stond 
er van begin februari tot einde augustus in de 
bibliotheek een tentoonstelling over de 
heraanleg.  
 
Het bestuur verspreide drie nieuwsbrieven 
over de werkzaamheden in openbare 
gebouwen en handelszaken in de stad. 
 
Stagiairs 

In 2005 begeleidde de dienst communicatie 
twee stagiairs. De ene stagiair actualiseerde 
de gegevens van de verenigingen van 
Herentals. De andere stagiaire vervolledigde 
het fotoboek van het stadspersoneel. 
 

 

Administratieve vereenvoudiging in 
samenwerking met De Post 

Op vraag van De Post vroeg de dienst 
communicatie een antwoordnummer aan. Zo 
kan elke burger voortaan zonder postzegel een 
bericht verzenden naar het stadsbestuur. De 
dienst communicatie zorgde er ook voor dat de 
verzendingskosten voor de huis-aan-
huisbedeling van de Stadskrant voortaan 
gefactureerd kunnen worden. Dit vermijdt dat 
er elke maand een medewerker naar De Post 
moet met bijna 800 euro op zak. 
 

 
de Stadskrant 

 
Vernieuwing website 

De dienst communicatie begon in overleg met 
de vrijetijdsdiensten en de dienst informatica 
aan de vernieuwing van de website. Financiële 
onduidelijkheid rond het e-loket vertraagden dit 
dossier. Toch werd er vooruitgang geboekt 
door onderzoek naar de voor- en nadelen van 
de website, de structuur van de site en 
bruikbaarheid van het navigatiesysteem. De 
vernieuwing richt zich vooral op structuur, 
navigatie, vormgeving en zoekmogelijkheden.  
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Notulen gemeenteraad op website 

Op vraag van een gemeenteraadslid plaatst de 
dienst communicatie sinds februari de notulen 
van de gemeenteraad op de website. De 
wetgeving op de privacy en het decreet op de 
openbaarheid van bestuur raken elkaar hier. In 
overleg met de juridische dienst adviseerde de 
dienst communicatie om bij het publiceren van 
persoonlijke gegevens in gemeentelijke 
publicaties een zekere terughoudendheid in 
acht te nemen.  
 
Antwoordapparaat 

Sinds juni zijn de telefooncentrales van 
Vossenberg, Netepark, administratief centrum 
en Hemeldonk op elkaar aangesloten. De 
nieuwe centrale bood de mogelijkheid om de 
telefoontoestellen van burgemeester en 
schepenen te koppelen aan een 
antwoordapparaat. Het voordeel is dat 
burgemeester en schepenen nu zelf kunnen 
bepalen wanneer ze bereikbaar zijn.  
 
Vernieuwing van het jaarverslag 

Het jaarverslag van het schepencollege moest 
sinds 2000 niet meer aan de opgelegde 
vormvereisten voldoen. De dienst 
communicatie maakte hiervan gebruik om het 
jaarverslag te moderniseren. De dienst 
communicatie vergaarde de nodige informatie 
bij de verschillende diensten en verzorgde de 
redactie, de vormgeving en de publicatie van 
het jaarverslag. Het jaarverslag nieuwe stijl van 
2004 werd meteen na publicatie geëvalueerd. 
 
Stadstelevisie en/of stadsradio 

De dienst communicatie onderzocht een 
voorstel van RTV voor de productie van 
stadstelevisie. Ondanks een aantal duidelijke 
voordelen, vond de dienst communicatie het 
opzet voor alle gemeenten onderling 
verwisselbaar, waardoor de identiteit van de 
stad verloren kon gaan. Het college van 
burgemeester en schepenen vond dit risico te 
groot ten opzichte van de dure investering. 
 
De dienst communicatie onderzocht ook de 
mogelijkheden van stadsradio. Het programma 
zou bestaan uit nieuws over de beslissingen 
van het bestuur, over wegenwerken en 
omleidingen, over culturele en toeristische 
evenementen, … Dit dossier is uitgesteld tot 
2006. 
 

Bedeling huisvuilzakken 

De bedeling en verkoop van huisvuilzakken 
kreeg in overleg met de nieuwe ontvanger een 
duidelijker controlesysteem. Dit betekende 
concreet dat er meermaals per dag geteld 
moest worden. Dit nieuwe systeem kostte 
meer tijd, waardoor er te weinig mankracht 
was om de huisvuilzakken te bedelen. Samen 
met de milieudienst werkte de dienst 
communicatie een voorstel uit waarbij de 
milieudienst in 2006 extra ondersteuning 
vraagt voor de bedeling. 
 
Informatiebord station 

De stad maakt sinds einde 2005 gebruik van 
de lichtkrant in het station van Herentals. Dit is 
een goede aanvulling is voor de bestaande 
communicatiemix van de stad. Het product 
heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het 
aankondigingbord hangt in de hal boven de 
loketten en bestaat uit een zwarte ondergrond 
met rode, digitale letters. Na een jaar wordt de 
samenwerking met het bedrijf geëvalueerd.  
 
Promotie 

De dienst communicatie werkte verschillende 
campagnes uit voor de promotie van socio-
culturele evenementen en voor de 
sensibilisering rond milieu- en 
preventiethema’s. De promotie van deze 
evenementen gebeurde op RTV, radio Thals 
FM, radio Contact en in de lokale kranten. 
Andere promotiekanalen waren de borden op 
de invalswegen, de halve pagina stadsinfo, de 
borden op de huisvuilwagens, de website en 
divers drukwerk. 208 activiteiten werden 
gepromoot.  
 
Cijfermateriaal 

Tweemaal ontving het bestuur nieuwe 
inwoners in 2005. Er vonden 6 informatie-
vergaderingen plaats. 7 klassen bezochten het 
administratief centrum. De pers werd 12 keer 
uitgenodigd voor een persconferentie. De 
dienst communicatie verzond 67 bewoners-
brieven met een totaaloplage van 10.000 
exemplaren. De oplagen van de stadskrant 
werd verhoogd met 400 exemplaren tot 12.900 
exemplaren. De drukkerij leverde in totaal 310 
opdrachten af voor een papierwaarde van 

23.110,73 euro, btw inclusief. 42 van deze 
opdrachten gebeurden voor Herentalse 
verenigingen. Er waren 153.090 bezoekers op 
de website van de stad, goed voor 588.505 
hits
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INTERNE COMMUNICATIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Ria Van den Eynde 
 

Project toegankelijk notuleren 

De beslissingen van het college en de 
gemeenteraad worden in Herentals nog altijd 
in een ontoegankelijke, juridische taal 
opgesteld. Bij de start van de taalzorg in 
Herentals was dit een bewuste keuze, omdat 
het bestuur vreesde dat de teksten juridisch 
niet meer correct zouden blijven als er te erg 
aan het taalgebruik werd gesleuteld. 
 
Op 21 april besliste het schepencollege om te 
starten met een opleidingstraject toegankelijk 
notuleren. Hiermee wil het stadsbestuur de 
combinatie toegankelijk taalgebruik en 
juridische correctheid in huis halen. Om 
efficiënter werken mogelijk te maken verandert  
tegelijk de procedure om dossiers op te stellen.  
 
Een projectgroep met vertegenwoordigers van 
het secretariaat, de juridische dienst, de dienst 
informatica en de taalman begeleidt het project 
toegankelijk taalgebruik. Het diensthoofd 
communicatie is projectverantwoordelijke. De 
invoering van het nieuwe systeem is gepland 
voor het najaar van 2006. 
 
Projectgroep beveiliging administratief 
centrum  

Omdat er heel wat interne communicatie nodig 
is over evacuatieplannen en toegankelijkheid 
van het gebouw, is interne communicatie 
vertegenwoordigd in de projectgroep 
beveiliging administratief centrum. Deze 
projectgroep werkt rond evacuatie bij brand en 
rond diefstal en vandalisme. 
  
Projectgroep verbouwing voormalig 
gemeentehuis Noorderwijk 

De stad plant de verbouwing van het 
voormalige gemeentehuis in Noorderwijk. De 
projectgroep rond deze verbouwing zal de 
praktische ingebruikname van het gebouw 
voorbereiden, zoals de voorbereiding van de 
opening van het gebouw, de eerste 
steenlegging, enz... De projectgroep moet ook 
een visie ontwikkelen over welke 
dienstverlening in het gebouw kan 
plaatsvinden.  
 
De projectgroep is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de bibliotheek, de academie 
voor muziek en woord, de dienst cultuurbeleid, 
de uitvoeringsdiensten, de dienst burgerzaken. 

De bestuurssecretaris communicatie is 
coördinator van het project.  
 
Project gemeentedecreet 

Op 1 september 2005 verscheen het nieuwe 
gemeentedecreet in het staatsblad. Om de 
invoering van het nieuwe gemeentedecreet 
voor te bereiden, richtte de secretaris de 
projectgroep gemeentedecreet op.  
 
Naast de ontvanger en de secretaris maken 
ook de bestuurssecretaris jurist en de 
bestuurssecretaris communicatie als 
stafmedewerkers deel uit van de projectgroep. 
De secretaris zit de projectgroep voor, de 
bestuurssecretaris communicatie verzorgt het 
secretariaat. 
 
Personeelsvergadering 

Het personeel van het Netepark werd en wordt 
achtereenvolgens geconfronteerd met een 
nieuwe infrastructuur, een wissel in de leiding, 
het overstappen van contractuele naar 
statutaire tewerkstelling en met de werking van 
het AGB dat heel veel vragen oproept. Op 10 
oktober 2005 vond er daarom een 
informatiesessie voor het personeel van het 
Netepark plaats. 
 
Ontvangst nieuwe werknemers 

In 2005 verwelkomde de dienst interne 
communicatie 19 nieuwe werknemers bij het 
stadsbestuur. 
 
Tweedaagse opleiding leidinggevenden 

Op 20 en 21 mei vond de jaarlijkse 
tweedaagse opleiding voor leidinggevenden 
plaats. De organisatie van het stadsbestuur 
kent een groeiend aantal specialisten die geen 
diensthoofd zijn en er is een sterke verjonging 
van de groep leidinggevenden. De tweedaagse 
werd nu gereserveerd voor alle werknemers 
van de niveaus C4, B en A. De diensthoofden 
van de diensten met leidinggevenden van 
niveau C en D kunnen zelf het initiatief nemen 
om voor hun groep een opleiding te 
organiseren. Zij staan het dichtst bij hun 
mensen en kunnen dan ook best de behoeften 
inschatten. 
 
Onderwerp van de tweedaagse was dit keer 
‘vergaderen’. Er wordt heel wat afvergaderd en 
het is dan ook nodig dat dit efficiënt gebeurt. Al 
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snel bleek dat een goede voorbereiding zoals 
een duidelijke agenda en een duidelijk doel 
een grote invloed heeft op het efficiënt verloop 
van een bespreking.  
 
Om het geleerde ook in de praktijk toe te 
passen, ontwikkelden de diensten informatica 
en communicatie een sjabloon om correcte 
verslagen te maken van vergaderingen. Dat 
sjabloon is inmiddels getest en zal ingevoerd 
worden over de hele organisatie. 
 
Werkbezoek aan het 29

ste
 Bataljon Logistiek 

Grobbendonk 

In het kader van 40 jaar peterschap 
organiseert het 29

ste
 bataljon logistiek heel het 

jaar activiteiten in samenwerking met de stad. 
Op 8 juni vond er een werkbezoek plaats van 
de diensthoofden aan het kwartier.  
 
Sportdag 2005 

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni 2005 
organiseerde de sportdienst samen met Stad 
in Actie en het 29ste bataljon logistiek de 
jaarlijkse sportdag voor het personeel.  
 

 
de sportdag 
 
Elke werknemer mocht drie uur sporten tijdens 
de diensttijd of met recuperatie van overuren.  
De stad organiseerde de indooractiviteiten in 
de Vossenberg, het leger organiseerde de 
outdooractiviteiten in Den Troon. 94 
personeelsleden van de stad namen deel aan 
de sportdagen. 
 

Infocampagne Griep is geen grap 

Griep is een ernstige besmettelijke virusinfectie 
Omdat het virus voortdurend van gedaante 
verandert, moet vaccinatie jaarlijks herhaald 
worden. Door contact met het vaccin maakt het 
lichaam antistoffen. Daardoor komt de 
verdediging bij een volgende infectie sneller op 
gang en wordt men niet of minder ziek.  
 
Personeelsleden konden zich laten vaccineren 
op kosten van de stad. Om de hoogste graad 
van bescherming te krijgen, moest de 
vaccinatie eind oktober of begin november 
gebeuren.  
 
Voorbereiding campagne rookverbod 

Vanaf 1 januari 2006 geldt een totaal 
rookverbod in alle gemeentelijke infrastructuur. 
In de wintereditie 2005 van het personeelsblad 
werd dit nieuwe rookverbod daarom uitvoerig 
besproken . De werkruimten van het 
stadspersoneel zijn al langer rookvrij. De 
gedoogzones die er hier en daar nog waren, 
worden nu afgeschaft. Daarnaast wordt roken 
ook verboden in voertuigen van de stad. 
  
Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie zag er dit keer anders 
uit. Een doorlopende presentatie van de 
toespraak van de secretaris en het receptielied 
van Hans Rombouts, gezongen door de Nacht-
wacht, vulden het korte officiële gedeelte aan.  
 
De hapjes werden gekozen onder het thema 
‘markt’ en waren gepresenteerd in kraampjes. 
Spijtig genoeg was de vernieuwing niet over de 
hele lijn geslaagd. De hapjes en het 
kraampjessysteem voldeden niet aan de 
verwachtingen.  
 
Het nieuwjaarsreceptielied werd wel erg 
gesmaakt en ook de speech die nooit 
gehouden werd, is achteraf gepubliceerd in het 
personeelsblad en door velen gelezen. Het 
grootste succes kwam van de werknemers 
zelf: zij waren opnieuw massaal aanwezig. 
Voor volgend jaar mag het personeel opnieuw 
rekenen op de vertrouwde hapjes en de 
vertrouwde service!
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JEUGDDIENST 

Stadspark 
Diensthoofd: Patrice Cavens / Marlies Valgaeren 
 
Nieuw diensthoofd 

In april werd Marlies Valgaeren diensthoofd 
van de jeugddienst. Ze volgde Patrice Cavens 
op die de leiding van het Hummeltjeshof op 
zich nam. 
 
Jeugddienst lanceerde eigen website 

Op 1 januari 2005 lanceerde de jeugddienst 
haar eigen website: 
www.jeugddienstherentals.be kreeg een 
‘jeugdige’ look mee die past bij de dienst, maar 
die toch binnen de algemene site van de stad 
kadert. 
 
Mobiele Skateramp veranderde haar koers 

In 2005 deed de mobiele skateramp 
verschillende nieuwe locaties aan. Bij het 
uitstippelen van de nieuwe route hield de 
jeugddienst rekening met reacties en 
opmerkingen van buurtbewoners.  
De skateramp kwam niet terug op die plaatsen 
die minder geslaagd bleken. Ze verscheen dit 
jaar vaker in het straatbeeld van Noorderwijk 
en Morkhoven. Uit een petitie van vele skaters 
uit deze deelgemeenten bleek immers de wens 
om de ramp hier meer op te stellen. 
 
Grabbelpas bood weer waaier aan 
activeiten 

2005 was opnieuw een succesvol 
Grabbelpasjaar. Met 923 deelnemers van drie 
tot twaalf jaar was er een kleine daling ten 
opzichte van de 950 deelnemers in 2004.  

 
Grabbelpas 

Er knutselden gemiddeld 18 kinderen mee en 
er gingen gemiddeld 24 kinderen mee op 
uitstap. Een workshop kon telkens een 20-tal 
kinderen boeien en gemiddeld 58 deelnemers 
genoten van een theater- of filmvoorstelling. 
 

SWAP met intergemeentelijke tienerfuif 

De jeugddiensten van Herentals, Geel, Herselt, 
Hulshout, Laakdal, Olen en Westerlo sloegen 
opnieuw de handen in elkaar om tieners een 
spetterend zomerprogramma aan te bieden. 
Een gezamenlijke intergemeentelijke activiteit 
sloot de SWAP-zomer af : de jongeren konden 
in jeugdhuis Den Bogaard in Geel genieten 
van een vrij podium en een tienerfuif. 
 
Stedelijke vakantiewerking  

De speelpleinwerking voor kinderen tussen 5 
en 14 jaar vindt plaats in de Vrije Basisschool 
op de Wijngaard. Met 1.847 deelnemers in 
2005 registreert deze vakantiewerking een 
kleine daling van 42 kinderen ten opzichte van 
2004. 
 
Speelbus toerde succesvol verder 

Tijdens de zomer van 2005 bleek het concept 
van de gratis mobiele straatanimatie opnieuw 
zeer succesvol.  910 kinderen verwelkomden 
de speelbus in hun wijk, 278 meer dan in 2004. 
Een extra monitor vulde het monitorenteam 
van één hoofdmonitor en twee monitoren aan. 

 
speelbus 

 

Speelpleinwerking Diependaal, Sterrebos 
en Koninkrijk 

Tijdens de zomernamiddagen kunnen de 
kinderen van de wijken Diependaal, Sterrebos 
en Koninkrijk gratis genieten van allerlei 
activiteiten onder de begeleiding van ervaren 
monitoren. 
Aanwezigen 2004 2005 
Diependaal 508 358 

Sterrebos 184 155 

Koninkrijk 179 198 
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Stedelijke kinderopvang verhuisd 

Vanaf de herfstvakantie van 2005 nam de 
sociale dienst de organisatie van de stedelijke 
kinderopvang, voor kinderen van vijf tot twaalf 
jaar, over van de jeugddienst. 
 
Speelterreinen verder ingericht en 
aangepast 

Op het Spaans Hof kwam er een nieuw 
speelterrein. Kinderen kunnen zich hier nu 
uitleven op een bandenslinger, een kabelbaan, 
een gecombineerd speeltoestel en enkele 
veerfiguurtjes.  
 
Op het grasveld tussen de Fabiolastraat en 
Boudewijnstraat maakte het verouderd 
speeltoestel plaats voor een jongeren 
hangplek.  
In de Albertstraat kwamen een speeltoren en 
een evenwichtselement het speelterrein 
opvrolijken. 
 
Het terrein op de hoek van de Vuurdoornstraat 
en Hulseinde kreeg een groot gecombineerd 
speeltoestel, een evenwichtselement en 
veerfiguurtjes.  
 

 
speeltoestel in de Vuurdoornstraat 

 
Er komen nog toestellen bij op Koninkrijk, 
Zeven Zillen, Kapittelbossen en Sint-Janneke.  
 
Samen met buurtcontactpunt De Klink bereidt 
het stadsbestuur de bouw van een 
jongerenhangplek voor in Sterrebos. 
 
Buurtbewoners krijgen inspraak in de aanleg 
van de speelterreinen. Zo vonden er in 2005 
inspraakvergaderingen plaats voor 
speelterreinen in Leemputten en Laarberg. 
 
Kampvervoer in opmars 

De jeugddienst organiseert in samenwerking 
met de uitvoeringsdiensten het jaarlijks vervoer 
van kampmateriaal voor de jeugdverenigingen.  

Steeds meer jeugdgroepen maken gebruik van 
het gratis kampvervoer. 
Kampvervoer 2003 2004 2005 
aantal groepen  17 18 21 

aantal personen  663 739 846 

 
Parkrock  

Parkrock, de uitbundige viering van het einde 
van de examens lokte in 2005 zo’n 1.500 
bezoekers. Het té warme weer en de 
aanwezigheid van andere uitblaasinitiatieven 
zorgden voor minder bezoekers dan sommige 
voorgaande edities. 
 
Activiteiten van de jeugdraad 

De jeugdraad verwelkomde in 2005 Marlies 
Valgaeren als nieuwe secretaris. De jeugdraad 
organiseerde een wafelenbak voor de 
nieuwjaarszangertjes, de jaarlijkse barbecue, 
Parkrock en Picture It,  een filmdag in het 
kader van VerdraaiDe Wereld. Verder gaf de 
jeugdraad adviezen in dossiers van onder 
andere de fietssuggestiestroken, het tot 
standkomen van het vernieuwde 
plakreglement en de opmaak van een 
interzonaal fuif- en evenementenreglement. 
 
Derdewereldraad 

Het voorjaar stond in het teken van Wereldtals. 
Dit nieuwe initiatief had de bedoeling de 
activiteiten van Herentalse verenigingen in een 
Noord-Zuid-kleedje te stoppen met nadruk op 
verbondenheid, respect en verscheidenheid. 
 
Zo’n 35 verenigingen zetten bijna evenveel 
activiteiten op: wereldpoëzie, film, 
getuigenissen, sprekers, kooklessen, 
wereldmarkt, …  
 
Op 19 maart was het officiële startschot. De 
burgemeester onthulde een Wereldtals-bord 
onder muziek van een lokaal djembé-orkest. 
Als afsluiter organiseerde de Amnesty-groep 
nog eens de vermaarde Nacht van Amnesty. 
 

 
Logo 11.11.11-actie 

 
In het najaar werd vooral gewerkt rond de 
11.11.11-actie. De geldinzameling rond 11 
november bracht €  4.124,14 op. In het 
weekend van 26 en 27 november zorgde de 
multiculturele brunch voor € 3.573,44. De 
boekenverkoop bracht € 1.181,65 op. Verder 
was er een carwash en een geschenkenbeurs 
van de wereldwinkel.  
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JURIDISCHE DIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Peter Van de Perre 
 
Taken 

De juridische dienst ondersteunt de andere 
diensten op juridisch vlak en werkt zelf de 
complexe dossiers af.  
 
De jurist behandelt de dossiers in verband met 
klachten vanuit het provinciebestuur en de 
dossiers over tuchtprocedures bij 
personeelszaken.  
 
Hij volgt de rechtszaken op waarbij het 
stadsbestuur één van de betrokken partijen is. 
Zo handelt hij ook dossiers af die voor de Raad 
van State komen. Voor de Raad van State 
komen onder meer bouwdossiers en 
personeelsdossiers waarvan de 
administratieve besluiten aangevochten 
worden. Het is de taak van de jurist om deze 
dossiers te behandelen en de conclusies te 
schrijven. Bovendien gaat hij deze dossiers 
voor de Raad van State bepleiten. 
 

 
zittingzaal van de Raad van State 
 
De juridische dienst kan ook ingezet worden bij 
de voorbereiding en de begeleiding van 
diverse projecten. De juridische dienst is op die 

manier betrokken bij een aantal projecten die 
in 2005 opstartten. 
 
Project gemeentedecreet 

Op 1 september verscheen het nieuwe 
gemeentedecreet in het staatsblad. Het 
gemeentedecreet geeft de mogelijkheid om de 
gemeentelijke organisatie in Herentals op een 
andere manier uit te bouwen.  
 
Er komen niet alleen meer mogelijkheden om 
het personeelskader en de organisatie 
structuur aan te passen.  Het gemeentedecreet 
verplicht de gemeenten ook een 
managementteam op te richten om de 
coördinatie van de werkzaamheden te 
verzorgen.  
 
De bestuurssecretaris jurist maakt deel uit van 
de projectgroep die de uitvoering van het 
nieuwe decreet voorbereidt.  In een latere fase 
zal het managementteam deze projectgroep 
vervangen.  
 
Project toegankelijk notuleren 

Het schepencollege besliste op 21 april 2005 
om een meer toegankelijke taal te gebruiken in 
bestuursdocumenten. 
Dat betekent dat het gebruikte Nederlands wat 
alledaagser zal klinken.  
 
De inbreng van de juridische dienst in dit 
project is nodig om erover te waken dat de 
gemakkelijker leesbare teksten correct blijven 
op juridisch vlak.  
 
Bovendien wil het stadsbestuur meer aandacht 
besteden aan de motivering in de beslissingen. 
Dat is belangrijk omdat bedrijven en burgers 
tegenwoordig immers veel sneller juridische 
procedures starten als ze het niet eens zijn 
met een beslissing.
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MILIEUDIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Koen Dierckx 
 
Afval 

 
Deze cijfers leveren ons twee aandachts-
punten op. In de eerste plaats blijft de totale 
afvalberg toenemen. Daarnaast nam de 
hoeveelheid grof vuil die de bevolking 
aanvoerde naar het recyclagepark enorm toe.  
 
Verder is er de stijging van het bouw- en 
sloopafval, wellicht te verklaren door de trend 
naar renovatie en verbouwingen, maar 
mogelijk ook door vormen van 'afvaltoerisme' 
vanuit omliggende gemeenten waar de 
aanvoer op het recyclagepark niet gratis is. 
 
Met de aankoop van aangepaste, gebruiks-
vriendelijke recipiënten en betere afspraken, 
verloopt de gescheiden afvalinzameling in de 
gemeentelijke gebouwen beter.  
 
Zoals de vorige jaren promootten de 
Herentalse compostmeesters het 
thuiscomposteren op de zondagmarkt, in 
enkele woonwijken en op de demostand van 
het recyclagepark. 
 
De milieudienst investeerde, samen met de 
sociale dienst, nogal wat tijd en energie om 
bewoners van het woonwagenpark 
Heirenbroek wegwijs te maken in de wereld 
van het afvalsorteren. 
 
Verder kregen scholen een rondleiding op 
zowel het recyclagepark als het compostpark 
op de wijk Kleerroos. 

 

 
Duurzaam productgebruik 

De koffie die het personeel van de 
gemeentediensten drinkt, is sinds 2005 koffie 
afkomstig van biologische landbouw.  
 
Voorts maakte de stad werk van de 
overschakeling naar milieuvriendelijke verven 
en vernissen. 
 
Uiteraard zette het bestuur de acties verder 
van de vorige jaren, zoals bijvoorbeeld het 
systematische gebruik van FSC-gelabeld hout 
en het streven naar een zo minimaal mogelijke 
aanwending van PVC.  
 
De milieudienst waakt ook over het gebruik 
van duurzame materialen bij de bouwprojecten 
van de stad, en dit zowel in de plannings- als 
in de uitvoeringsfase. 
 
Bodemverontreiniging 

 2003 2004 2005 
percelen opgenomen in 
register verontreinigde 
gronden 

11 31 36 

informatie-aanvragen 
notarissen 

386 482 500 

bodemsaneringsdossiers 3 2 3 

 
Bodemonderzoeken 

Het stadsbestuur liet bodemonderzoeken 
uitvoeren voor de locaties Hemeldonk 
(stedelijke werkplaatsen), Boerenkrijglaan 
(vroegere gemeentelijke garage) en 

Totalen afvalfracties in kg per inwoner 

 2003 2004 2005 

restafval 89,17 88,15 85,55 

grof vuil 22,61 31,72 40,32 

papier  82,71 82,01 84,43 

plastic  8,28 8,43 8,63 

PMD  14,17 13,80 14,44 

groenafval 192,46 206,39 209,37 

glas 25,78 21,64 26,38 

bouw- en sloopafval 148,59 167,57 192,52 

overige 18,51 24,56 18,31 

via recyclagepark 276,26 318,07 349,95 

totaal 
term.verwijderd 129,55 128,67 134,96 

totaal gerecycleerd 490,61 527,69 553,49 

    

totale afvalberg 620,16 656,36 688,45 
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Herenthoutseweg (toekomstige locatie 
woonwagenpark). 
 

Subsidie lijnvormige aanplantingen 

Dat niemand in 2005 gebruik maakte van de 
subsidie voor lijnvormige aanplantingen, kan 
aangeven dat een hernieuwde bekendmaking 
van de bestaande subsidiemogelijkheden 
zinvol kan zijn. 
 
Groenambtenaar 

Vanaf 2005 versterkt een groenambtenaar de 
milieudienst. Deze groenambtenaar moet een 
planmatiger en efficiënter groenbeleid 
uittekenen, zowel op het vlak van onderhoud 
als van nieuwe aanplantingen. 
 
Joëlettes 

Met de aankoop van twee joëlettes kreeg het 
probleem van de toegankelijkheid van natuur- 
en bosgebieden voor personen met een 
handicap een creatieve en originele oplossing.  
 
Een joëlette is een gesofisticeerde draagstoel 
die het twee dragers mogelijk maakt om één 
persoon met een handicap met groot gemak 
over de moeilijkste trajecten mee te nemen. 
Deze aankoop werd "symbolisch" gespreid 
over twee budgetten: dat van de sportdienst en 
dat van de milieudienst. 
 
Wildspiegels 

Om het aantal verkeersslachtoffers onder de 
dieren te beperken, hangen er nu wildspiegels 
op Duipt en Lankem. 
 
Diepenbos 

 

 
Diepenbos 

 
Een belangrijk project in 2005 was de aanleg 
van het zogenaamde Diepenbos, een groene 
verbinding tussen de Augustijnenelaan en de 
jachthaven. 
  

Het Diepenbos bestaat uit een speelbos met 
picknickplaatsen, een fietspad en een 
wandelpad. Het project bevatte ook een 
belangrijke component 'water' .  
 
Bezoekers kunnen er nu een aangelegde wadi 
bewonderen: een laagte waarin het regenwater 
zich kan verzamelen en in de bodem kan 
dringen en zo het water zuivert.    
  
Het project kon bovendien rekenen op 
Europese subsidies in het kader van het 
'Beleef het Water'-programma. 
 
Reorganisatie groendienst 

Het bestuur maakte werk van de reorganisatie 
van de groendienst, om daar een rendements-
verbetering te verkrijgen. Deze reorganisatie 
moet het mogelijk maken nog minder 
onkruidverdelgers te gebruiken die schadelijk 
zijn voor mens en milieu. 
 
Water 

De milieudienst investeerde veel tijd in de 
opmaak van de Dulo-waterplannen, in 
samenwerking met de provincie en andere 
verantwoordelijken. Deze plannen moeten een 
duurzame ontwikkeling van de verschillende 
waterbekkens in onze gemeente mogelijk 
maken. 
 
Er vonden twee informatie-avonden over de 
waterproblematiek plaats, in samenwerking 
met landbouworganisaties, met specifieke 
aandacht voor de problematiek van de zone-
indeling, die bepaalt waar welke soort 
zuivering komt. 
 
Subsidies 2003 2004 2005 
individuele 
waterzuivering 

1 2 2 

hergebruik regenwater 
en infiltratie 

2 2 5 

 
Grachtenbeheerplan 

Een titanenwerk was de opmaak van een 
grachtenbeheerplan door de duurzaamheids-
ambtenaar. Uiteraard gebeurde dit in nauw 
overleg met de ploegverantwoordelijke van de 
uitvoeringsdienst. 
 
Groendaken 

De gemeenteraad besliste om ook de aanleg 
van groendaken te subsidiëren. Zo’n groendak 
is een goede zaak vanuit esthetisch oogpunt 
maar ook en vooral vanuit ecologisch oogpunt. 
Een groendak pakt wateroverlast aan, zorgt 
voor betere isolatie van woningen en is een 
biotoop voor kleine dieren. 
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Energie 

De stad schreef zich in als deelnemer aan het 
Klimaatwijkenproject en slaagde erin om drie 
gebruikersgroepen, twee bestaande uit 
bewoners en één uit ambtenaren van een 
Vlaamse buitendienst, te motiveren om 
gezamenlijk de Kyotonorm na te streven. 
 
Zelf gaf de stad het goede voorbeeld door bij 
nieuwe bouwprojecten werk te maken van 
rationeel energiegebruik.  
 
Dat was concreet het geval bij de bouw van de 
podiumzaal, de nieuwe bibliotheek annex 
minigemeentehuis voor Noorderwijk en 
Morkhoven, de renovatie en uitbreiding van de 
Muziekacademie en de aanpassing van zaal 't 
Hof. Vooral de nieuwe bibliotheek zou een 
voorbeeld van 'goede praktijk' moeten worden. 

 

Subsidies 2004 2005 

Fotovoltaïsche cellen 2 2 

Zonneboilers 2 5 

 

Vergunningen 

Het aantal milieuvergunningsdossiers, 
traditioneel een tijdrovend werk voor de 
milieudienst, blijft stijgen. 
 
Behandelde dossiers 2003 2004 2005 

milieuvergunning klasse 1 12 13 16 

milieuvergunning klasse 2 15 18 19 

melding klasse 3 17 20 14 

baangrachtoverwelving 2 2 4 

kapvergunningen  40 30 31 

natuurvergunning 2 0 1 

opzoekopdrachten 
milieuvergunningen 

28 26 38 

interventie bedrijven 6 5 7 

 
Adviezen 

Een duurzaamheidsbeleid veronderstelt een 
horizontale werking doorheen alle andere 
diensten. Dat is onder meer te zien in een 
stijgend aantal adviezen die de dienst geeft: 93 
in 2003, 113 in 2004, en 120 adviezen in 2005. 
 
Milieujaarprogramma 

De opmaak van het milieujaarprogramma 2005 
geeft een mooie inventaris van de stand van 
zaken. Geïnteresseerden kunnen het 
document opvragen bij de milieudienst. 
 
Klachten in verband met hinder  

Het aantal geregistreerde klachten lag in 2005 
merkelijk hoger dan de voorgaande jaren, wat 

vooral toe te schrijven is aan geurhinder. De 
milieudienst geeft aan deze problematiek dan 
ook bijzondere aandacht, in samenspraak met 
politie en parket. 
 

 2003 2004 2005 

hondenpoep 4 1 2 

honden 4 0 0 

zwerfkatten 17 16 20 

ratten 15 26 39 

kippen, vogelplaag 2 0 3 

insectenplaag 4 1 1 

verwaarloosde dieren 1 0 0 

groenafval 3 5 0 

sluikstorten 40 41 28 

huisvuil en zwerfvuil 11 10 10 

milieubelastend 11 10 3 

autowrakken 4 0 0 

visuele hinder 4 1 1 

geluidshinder 14 14 5 

geurhinder 32 28 105 

slecht onderhouden 
gronden en distels 

9 15 4 

overhangende vegetatie 8 11 7 

bouw- en sloopafval   7 
totaal aantal klachten 183 179 235 
 
De acties van 2005 hadden lichthinder als 
thema. Bij de heraanleg van het centrum 
maakte het bestuur werk van de opvolging van 
de lichtstudies voor Grote Markt en omgeving. 
Naar aanleiding van de restauratie van de Sint- 
Catharinakerk gebeurde dit ook voor de 
Begijnhofkerk.   
 
Voorts werd deelgenomen aan de actie 
'Gemeenten verlichten zonder hinder' en was 
er een memorabele, door meer dan 1000 
mensen gesmaakte Nacht van de Duisternis 
die de hele stad in een intieme sfeer 
dompelde. 
 
De milieudienst was ook betrokken bij de 
opmaak van het zonaal fuifreglement. Het 
probleem van de lawaaihinder kreeg hierbij 
speciale aandacht van de milieudienst.  
 
Mobiliteit 

Ook op het vlak van mobiliteit liet de 
milieudienst zich niet onbetuigd. De campagne 
'Met belgerinkel naar de winkel', een actie om 
bewoners aan te zetten tot het gebruik van de 
fiets, kende nog meer succes dan de vorige 
jaren.  
 
De aankoop van extra dienstfietsen moet ook 
de eigen diensten in die zin stimuleren. 
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PERSONEELSDIENST EN VORMING 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Freddy Engelen 
 
Kader 

In 2005 breidde het statutair en contractueel 
kader uit met 5 voltijdse functies: 1 technisch 
medewerker en 1 technisch medewerker-
technieken (niveau C, contractueel),  2 
cultuurfunctionarissen (niveau B, statutair) en 
met 1 cultuurbeambte (niveau E, contractueel)  
Het kader breidde bovendien uit met 2 
deeltijdse (13/38) functies van stadswacht 
(niveau E, contractueel). Er werd 1 functie van 
technisch medewerker-controle werken 
geschrapt uit het kader.   
7 werknemers gingen met pensioen in 2005.  
Het stadsbestuur zwaaide een ontvanger, een 
ploegbaas B, een technisch assistent, een 
directeur, een sergeant-majoor van de 
brandweer, een administratief medewerker en 
een leraar muziek uit. 
 
Personeelsbezetting  

(VTE: voltijds equivalent op jaarbasis) 
Personeelsbezetting 2005 Aantal VTE 

vastbenoemden 158 128,97 

benoemd op proef 16 13,76 

contractuelen 134 49,31 

gesco’s 121 66,50 

niet-gesubsidieerd 
onderwijzend personeel 

3 0,18 

totaal 432 258,72 

 

Personeelsbezetting in 2005 aantal 
vrijwillig brandweerpersoneel 59 

monitoren en jobstudenten 114 

16-jarige jobstudenten 
uitvoeringsdienst 

226 

modellen tekenacademie met 
sporadische tewerkstelling 

15 

 
Het aantal uren dat het brandweerpersoneel 
presteert is afhankelijk van de interventies. 
De 16-jarige jobstudenten werken elk een 
week. De andere jobstudenten en monitoren 
werken 1 week tot 4 weken. 
 
Benoemingen 

In 2005 werden er 10 personeelsleden op 
proef benoemd: 1 cultuurfunctionaris niveau A, 
1 helpdeskverantwoordelijke, 1 jeugdconsu-
lent, 4 technisch beambten, 1 deeltijds 
bibliotheekassistent, 1 cultuurfunctionaris 
niveau B en 1 beroepsbrandweerman.  
12 personeelsleden kregen een vaste 
benoeming: 1 communicatieambtenaar, 1 

hoofd uitvoeringsdiensten, 8 redders en twee 
deeltijdse administratief assistenten. 
 
Bevorderingen 

Er waren 2 bevorderingen in 2005: 1 
personeelslid werd administratief 
hoofdmedewerker en 1 personeelslid werd 
technisch medewerker-technieken. 
 
Agendapunten 

In 2005 agendeerde de personeelsdienst 201 
dossiers op de agenda van de gemeenteraad 
of het schepencollege. Daarvan waren er 113 
aanstellingen, 58 verlengingingen van een 
aanstelling en 30 vervangingen.  
 
Aanstellingen 

Functie 
Aantal 

dossiers 
administratief assistent Netepark 3 

administratief medewerker 17 

cultuurbeambte 2 

directeur muziekacademie 1 

jobstudent  2 

kinderverzorger  4 

lesgever 5 

PWA-personeel 1 

stadswacht  2 

stagiair-brandweerman 15 

stedenbouwkundige B 1 

technisch beambte 19 

technisch medewerker 1 

tijdelijke leerkracht academie voor 
beeldende kunst 

16 

tijdelijke leerkracht academie voor 
muziek en woord 

18 

toezichter muziekacademie 2 

weekendredder 4 

 
Verlengingen van aanstellingen 

Functie Aantal dossiers 
administratief medewerker  18 

bibliotheekassistente  1 

groenambtenaar 1 

huisbewaarder 1 

kinderverzorger  3 

lesgever 1 

redder 2 

technisch beambte 22 

techno-preventieambtenaar 1 

weekendredder 7 

zaalwachter 1 
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Vervangingen 

Functie  Aantal 
dossiers  

administratief medewerker 11 

redder 1 

technisch beambte 16 

tijdelijke leerkracht academie voor 
beeldende kunst 

1 

tijdelijke leerkracht 
muziekacademie 

1 

 
Openverklaringen 

Er waren 20 vacante functies bij stad Herentals 
in 2005. In elk van deze functies waren er 
verschillende kandidaten geïnteresseerd die 
zich inschreven voor het bijhorende examen. 
 
Functie Aantal 

functies 
Kandi-
daten 

kinderverzorgster 2 deeltijdse 45 

technisch medewerker 1 bevordering 17 

directeur 1 8 

administratief 
hoofdmedewerker 

1 bevordering 5 

cultuurfunctionaris 2 99 

stadswacht 2 deeltijds 10 

technisch medewerker 
technieken 

1 bevordering 3 

technisch assistent 3 bevordering 9 

ploegverantwoordelijke 1 bevordering 6 

beroepsbrandweerman 1 18 

administratief 
medewerker 

1 bevordering 4 

korporaal vrijwillig 
brandweerkorps 

2 2 

cultuurbeambte 1 deeltijds 28 
 

Wervingsreserves 

Functie Duur Kandi-
daten 

Geslaagd 

technisch beambte 
statutair 

 104 11 

technisch beambte 
contractueel 

2 jaar 51 9 

technisch beambte 
schoonmaak 

2 jaar 19 
 

11 

bibliotheek-
assistent 

3 jaar 28 5 

brandweer-
vrijwilliger 

 29 15 

stadswacht   35 19 

 
In 2005 legde het stadsbestuur voor 6 functies 
een nieuwe wervingsreserve aan. Kandidaten 
die slagen in het examen van een 
wervingsreserve komen voor de duur van de 

reserve in aanmerking voor de vakante 
betrekkingen van die functie.  
 
Het voordeel van de reserve is dat het bestuur 
heel snel iemand kan aanstellen omdat het 
examen reeds vroeger plaatsvond. Vooral als 
er iemand dringend moet vervangen worden, 
bij ziekte bijvoorbeeld, is een wervingsreserve 
gemakkelijk. 
 
Verzekering 

De personeelsdienst behandelt ook de 
verzekeringsdossiers en de 
arbeidsongevallendossiers. De  42 
arbeidsongevallen uit 2005 resulteer-den in 
totaal in 167 dagen afwezigheid. 
 
Dossier 2004 2005 
burgerlijke aansprakelijkheid 38 42 

auto-ongevallen 19 14 

schade aan gebouwen 9 5 

arbeidsongevallen vrijwillige 
brandweer 

4  

arbeidsongevallen 40 42 

 
 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bedroeg 7,64%. De 
arbeidsongevallen zitten niet in deze cijfers 
vervat. Opmerkelijk is het verschil tussen het 
ziekteverzuim bij mannen en vrouwen. Bij de 
mannen bedroeg het ziekteverzuim 8,50%. Het 
ziekteverzuim bij de vrouwen bedroeg 6,53%. 
 
Maar niet iedereen was ziek in 2005: 24,71% 
van de statutaire werknemers was geen enkele 
dag ziek, bij de tijdelijke werknemers en de 
gesco’s was 31,22 % van de werknemers geen 
enkele dag ziek.  
 
Griepvaccinatie 

Ook in 2005 konden alle werknemers zich 
gratis tegen griep laten vaccineren. Van deze 
mogelijkheid maakten 91 werknemers gebruik: 
een serieuze stijging ten opzichte van 2004, 
toen 69 werknemers een spuitje haalden.  
 
Vorming 

In 2005 volgden 26 personeelsleden de 
groepsopleiding voor klantgericht onthaal.  
Voor de groepsopleiding over ergonomie, 
producten met gevaarlijke eigenschappen 
schreven 11 cursisten zich in, terwijl 17 
kandidaten de tweedaagse opleiding voor 
diensthoofden volgden. Naast de 
groepsopleidingen volgden 295 
personeelsleden nog 165 andere opleidingen 
voor een totaal van 3.500 uren. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Karlien Anseeuw 
 
Overzicht stedenbouwkundige aanvragen, 
vergunningen en verkavelingen 2005 

 2004 2005 
aanvragen 285 354 

vergunningen 252 267 

weigeringen 10 14 

 
In het aantal stedenbouwkundige aanvragen 
zien we een sterke stijging in 2005 met een 
piekmoment in de laatste maanden van het 
jaar. Deze piek is vooral toe te schrijven aan 
de energieprestatieregelgeving die vanaf 1 
januari 2006 van kracht zal zijn. Deze 
regelgeving legt een aantal eisen op rond 
energieprestatie en binnenklimaat, de EPB-
eisen. 

 

Meergezinswoningen en appartementen 

Na de opmerkelijke stijging van 2004 daalde in 
2005 het aantal vergunningen dat de dienst 
ruimtelijke ordening afleverde voor 
meergezinswoningen en appartementen. Deze 
cijfers gaan over woningen en appartementen, 
niet over het aantal wooneenheden. 
  

Jaar Vergunning meergezinswoningen 
en appartementen 

2003 16 

2004 28 

2005 19 

 
Verkavelingen 

Vergeleken met de aantallen in 2004 is er een 
opmerkelijke daling te bespeuren in de 
verkavelingsaanvragen en -vergunningen die 
de dienst ruimtelijke ordening behandelde in 
2005. 
 

Verkavelings-
aanvragen 

Verkavelings-
vergunningen 

 

2004 2005 2004 2005 
dossiers 9 1 10 4 

kavels 111 3 135 31 
 

Stedenbouwkundige attesten 

Aanvragen stedenbouwkundige attesten 
2003 2004 2005 
16 22 18 

 
Informatie-aanvragen van notarissen 

De dienst ruimtelijke ordening krijgt van jaar tot 
jaar meer informatie-aanvragen van 
notarissen.  Zo waren er 386 aanvragen in 

2003 en 482 aanvragen in 2004. In 2005 was 
het aantal aanvragen gestegen tot 500. 
 
Bijzondere plannen van aanleg 

 

BPA Woonwagenpark Heirenbroek 

De gemeenteraad keurde het ontwerpplan 
BPA Woonwagenpark Heirenbroek voorlopig 
goed in 2004. Daarna werd er voor de 
bevolking een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Hierbij werden een aantal 
bezwaarschriften ingediend. Na behandeling 
van de bezwaarschriften keurde de 
gemeenteraad het BPA definitief goed. Op 16 
juni 2005 werd het BPA door de minister 
goedgekeurd. 
 
BPA Woonwagenpark Herenthoutseweg 

De gemeenteraad keurde in 2004 het 
ontwerpplan BPA Woonwagenpark 
Herenthoutseweg voorlopig goed. Daarna 
kwam er een openbaar onderzoek voor de 
bevolking. De gemeenteraad keurde 
vervolgens het BPA definitief goed. Op 12 juli 
2005 werd het BPA door de minister 
goedgekeurd. 
 
BPA Steenbeek 

De uitbreiding van een bestaand bedrijf in 
agrarisch gebied wordt in het BPA Steenbeek 
omgezet naar kmo-gebied. De gemeenteraad 
keurde het ontwerpplan op 21 december 2004 
definitief goed. Op 12 juli 2005 werd het BPA 
goedgekeurd door de bevoegde minister.  
 
BPA Laarstraat 

In 2004 startte de opmaak van het ontwerpplan 
BPA Laarstraat met als bedoeling de 
bestemming agrarisch gebied om te zetten 
naar kmo-gebied. De gemeenteraad keurde 
het BPA op 12 april 2005 voorlopig goed. In 
augustus volgde de definitieve goedkeuring 
door de gemeenteraad. De goedkeuring door 
de minister wordt begin 2006 verwacht. 
 
BPA Waterrecreatie  

Om de ontsluiting van percelen mogelijk te 
maken is het nodig om de bestaande BPA 
Waterrecreatie te wijzigen. Op 28 juni 2005 
keurde de gemeenteraad het ontwerpplan 
voorlopig goed. Op 3 november 2005 volgt de 
definitieve goedkeuring door de 
gemeenteraad. De goedkeuring door de 
minister wordt begin 2006 verwacht. 
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BPA Engelse Wijk 

De gemeenteraad besliste eind 2003 om het 
ontwerpplan BPA Engelse Wijk aan te passen 
naar aanleiding van bezwaarschriften die 
werden ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek. Deze aanpassing wordt nog 
uitgevoerd. 
 
BPA Kempenland 

De uitbreidingsmogelijkheden van het 
bestaande bedrijf Kempenland worden 
onderzocht. Een studiebureau maakte hiervoor 

reeds een ontwerpplan op. Dit dossier is nog in 
behandeling. 
 
Structuurplan 

In 2005 werd verder gewerkt aan het 
ontwerprapport van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan voor Herentals. Net als de vorige 
jaren werd meermaals overleg gepleegd rond 
het structuurplan met het beleid. Het ontwerp 
werd ook voorgelegd aan de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening. 

 
Grafiek : bouwaanvragen per maand 
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SECRETARIAAT 

Augustijnenlaan 30 
Secretaris: ir. Frans Van Dyck 
 
Briefwisseling en elektronische post 

Hoewel er geen baliefunctie is, komen de 
mensen van het secretariaat dagelijks in 
contact met de klanten van de stad. Zij 
verzorgen immers de in- en uitgaande 
briefwisseling en beheren de elektronische 
postbus info@herentals.be.  
 
Het secretariaat schrijft de ingekomen post in 
en stuurt de brieven en de elektronische post 
vervolgens door naar de diensten die ze verder 
moeten afhandelen.  Het secretariaat waakt er 
ook over dat de betreffende diensten deze post 
behandelen en beantwoorden. 
 

 2004 2005 
inkomende brievenpost 7.905 8.012 

inkomende elektronische post 2.936 3.129 
totaal 10.841 11.141 
 
Notulen 

Het secretariaat staat ook in voor de 
voorbereiding en de afhandeling van de 
notulen van de vergaderingen van de 
gemeenteraad en het college van 
burgemeester en schepenen.  
 

 Aantal 
vergaderingen 

in 2005 

Totaal aantal 
agendapunten 

in 2005 

college van 
burgemeester 
en schepenen 

50 4.307 

gemeenteraad 11 691 

 

Bodedienst 

De bodedienst verzorgt de bedeling van de 
bewonersbrieven en de interne post tussen de 
diverse locaties van de gemeentelijke 
diensten. 
 

 
interne postsortering 
 

Jaarverslag OCMW 

Het jaarverslag over de werking van het 
OCMW in 2005 is op te vragen op het 
secretariaat van het OCMW, Nederrij 133/A, 
2200 Herentals (tel. 014-24 66 01). 
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SOCIALE ZAKEN EN PREVENTIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Katrien Spaepen 

Pensioenen 

In 2005 vroegen 117 personen hun pensioen 
werknemer/zelfstandigen of een 
inkomensgarantie aan op de dienst sociale 

zaken en preventie. Ook vroegen 123 mensen 
om een voorlopige pensioenberekening te 
maken. 

 
Mensen met een handicap 

Aanvragen tegemoetkomingen voor mensen met een handicap 

Tegemoetkoming Specifiek voor Aantal € Totaal  
thuis 21 186 3.906 begeleidingstoelage 

internaat 13 93 1.209 

thuis 5 93 465 

dagonderwijs 38 62 2.356 

sociaal pedagogische toelage 

internaat 17 19 323 

toelage TV-distributie  232 25 5.800 

hulp aan bejaarden 199   

Inkomensvervangende of 
integratietegemoetkoming 

79 
  

tegemoetkoming 

invaliditeitsattesten 9   

    
Werkgroep personen met een handicap 
Herentals 

De werkgroep probeert inspraak in en invloed 
op het gemeentelijk beleid te krijgen voor die 
zaken die betrekking hebben op mensen met 
een handicap. De werkgroep let hierbij op de 
toegankelijkheid van gebouwen, de openbare 
dienstverlening, aangepaste parkeerplaatsen, 
heraanleg van straten en pleinen. 
 
Bij de heraanleg van de Grote Markt werd 
bijzondere aandacht besteed aan de algemene 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en in het bijzonder voor slecht-
zienden. Waar nodig werden gidslijnen en 
bijzondere markeringen aan oversteekplaatsen 
aangelegd.  
 
De werken aan de podiumzaal zijn begonnen 
en ook hier zal de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap gewaarborgd zijn.   
 
Bij de winterwandelingen waren er ook dit jaar 
vier wandelingen specifiek uitgestippeld voor 
personen met een handicap. Om 
rolstoelgebruikers in staat te stellen moeilijk 
toegankelijk bos- en wandelpaden te betreden 
kocht de stad twee joëlettes aan.  
 
Een joëlette is een rolstoel op één wiel die met 
hulp van enkele vrijwilligers op alle terreinen 
gebruikt kan worden. 
 

 
de joëlettes 

In september organiseerde de vzw Ter Vesten 
een kunstverkoop in het kasteel Le Paige. De 
opbrengst ging naar vzw Den Brand voor de 
bouw van een tehuis voor mensen met een 
mentale handicap. Voor dit gebouw gaf het 
stadsbestuur een deel van het perceel aan de 
Schoolstraat 48 in erfpacht. 
 
Op donderdag 8 september 2005 organiseerde 
de stad opnieuw een kermisdag voor personen 
met een handicap. Naast de Herentalsenaren 
kwamen een 30 personen van ‘Het Giels Bos’ 
kermis vieren. 
 

Incontinentie 

In 2005 kregen 88 mensen met incontinentie 
een extra steuntje in de vorm van een rol 
restafvalzakken 
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Woonwagenterrein 

Door het aanleggen van twee residentiële 
woonwagenterreinen wil het stadsbestuur 
woonzekerheid waarborgen voor haar 
traditionele woonwagenbewoners en zo hun 
maatschappelijke kwetsbaarheid terugdringen. 
Dan kan de stad hier gemakkelijker andere 
kansarmoedefactoren zoals onderwijs, 
integratie, inkomen, gezondheid en cultuur 
aanpakken.  
 
De aanwezigheid van twee niet met elkaar 
verwante groepen van mensen, was de 
aanleiding om het aanleggen van 2 woon-
wagenterreinen in overweging te nemen.  
 
Op Sint-Janneke wonen 18 families met in 
totaal 48 personen. Het is een relatief jonge 
bevolkingsgroep met 15 kinderen, jonger dan 
15 jaar.  
Aan de Herenthoutseweg woont een wat 
oudere groep van 10 families met in totaal 13 
personen. Naast deze traditionele 
woonwagenbewoners wonen daar bijkomend 
nog een aantal mensen die om economische 
redenen een woonwagen betrekken.  
 
Eerder geïsoleerd staan er dan nog een aantal 
woonwagens in de Peerdsbosstraat waar nog 
3 families met in totaal 5 personen wonen. 
 
Er worden twee woonwagenterreinen voor 
langdurig verblijf aangelegd. Eén op Sint- 
Janneke en een tweede aan de 
Herenthoutseweg. De bijzondere plannen van 
aanleg werden respectievelijk op 16 juni en 12 
juli 2005 goedgekeurd door de bevoegde 
minister.  
 
De stad duidde een studiebureau aan dat zorgt 
voor het ontwerp en voor het uitvoeren van de 
wegen- en rioleringswerken en voor het 
oprichten van  individuele dienstgebouwen. 
 
Het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 
2005 maakt de aankoop mogelijk van de grond 
voor het terrein aan de Herenthoutseweg. 
 
De dienst sociale zaken coördineert de 
volgende opdrachten: toezicht houden op het 
terrein, contact, dialoog en ondersteuning van 
de bewoners, contact en dialoog met buurt-
bewoners, integratie met de ruimere omgeving 
en het uitbouwen en ondersteunen van een 
lokale woonwagencommissie. 
 
De dienst besteedde bijzondere aandacht aan 
de afvalverwerking in het woonwagenterrein 
Sint-Janneke. De ophaaldiensten halen er 
voortaan elke soort afval per standplaats op. 

Straatfeesten 

Door steun te verlenen bij straatfeesten wil het 
stadsbestuur het sociale weefsel binnen de 
directe leefomgeving versterken. In 2005 
konden 29 feestende straten rekenen op een 
premie en op logistieke ondersteuning zoals 
het afsluiten van de straat en uitleenmateriaal. 
 
Senioren 

Op maandag 10 oktober 2005 vond het 
seniorenfeest plaats. Conny Neefs verzorgde 
de show voor 550 senioren in de sporthal van 
de Vossenberg. 
 
De dienst sociale zaken neemt deel aan de 
vergaderingen van de seniorenraad en werkte 
rond participatie van ouderen aan het beleid en 
rond de enquête over plaatselijke knelpunten 
voor senioren. 
 
Vrouwenraad 

De vrouwenraad organiseert elke derde vrijdag 
van de maand ’s namiddags een activiteit, 
meestal in het Fundatiehuis.  
 
In 2005 konden de vrouwen luisteren naar 
voordrachten over  rationeel watergebruik,  
erfenisrechten en -plichten, cultuur en 
leefgewoonten in Nicaragua,  sociale 
contacten en reclame, de praktische en 
financiële regeling bij opname in rusthuis en 
over milieuvriendelijk consumeren.   
 
Er stond een uitstap naar het optreden van Jo 
Lemaire in Brussel op het programma in het 
kader van 100 jaar vrouwenraad. 
Sinds 2005 organiseert de vrouwenraad 
bovendien de activiteiten voor ‘Kom op tegen 
kanker’. 
 
Stedelijke Milieubelasting geautomatiseerd 

In samenwerking met de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid werd de inning van de 
milieubelasting vanaf 2005 geautomatiseerd. 
De verrekening van de subsidie gebeurt nu 
rechtstreeks.  
 
Personen die vroeger niet wisten dat ze recht 
hadden op een korting vallen nu niet meer uit 
de boot. De automatisering betekent meteen 
een serieuze beperking van de administratie. 
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Hummeltjeshof 

In 2005 stonden de verbouwingswerken en de 
heropening van het Hummeltjeshof centraal.  
Het kinderopvangcentrum voldeed niet meer 
aan de voorwaarden voor een kwalitatieve 
kinderopvang.  
 
De kwaliteitsnormen van Kind en Gezin 
vereisen een opsplitsing in twee leefgroepen 
met een ruimte voor kinderen jonger dan 18 
maanden en een ruimte voor kinderen ouder 
dan 18 maanden. Ook de inrichting moest 
verbeteren met aangepast sanitair, een keuken 
en een bureauruimte voor de coördinator en 
het onthaal van de ouders. Verder gebeurden 
er aanpassingen aan de toegang, het dak en 
de muren kregen isolatie en werd er 
geïnvesteerd in brandveiligheid. 
 

 
het vernieuwde Hummeltjeshof 

In februari gingen de verbouwingswerken van 
start. Het kinderopvangcentrum verhuisde 
tijdelijk naar de lokalen van het 
Gemeenschapsonderwijs in de Arnhemstraat. 
 
Op 2 juli was het dan zover: het 
Hummeltjeshof werd feestelijk geopend en 
iedereen stond versteld van het resultaat!  De 
ruimte oogt licht en aangenaam en is 
aangepast aan de indeling in leefgroepen.  
Deze metamorfose is de ouders ook niet 
ontgaan: er is een massale belangstelling.  
 
Het Hummeltjeshof ontving zoveel 
inschrijvingen dat het in september al niet 
meer aan de vraag kon voldoen.  De 
kinderopvang was genoodzaakt om met een 
wachtlijst te beginnen. Momenteel loopt die 
wachtlijst tot februari 2007. 
 
Ook op het gebied van het personeel werden 
er belangrijke inspanningen geleverd : 
voortaan zijn er zes kinderverzorgsters aan het 
werk, aangevuld met een extra krachten in de 
zomer. Sinds juli is er ook een deeltijdse 
coördinator aangesteld om de boel draaiende 

te houden, ouders wegwijs te maken en 
kinderen in te schrijven. 
 
Bovendien werd de organisatie van de 
buitenschoolse opvang van 5 tot 12-jarigen 
tijdens de herfst- en kerstvakantie 
overgeheveld van de jeugddienst naar de 
coördinator kinderopvang.  
 
In 2005 waren er 5.614 inschrijvingen in het 
Hummeltjeshof. Hiervoor werd 36.107,75 euro 
ouderbijdrage ontvangen. 
 
Preventie 

Ziektepreventie en gezondheidspromotie 

Bij de dienst sociale zaken en preventie ging in 
2004 het project ‘Aan Tafel’ in première. Het is 
een smakelijk doe-project over onze 
eetgewoontes, dat samen met het Lokaal 
Gezondheidsoverleg Zuiderkempen LOGO en 
enkele andere gemeentebesturen uit de 
Kempen ontwikkeld werd.   
Voedingsgewoonten en voedselvoorkeuren 
worden reeds op jonge leeftijd aangeleerd.  
Net daarom werd ervoor gekozen om in 2005 
het basisonderwijs aan bod te laten komen.  
209 leerlingen van het vijfde leerjaar 
bezochten de speltafels en konden aansluitend 
hun kookkunsten uitproberen bij het maken 
van dipgroenten met magere sausjes, 
pompoenroomsoep en milkshake met appel en 
citrusvruchten. 
 
Fietsdiefstalpreventie  

Met de promotie van diefstalveilige 
fietsstallingen gingen de sensibiliseringsacties 
rond het voorkomen van fietsdiefstal verder in 
2005. Het strooibriefje  “Een goed slot? De 
tweewieler goed vastmaken” maakte de 
fietsers bovendien attent op het belang van 
een goed fietsslot. 

 
fietsgraveren 
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Samen met de stadswachten verzorgde de 
preventiedienst ook in 2005 het fietsgraveren. 
208 fietsen kregen een nummer tijdens de 
maandelijkse graveerbeurten op het 
verkeerspark. De stadswachten graveerden 
ook 82 fietsen op de jaarlijkse fietsdag “De 
Schakel”. 
 

Tijdens de “Ronde van Herentals” graveerden 
ze in samenwerking met de lokale politie de 
fietsen van de leerlingen uit 13 klassen van de 
derde graad van het lager onderwijs. De 
preventiedienst nam tijdens deze fiets-
happening ook actief deel aan de fietscontrole. 
 
Stadswachten 

Iedere dinsdag- en donderdagochtend hielpen 
de stadswachten als gemachtigd opzichter de 
schoolkinderen oversteken bij vier drukke 
kruispunten. 
 
De stadswachten begeleidden kinderen van 
verschillende basisscholen bij fietsuitstappen 
en bij het fietsexamen van leerlingen van 
basisschool Wijngaard.  
 
Ook de carnavalsstoet De Lustige 
Vagebonden, de optocht van de kinderen van 
De Leertuin, de carnavalsoptocht van de 
leerlingen van Dolfijn, de carnavalsoptocht van 
de kinderen van de Wegwijzer en de optocht 
van de fanfare Zucht naar Kunst mochten 
reken op gemachtigd toezicht. 
 
De diverse markten, drukke dagen op de 
kermis en in het Netepark, evenementen en 
festiviteiten als Kidsstreet, Wereldtals, 
Lakenhallive of middenstandacties als Dag van 
de klant, Winkelwandelstraat, Shop in Thals en 
de Kerstshopping konden rekenen op de 
aanwezigheid van de stadswachten. 
 
Inbraakpremies 

De preventiedienst geeft gratis advies aan wie 
zijn woning tegen inbraak wil beveiligen.  
In 2005 dienden 14 mensen een aanvraag in 
voor technopreventief advies. 9 mensen 
kregen een premie voor een totaalbedrag van 
2.133,56 euro. 
 
Stop het cilinderkraken 

Op 12 december 2005 ging een nieuw 
preventieproject van de lokale politie en de 
stedelijke preventiedienst van start. Deze actie 
wil bewoners attent maken op de risico’s van 
een inbraak en op het belang van goede sloten 
en veiligheidsbeslag op de deuren.  
 

Eerst gingen de preventiediensten de 
woningen van de leden van de verschillende, 
buurt-informatienetwerken, de BIN’s 
controleren. Als het slot van de voordeur goed 
beveiligd is krijgt de bewoner een groene 
kaart. Bij onvoldoende beveiliging wordt dat 
een rode kaart.  
 
De bewoners van de gecontroleerde huizen 
ontvangen allemaal een infobrochure met 
preventietips. In december 2005 werden de 
leden van het BIN Wijngaard bezocht. 
 
Huisbewaarster ‘Eigen Haard’ 

Om de veiligheid en leefbaarheid in de grotere 
woningcomplexen van sociale woning-
maatschappij ‘Eigen Haard’ te verbeteren, 
werd er een huisbewaarder aangeworven. Niet 
alleen de bewoners van de appartementen van 
Kleerroos, ook de bewoners van de gebouwen 
op de Vest, het vroegere moederhuis en de 
locatie Echo kunnen op de diensten van de 
huisbewaarder rekenen. 
 
De huisbewaarder houdt toezicht op de 
gemeenschappelijke ruimten, lost kleine 
technische problemen op, heeft aandacht voor 
de veiligheid en netheid en fungeert als 
schakelfunctie tussen Eigen haard en de 
bewoners. De huisbewaarder ondersteunt 
bovendien allerlei initiatieven die het 
gemeenschapsleven versterken. 
 
Buurtvrijwilligers 

Buurtvrijwilligers spannen zich extra in om hun 
buurt of wijk proper te houden of aangenamer 
te maken. Ze krijgen ook materiële 
ondersteuning van het stadsbestuur.  
 
In 2005 was er een buurtvrijwilliger in 
Diependaal, Kappelenblok, Wuytsbergen, 
Turfkuilen, Wolfstee, Rietbroek, Koninkrijk, 
Kruisberg en Bevrijdingsstraat.  
 
De preventiedienst coördineert de 
buurtvrijwilligers. 
 

Drugpreventie  

De preventiedienst van het stadsbestuur 
brengt reeds enkele jaren het drugpreventie-
project “Ik gebruik mij” naar de Herentalse 
scholen.  

 
In 2005 kregen ook de ouders een uitnodiging.  
Ze mochten mee na denken hoe ze jongeren 
kunnen begeleiden in het maken van  

bewuste keuzes en in het leren omgaan met 
twijfels, onzekerheid en pijn.  
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Drughulp 

Voor een grotere bekendheid bij de jongeren, 
werd er gekozen voor een nieuwe affiche die 
nauw aansluit bij deze van het JAC.  
 
Leeftijd Aantal cliënten 
12 - 14 jaar 11 

15 - 17 jaar 49 

18 - 20 jaar 40 

21 - 25 jaar 40 

26 - 29 jaar 30 

30 - 59 jaar 86 

60+  jaar 3 
 

Opvallend is de grote groep cliënten in de 
groep 30- tot 59-jarigen. In deze categorie zijn 
heel wat ouders met vragen rond het 
druggebruik bij kinderen.   
 

 
Affiche drughulp 

 

Werkstraffen 

De dienst werkstraffen heeft een eerste 
volledig werkjaar achter de rug. In het totaal 
werden er 118 dossiers behandeld.   
 
De dienst werkstraffen blijft zoeken naar 
geschikte werkplaatsen.  

 
Autonome werkstraf 

Een autonome werkstraf is een bepaald aantal 
uren onbezoldigd werk ten bate van de 
gemeenschap, die de rechter aan een 
meerderjarige kan opleggen. De duur van de 
straf kan variëren van 20 tot 300 uren.  
 
De meerderjarige moet de werkstraf uitvoeren 
in zijn vrije tijd.  Hij kan de werkstraf alleen 
verrichten bij openbare diensten, vzw’s en 
stichtingen met een sociaal, cultureel en/of 
wetenschappelijk doel. 
 
Diversiemaatregelen 

Wanneer een minderjarige een strafbaar feit 
pleegt, stelt de politie een proces-verbaal op 
en maakt dat over aan het Parket. De laatste 
jaren maakt het Parket steeds meer gebruik 
van diversiemaatregelen. Dat wil zeggen dat 
de jongere niet wordt doorverwezen naar de 
Jeugdrechtbank indien hij en zijn ouders 
instemmen met herstelbemiddeling, 
vrijwilligerswerk ten bate van de gemeenschap 
of deelname aan een maatregel van sociaal-
educatieve aard. Concreet gaat het hierbij om 
dienstverlening, vorming of behandeling. 
 
Aard van de 
maatregel 

Aantal Aantal 
gepresteerde 

uren 
autonome werkstraf 88 3631,5 

diversiemaatregelen 
minderjarigen 

30 407,5 

totaal 118 4039 

 
Spreiding van het aantal gewerkte uren 
over de verschillende gemeenten 

Gewerkt voor: Aantal 
gepresteerde uren 

stadsbestuur Herentals 1578 uren 

anderen diensten in 
Herentals, vb vzw’s 

1236,5 uren 

gemeente Grobbendonk 356 uren 

gemeente Vorselaar 208 uren 

gemeente Olen 172 uren 

gemeente Herenthout 31,5 uren 

gemeente Lille 338 uren 

gemeente Kasterlee  119 uren 
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SPORTDIENST 

De Vossenberg  
Diensthoofd: Wim Verwerft 

 

Sportraad 

In 2005 telde de sportraad 58 erkende clubs. 
Nieuwkomer dit jaar was de Herentalse 
triatlonclub HETRIC. Vokee was 25 jaar 
aangesloten bij de Herentalse sportraad. 
 
Laureaten 

De sportraad huldigde in 2005 de laureaten, de 
sportverdienste, de sportclub en de individuele 
kampioenen van 2004. 
naam titel sport 
Katrien van Looy laureaat jeugd atletiek 

Stefan Beyens laureaat jeugd atletiek 

   

Hilde Van Grieken laureaat dames turnen 

Tom van Rooy laureaat heren atletiek 

Willy Haxelmans sportverdienste judo 

AC Herentals sportclub  

 
Uitzonderlijke prestaties  

De sportraad huldigde volgende 
sportievelingen voor hun uitzonderlijke 
prestaties in 2004:  
naam prestatie sport 
Eliane Pellis 3x goud 

2x zilver 
WK zwemmen 
Masters 

Nicole Lemmens goud Special Olympics 
- bowling 

Dirk Boon goud Avalympics 
tijdrijden 

Jan Corneille goud Special Olympics 
- bowling 

Joni Ceuppens goud Special Olympics 

 
De sportraad huldigde ook nog 41 individuele 
kampioenen en 51 kampioenen in 
clubverband. 
 
Hondensport 

De sportraad huldigde bovendien volgende 
baasjes voor de prestaties met hun honden. 
 
Baasje Hond Categorie 
Johan Renders Flurk WK Agility 

Ronny Van den 
Berghe 

Eros WK agility GHP 

Erik Ceulemans Dakota (WK en BK 
babyklas 

Erik Ceulemans Basko kampioenenklas-
tentoonstelling 

 

Organisaties van de sportraad 

Op 6 augustus 2005 organiseerde de 
sportraad ‘Beker Voetbal voor Liefhebbers’.    
Acht ploegen namen delen aan dit tornooi, FC 
Martinus won. 
 
Van 9 tot 19 augustus 2005 werd de ‘Beker 
Voetbal van de sportraad’ georganiseerd op de 
terreinen van Koninklijke  Noordstar, die ook 
de beker won. 
 
Op 18 september 2005 namen 18 sportclubs 
deel aan de tweede editie van  Sport in Thals, 
die plaatsvond in sporthal De Vossenberg en 
op privé infrastructuur. Volgend jaar wil de 
sportraad meewerken met de sportclubs aan 
het initiatief ‘Snuffel’ van de jeugdraad en een 
eventuele derde editie organiseren van Sport 
in Thals in 2007.   
 
Infrastructuur 

 

Zwembaden 

 
Vlaamse zwemweek: aquafitness 
 
Bezoekers zwembad 

In 2005 viel er een lichte stijging van 1,8 % 
tegenover 2004 te noteren in het aantal 
bezoekers van het zwembad. Een beetje  
verwonderlijk, want in de zomerperiode was 
het erg koud.  
 
De slechte weersomstandigheden resulteerden 
in tegenvallende bezoekersaantallen in de 
zomer.  Zo waren er in augustus 2005 18,9% 
minder bezoekers dan in augustus 2004. 
 
Met 354.201 bezoekers bereikte het zwembad 
toch weer de top van de drukst bezochte 
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zwembaden in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Er werd een gemiddelde van 984 bezoekers 
per geopende dag geregistreerd. 
      
Aantal bezoekers per maand  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maand 2004 2005 
januari 23.748 27.144 

februari 25.002 24.047 

maart 24.265 26.928 

april 23.627 28.831 

mei 23.460 27.706 

juni 25.697 28.429 

juli 45.161 46.397 

augustus 55.806 45.254 

september 26.082 25.353 

oktober 27.759 27.932 

november 27.017 25.422 

december 20.440 20.758 
totaal 348.064 354.201 
 
Bouw nieuwe zomerkassa en winterkassa 

De belangrijkste verwezenlijking in 2005 was 
de bouw van de nieuwe zomerkassa, met 
gelijktijdig de verbouwing van de winterkassa 
en de aanbouw van een tochtsas aan de 
cafetaria.   
De werken startten op 8 maart; de voorlopige 
oplevering vond plaats op 20 december. 
De totale kostprijs bedroeg 297.371 euro.  Het 
project kon rekenen op 74.343 euro van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
en op cofinanciering van Toerisme Vlaanderen 
voor een bedrag van 204.360 euro. 
 
De bestemming van het nieuwe gebouw is niet 
exclusief gereserveerd voor de 
zomermaanden. De coördinator van de 
“Groene Netekant”, de samenwerkings-
overeenkomst tussen de gemeentebesturen 
Grobbendonk –Kasterlee – Herentals – Olen 
voor gezamenlijke promotie van toerisme en 
recreatie, krijgt zijn hoofdzetel in het 
zomerkassagebouw. 

Openluchtinfrastructuur 

Bezoekersaantallen speeltuin en inkomsten 

Installatie 
Aantal 

gebruikers Inkomst 
Aantal 

gebruikers Inkomst 

       2004       2005 

speeltuin individuelen 15.309  16.420  

speeltuin groepen 645  1.122  

speeltuin scholen 2.323  3.221  

minigolf 2.808 3.198,75 2.207 2.611,00 

fietscross 1.870 935,00 2.351 1.175,50 

bodemtrampolines 11.507 5.753,50 10.712 5.356,00 

tafeltennis 390 195,00 442 221,00 

petanque 563  355  

totaal 35.415 10.082,25 36.830 9.363,50 
 

Sporthallen 

De Vossenberg 

De tweede fase van de verbouwingswerken de 
Vossenberg werd in 2005 voortgezet. 
 

Sporthal Campus De Vesten 

In september 2005 sloot de stad Herentals een 
gebruiksovereenkomst voor de duur van 9 jaar 
af met de raad van bestuur van scholengroep 
7 Kempen van het gemeenschapsonderwijs.  

 
 
De stad huurt sporthal “Campus De Vesten” 
van het gemeenschapsonderwijs, voor 
naschoolse sportbeoefening tussen 17.30 tot 
21.30 uur. Op zaterdag huurt het stadsbestuur 
deze nieuwe zaal, die vlak naast het 
administratief centrum in de Augustijnenelaan 
gebouwd is, van  8 tot 24 uur.  
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Gebruik van de sporthallen 

In 2005 huurden heel wat clubs de diverse 
sportaccommodaties: 12 volleybalclubs, 2 
basketbalclubs, 4 badmintonclubs, 2 
curvebowlclubs, 3 seniorenverenigingen, 2 
verenigingen voor personen met een handicap, 
2 tennisgroepen, 2 zaalvoetbalclubs, 4 
scholen, 1 voetbalvereniging, en 1 
gymnastiekvereniging.  

 
sporthal Noorderwijk 

 
Verder werd het sportcomplex  “De 
Vossenberg” nog voor tal van andere 
activiteiten, zoals voor recreatieve sport of voor 
verjaardagsfeestjes gebruikt. 
Als hoogtepunt op sportvlak werd in het 
sportcomplex “De Vossenberg” de finale van 
de Belgium Masters Badminton gespeeld.  
Ook de opvoering het muzikaal project “De Tijd 
“ van de stedelijke muziekacademie vond 
plaats in het sportcomplex .  
 
De rubriek “ andere” heeft betrekking op 
diverse sporten, bijscholingen, 
verjaardagsfeestjes, activiteiten van de 
Stichting Vlaamse Schoolsport enz… 

Bezoekers “De Vossenberg” Noorderwijk 
 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 
clubs 22.470 21.853 17.736 18.977 - 5.402 9.693 12.038 
scholen 8.443 7.646 4.159 6.335 - - - - 

andere 4.335 3.007 2.369 3.426 - - - - 

sportkampen 3.214 4.435 1.379 1.167 - - - - 
totaal 38.462 36.941 25.643 29.905 - 5.402 9.693 12.038 
 

Sportpromotie 

De stedelijke sportdienst organiseert jaarlijks 
tal van sportactiviteiten voor de bevolking. 
Deze activiteiten vinden plaats in de 
gemeentelijke sportinfrastructuur. 
 
Hieronder staat de promotionele werking in 
een samenvattende tabel.  

 
seniorensport: fitness

Activiteiten Deelnemers Eendaagse activiteiten 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Doelgroep 

jongerensportdagen vakanties 9 6 49 128 62 750 jongeren 

kleutersportdagen 15 10 15 807 203 275 kleuters 

Sport in Thals 0 1 1 0 275 595 gezinnen 

Wandel Mee Dag 1 1 1 728 543 721 gezinnen 

Senior Sportief 10 10 9 240 351 336 50-plussers 

sportstimulering personen met een handicap 4 3 3 115 155 183 volwassenen 
totaal 39 31 78 2.018 1.589 2.860  

 
Activiteiten Deelnemers Initiaties -  10 weken  

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Doelgroep 

baby- en peuterzwemmen 13 10 12 117 103 132 baby’s en peuters 

kleuterzwemmen 13 13 15 119 105 123 kleuters 

turbozwemmen kleuters 12 12 12 96 126 120 kleuters 

zwemlessen kinderen -  in groep 22 18 20 167 135 256 jongeren 
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zwemlessen kinderen - individueel 31 25 38 158 129 152 jongeren 

zwemlessen volwassenen in groep  6 4 4 42 26 29 volwassenen 

turbozwemmen kerst, Pasen, zomer 34 46 47 161 208 187 jongeren 

cursus Joggen 0 0 0 0 0 0 volwassenen 

cursus Beweeg Je Fit 0 0 0 0 0 0 volwassenen 
totaal 94 131 148 860 832 999  

 
Activiteiten Deelnemers Sportkampen 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Doelgroep 

i.s.m. sportclubs                                   6 6  84 105 212 Jongeren 

lager onderwijs 21 28  333 466 724 Kinderen 

middelbaar onderwijs 9 10  84 84 231 jongeren 
totaal 36 44  501 655 1167  

 

   
sportkampen 

 
Activiteiten Deelnemers Overige 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Doelgroep 

Vlaamse zwemweek  1 1 1 472 6.671 3.269 iedereen 

Vlaamse veldloopweek  1 1 1 1.680 1.587 - iedereen 

vormingen en bijscholingen 3 1  86 24  iedereen 

personeelssportdag stad 0 1  0 79  personeel stad 

personeelssporten sportdienst 0 1  0 12  personeel sportdienst 
totaal 5 5  2.238 8.373   

 
Bijzondere doelgroepen 

Het sportbeleid in Herentals richt zich, wat de 
sportpromotie betreft, ook tot bijzondere 
doelgroepen. 
Hierbij krijgen vooral de 50-plussers en 
personen met een handicap aandacht. Dit is 
ook te merken aan het programma. Wekelijks 
staan voor deze doelgroepen aquagymlessen 
op het programma. 
 

 
Naast de wekelijkse activiteiten werden er nog 
13 extra activiteiten voor deze doelgroepen 
georganiseerd. 
 
Uiteraard staat ook de jeugd centraal in het 
promotieprogramma. Zo werden tijdens de 
schoolvakanties in 2005 sportkampen en 
zwemlessen georganiseerd voor kinderen 
tussen 3 en 18 jaar.
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STADSARCHIEF 

Augustijnenlaan 1 
Diensthoofd: Jan Goris 
 
Erfgoed in gevaar! 

Het thema van de Erfgoeddag van 17 april 
2005 was: ‘Erfgoed in gevaar!’.  
Een groot permanent gevaar van het erfgoed 
is vergetelheid en verdwijning. In het kader van 
deze erfgoeddag organiseerde het 
stadsarchief de tentoonstelling Oude 
kadasterplans (1811 e.v.).   
 

 
affiche erfgoeddag 
 
Tentoonstelling oude kadasterplans   

De negentiende-eeuwse kadasterplans – 
waaronder de parcellaire atlas (1811-1817, 
landmeter J. Weesen) en de Atlas des 
communications vicinales de la commune 
d’Herentals (1841-1845, landmeter Van 
Marsenille) – behoren tot de meest 
waardevolle documenten van het stadsarchief. 
Zij geven op een plastische, haast artistieke 
manier de geografische situatie van het 
bodemgebruik in onze stad weer van circa 
1811 tot omstreeks 1850. Het zijn dus stukken 
van een grote cultuurhistorische waarde. Ze 
werden omstreeks 1990 door de technische 
dienst overgedragen aan het stadsarchief. 
 
Twee eeuwen veelvuldig gebruik veroorzaakte 
de zeer slechte materiële toestand van deze 
kaarten. Sommige kaarten dreigden zelfs uit 
elkaar te vallen.  Om de totale teloorgang van 
deze unieke stukken tegen te gaan was het 
beter deze kaarten niet meer ter inzage aan 
het publiek aan te bieden. Het verdwijnen van 
deze unieke stukken zou immers een 

onherstelbaar verlies betekenen voor het 
patrimonium van onze stad.  
 
Er werd besloten om deze documenten te 
laten digitaliseren, een gebruikelijke procédé 
om historisch waardevol cultureel erfgoed uit 
archiefbewaarplaatsen ter beschikking te 
stellen van het publiek. De stedelijke diensten 
en de bezoekers van het archief kunnen dan 
de gedigitaliseerde plannen raadplegen. Op 
die manier lopen de originelen geen verdere 
schade op.   
 
Om deze kostbare reddingsoperatie te 
realiseren besloot het bestuur om in twee 
fases te werken.  
 
Tijdens de eerste fase werden de kaarten 
gedigitaliseerd. In 2004 werden de kaarten van 
de parcellaire atlas (1811 - 1817) en zeven 
deelkaarten van de Atlas des communications 
vicinales de la commune d’Herentals (1841 - 
1845) gedigitaliseerd. In 2005 kwamen de 
overige kaarten van deze atlas van de 
buurtwegen aan de beurt. 
 
In een tweede fase komt de restauratie van de 
kadasterplans aan bod. De Atlas des 
communications vicinales de la commune 
d’Herentals moet daarna ook terug worden 
ingebonden. 
 
185 geïnteresseerde bezoekers bezochten 
deze merkwaardige tentoonstelling. Bovendien 
kregen 70 personen, telkens in groepen van 
tien, een rondleiding in de archiefkluis, die in 
de regel niet toegankelijk is voor bezoekers.  
Dit hoge bezoekersaantal is opmerkelijk. In 
2003 verwelkomde het archief 53 bezoekers 
op de Erfgoeddag. In 2004 waren er 78 
bezoekers. Alleszins is deze stijging mee te 
danken aan het goede idee van de plaatselijke 
initiatiefnemers om wandelingen langs de 
verschillende locaties te organiseren. 
 
150 jaar spoorwegen te Herentals en in de 
Kempen  

150 jaar geleden, op 23 april 1855, stoomde er 
voor het eerst een trein door Herentals. De 
allereerste spoorweg in de Kempen, het traject 
Kontich - Lier - Herentals, verbond Herentals 
met wereldhaven Antwerpen.  
Er werden stations gebouwd in Lier, Nijlen, 
Bouwel, Herentals, Lichtaart, Tielen en 
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Turnhout. Samen met het grote bassin van het 
Kempisch kanaal vormde het station het 
industriële hart van Herentals. Wanneer koning 
Leopold I het koninklijk domein te Retie 
bezocht, reisde hij meestal per trein tot 
Herentals. Via het Kempisch kanaal voer hij 
dan verder met zijn jacht naar Geel-Ten-Aard. 
Ter gelegenheid van dit jubileum gaf de 
Herentalse archivaris het boek 150 jaar 
spoorwegen in de Kempen uit. In dit boek 
behandelt hij de geschiedenis van 150 jaar 
spoorwegen te Herentals en het impact van de 
spoorweg op de stad. Het boek (21 x 30 cm) 
telt 180 bladzijden en ruim 150 zwart-wit 
illustraties.  
 
De NMBS stelde op 23 en 24 april 2005 een 
stoomtrein ter beschikking om het traject Lier-
Turnhout opnieuw af te leggen. 
 
Ten slotte kon het publiek de rijke Herentalse 
en Kempische spoorweggeschiedenis bekijken 
in een zeer illustratieve en historisch 
waardevolle tentoonstelling. Alle gemeenten 
met een spoorwegstation langs de lijn Kontich-
Lier-Turnhout kregen een of twee panelen ter 
beschikking. Deze tentoonstelling reisde ook 
langs deze stationsgemeenten en stelde een 
belangrijke verzameling oude fotocollecties 
tentoon.  
 
Het grootste deel van de foto’s toonde treinen, 
gebouwen en spoorweginstallaties: zowel 
puffende stoomtreinen als hypermoderne 
elektrische treinen; zowel idyllische als minder 
fraai ogende stations; roethuisjes, barelen en 
watertorens. Ook de vaak schilderachtige 
cafés, restaurants en hotels rond de stations 
kwamen aan bod. De mensen die met het 
spoor aan de kost kwamen en de zeer 
uiteenlopende groep van treinreizigers kregen 
ook de nodige aandacht. 
 

 
Oorlogverwoesting 

 
Andere foto’s stelden verschillende 
spoorwegrampen voor en de verwoestingen 
die de twee wereldoorlogen aan de 

spoorweginfrastructuur veroorzaakten, vooral 
aan de spoorwegbruggen.  
De NMBS stelde heel wat materiaal voor deze 
tentoonstelling ter beschikking: een grote kast 
met dienstregelingen, een hokje voor de 
kaartjesknipper, een seinhefboom, een 
seinarm met lenzen, een houten rijtuigbank 
met bagagerek, enzovoort. 
 
In Herentals liep de tentoonstelling 150 jaar 
spoorwegen te Herentals en in de Kempen van 
24 september tot 16 oktober 2005 in het 
kasteel Le Paige. Deze tentoonstelling kon 
bogen op een grote belangstelling, er waren 
636 bezoekers.  
 

 
spotprent van August Van Aerschot 

 
Deze spotprentbriefkaart werd omstreeks 1902 
verspreid door de Herentalse industrieel 
August Van Aerschot (1825 - 1904). Met zijn 
pamflet wou hij kritiek leveren op het 
ontwikkelingsbeleid van Herentals. 
 
Van Aerschot geeft via deze prentbriefkaart 
zijn revolutionaire toekomstvisie op de 
ontwikkeling van de infrastructuur weer. Aan 
de overkant van het oude spoorwegstation 
bouwt hij een tramstation. Wat verderop rijst 
een imposant spoorwegstation op met 
daarachter een binnenhaven, die aansluiting 
geeft op het Kempisch Kanaal.  
 
Als schril contrast met deze schitterende en 
kleurrijke toekomstvisie op de economische 
ontwikkeling van zijn stad schetst Van 
Aerschot de stationsbuurt zoals ze er toen 
werkelijk uitzag. Hij voegt er alleen nog het 
standbeeld van een kemel, ‘de schutsengel’ 
van Herentals, aan toe. 
 
Herentals in de letterkunde 

Tijdens de septemberdagen 2005 liep in de 
bibliotheek een tentoonstelling Herentals in de 
letterkunde. Op deze tentoonstelling werd een 
selectie geëxposeerd uit het literair werk van 
21 Herentalse schrijvers. Deze  Herentalse 
schrijvers waren Bertiven, F.A. Briers, Renaat 
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Bulckens, Ernest Claes, Marcel Dams, 
Servaas Daems, Remy de Pillecyn, Alain de 
Prelle de la Nieppe, Karel Elebaers, Marc 
Helsen, Pol Heyns, Hilde Hoefnagels, Jef 
Laureys, Jef Lievens, Jef Mennekens, Jozef 
Tegenbos, Jean Van Noordhoven, Frans Van 
Tendeloo, Frans Verbiest, Lief Vleugels en 
Willem Wijnants. 
 
Verder kwamen vier tijdschriften uit Herentals 
aan bod en een toneelstuk van de plaatselijke 
rederijkerskamer. 
 
Op de tentoonstelling kon de bezoeker kennis 
maken met de vier volgende tijdschriften: 
Mededeelingen van de Kunst en 
Oudheidkundigen Kring voor Herentals en 
Omstreken (1933 - 1936); Herentalse 
Bijdragen (1976 - 1992); Historisch Jaarboek 
van Herentals (vanaf 1986) en  Filter - 
Herentals Kultureel Maandblad (1958 - 1962). 
 
Het toneelstuk was Tspel van Sinne door de 
Herentalse rederijkerskamer De Cauwoerde.  
Dit toneelstuk werd te Antwerpen uitgevoerd in 
1561 tijdens de zevende wedstrijd van het 
Landjuweel (1510 -1561). Herentals nam deel 
in de categorie van de steden, Turnhout in de 
categorie van de vrijheden. Heruitgave door de 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1962. 
De tentoongestelde werken waren gedeeltelijk 
afkomstig uit de stedelijke verzamelingen van 
het stadsarchief en in de stedelijke openbare 
bibliotheek berusten en gedeeltelijk uit een 
privéverzameling. 
 
Raadplegingen van het stadsarchief 

Het stadsarchief kreeg 776 bezoekers over de 
vloer in 2005.   
Jasperine Willems promoveerde in juni 2005 
aan de Universiteit Antwerpen tot licentiaat in 
de moderne geschiedenis. Haar proefschrift, 
De Commissie van Burgerlijke Godshuizen van 
Herentals en het beheer van de onroerende 
goederen (1795 - 1815) was geheel gebaseerd 
op documenten uit het stadsarchief van 
Herentals. Prof. dr. Helma De Smedt was 
promotor en de archivaris copromotor. 
 
Het Historisch Jaarboek 

Uit de geschiedkundige publicaties die voort-
vloeien uit archiefstudie van de bezoekers van 
de leeszaal blijkt ook de goede werking van 
een stadsarchief. De belangrijkste uitgave in 
dat verband is ongetwijfeld het Historisch 
Jaarboek van Herentals. In deze uitgave zien 
oorspronkelijke artikels over de geschiedenis 
en de volkskunde van Herentals het daglicht. 
Elk jaarboek wordt tevens rijkelijk geïllustreerd 
met foto’s, tekeningen en gravures. 

Het hoofdartikel van het Historisch Jaarboek 
van Herentals 2005 behandelt de lotgevallen 
van twee Herentalse gasthuisnonnen, Adriana 
Vercorten en Philippina Versteylen, tijdens de 
eerste helft van de achttiende eeuw. Zij namen 
het niet zo nauw met de kloosterdiscipline en 
de kloosterregel. Daarom bestrafte Carolus 
Espinosa, bisschop van Antwerpen, hen 
meermaals met opsluiting in de 
kloostergevangenis en met verschillende 
andere tuchtmaatregelen.  
 
Drie bijdragen belichten verschillende facetten 
uit het verleden van het Begijnhof. Deze 
artikels behandelen de werkzaamheden van 
de Burgerlijke Godshuizen van Herentals, 
vooral van het Begijnhof, en het beheer van de 
onroerende goederen (1795 - 1815), de 
bouwgeschiedenis van het Sint-
Catharinabegijnhof van Herentals (ca. 1266 - 
ca. 1940) en een boeiende reeks vertellingen 
over het kleurrijke begijnhofleven door de 
eeuwen heen.  

 
de begijnhofkerk 

 
Verder vindt de lezer in dit jaarboek een leerrijk 
overzicht van de meer dan tweehonderd 
herbergen of cafés die Herentals in de 
twintigste eeuw rijk was. Herentals kende 206 
herbergen in de periode van 1911 tot 1920.  
Tussen 1931 en 1947 was het aantal 
Herentalse cafés gestegen tot 230. Een 
veertigtal foto’s of prentbriefkaarten verluchten 
de herbergbijdrage. 
 
Artikels over het florissante wielerleven, Ernest 
Claes en Herentals en het ‘Hertals’ dialect 
ronden deze prachtige vijftiende editie van het 
Historisch Jaarboek af.
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TECHNISCHE DIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Gino Verschueren
 
Foren 

Nieuwe locatie voor Statiekermis en 
Septemberfoor 

De Statiekermis in Noorderwijk kreeg een 
nieuwe stek vanaf 2005. De kramen 
verhuisden van de Morkhovenseweg naar de 
zogenaamde goederenkoer van het 
voormalige station.  
 
De stad heeft voor dit verhard terrein langs het 
fietspad Aarschot-Herentals een huurovereen-
komst voor twintig jaar afgesloten met de 
NMBS, de eigenaar van het perceel. De 
nieuwe locatie is een stuk veiliger voor de 
kermisbezoekers. Bovendien is de 
wegomleiding via de Verbindingsstraat niet 
meer nodig. 
 
Ook de Septemberfoor in Herentals verhuisde. 
Door de werkzaamheden op de Grote Markt, 
voor de heraanleg van het centrum, was daar 
tijdelijk geen plaats voor kermisattracties. 
Daarom stonden die van 2 tot en met 12 
september 2005 uitzonderlijk op de 
Augustijnenlaan, tussen Hondsberg en 
Vinkenslag. Zo konden ook de openbare 
markten op vrijdag en zondag gewoon blijven 
doorgaan. 
 
Lokale Economie 

Met belgerinkel naar de winkel 
Herentals nam ook in 2005 deel aan de actie 
"Met belgerinkel naar de winkel". Deze actie 
van Unizo en de Bond Beter Leefmilieu beloont 
de klanten die met de fiets komen winkelen. 
Het stadsbestuur gaf opnieuw 2.500 euro voor 
de prijzenpot. De actie startte op 7 mei, tijdens 
de Week van de Zachte Weggebruiker en 
duurde tot 25 juni. 
 
Kwaliteitsverbetering buurt- en 
nachtwinkels 

Het stadsbestuur werkt mee aan het 
provinciaal project “Kwaliteitsverbetering van 
buurt- en nachtwinkels”. Samen met Unizo 
organiseerde de stad een informatiever-
gadering en bezocht ze de eigenaars van 
nachtwinkels en restaurants. De ondernemers 
kregen een attest wanneer ze voldeden aan de 
reglementeringen en wettelijke verplichtingen. 
 

Kerstverlichting dorpsplein Morkhoven 

Het dorpsplein van Morkhoven kreeg nieuwe 
kerstverlichting. Deze verlichting bestaat uit 
een tulpvormige verlichting voor zes 
straatlantaarns en verlichting in de vorm van 
sneeuwkristallen. Een verlichting in de vorm 
van een kleine kaars versiert de pomp op het 
plein. De kerstverlichting kost 6.406.95 euro, 
inclusief BTW. 
 
Mobiliteit 

Nieuwe verkeerscirculatie in Vest en Rode 
Kruisstraat 

Na de heraanleg van de Vest en een deel van 
de Rode Kruisstraat kregen deze straten in 
2005 een nieuwe verkeerssituatie.  
 
Het deel van de Vest tussen de Bovenrij en de 
aansluiting met de Rode Kruisstraat werd 
woonerf: het autoverkeer mengt er zich met de 
andere gebruikers. De doorgang met de 
Bovenrij is afgesloten voor automobilisten.  
 
In het deel van de Vest tussen de 
Herenthoutseweg en de aansluiting met de 
Rode Kruisstraat geldt beperkt 
éénrichtingsverkeer: fietsen en bromfietsen 
klasse A mogen er in beide richtingen rijden, 
auto's alleen in de richting van de 
Herenthoutseweg. Voor de fietsers die hier in 
de tegenrichting rijden, komt er een 
fietssuggestiestrook. 
 
Dit deel van de Vest en de hele Rode 
Kruisstraat kregen een zone 30 statuut. 
 
Rustbank voor busgebruikers Molekens 

De uitvoeringsdienst plaatste een rustbank ter 
hoogte van de bushalte op de hoek van de 
Herenthoutseweg en de Meidoornlaan. Heel 
wat oudere bewoners van de Molekens 
stappen daar op de bus om naar het centrum 
te komen. De zitbank maakt het wachten op de 
bus voor hen een stuk aangenamer. 
 
Charter voor motorvriendelijke 
infrastructuur 

Het stadsbestuur tekende op vraag van de 
Motorcycle Action Group vzw, een 
belangengroep voor motorrijders, het charter 
motorvriendelijke infrastructuur. Dit charter 
werd opgemaakt in opdracht van het federale 
ministerie van mobiliteit. Door de 
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ondertekening kan Herentals zich profileren als 
motorvriendelijke gemeente. 
  
MobiBuzz 

Op maandag 17 oktober 2005 stelde Vlaams 
minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt in 
Herentals MobiBuzz voor: een rijdende doe-
tentoonstelling over mobiliteit en openbaar 
vervoer voor leerlingen van de derde graad 
van het basisonderwijs.  
 

 
de MobiBuzz 

 
Dit project van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde en De Lijn, gesteund door de 
Vlaamse overheid, maakt kinderen vertrouwd 
met het gebruik van het openbaar vervoer. 
 
Rietbroek 

Op 28 april 2005 werden de straten Dompel en 
Rietbroek ter hoogte van het kruispunt met de 
Lange Eerselsstraat afgesloten voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er kwamen  
veel reacties op deze proefopstelling en er 
waren petities met alternatieve voorstellen. Het 
stadsbestuur besloot daarom de proefopstel-
ling al veel sneller bij te sturen. Om de 
snelheid terug te dringen in Rietbroek liet het 
stadsbestuur wegversmallingen aanbrengen in 
het begin van de straat. Deze proefopstelling 
miste volgens de buurtbewoners haar effect 
niet. Omdat er nog altijd te snel gereden werd 
in het midden van de straat, waar geen 
versmallingen waren, kwam er een extra 
proefopstelling met twee bloembakken links en 
rechts van de straat. De geleideconstructies ter 
hoogte van de aansluiting met de Lange 
Eerselsstraat werden zes meter verschoven in 
de richting van Wolfstee. In oktober evalueerde 
het stadsbestuur de situatie in Rietbroek 
opnieuw. 
 
Ronde van Herentals 

Tijdens de Vlaamse Week van de Zachte 
Weggebruiker organiseerden het stadsbestuur 

en politiezone Neteland op dinsdag 10 mei 
2005 ‘de Ronde Van Herentals’, een stedelijk 
project rond verkeersveiligheid en jongeren.  
 
Enkele delen van het centrum waren die dag 
verkeersvrij. Er waren een 1000-tal kinderen 
uit de Herentalse lagere scholen aanwezig in 
het centrum, te voet of met de fiets.   
 
De deelnemers kregen meer uitleg over de -
moeilijke verkeerssituaties op strategische 
plaatsen in de stad.  De politie maakte de 
voorrangsregels in het verkeer duidelijk en had 
extra aandacht voor het vertalen van de 
gebaren van agenten op een kruispunt. De 
fietsersbond demonstreerde de dodehoek-
spiegel van een vrachtwagen. 
 
Op het programma stonden ook een video 
over de verkeersproblematiek, een 
behendigheids-parcours rond afval sorteren, 
een fietsgrafeer-stand, grappige fietsen, een 
demonstratie van het Rode Kruis, een bezoek 
aan de brandweer en een fietsencontrole. 
 
De bereikbaarheid van de Lichtaartseweg 

Het was een moeilijk jaar voor de bereikbaar-
heid van de Lichtaartseweg en omgeving. 
 
In 2005 startten er verschillende werken in de 
omgeving van de Lichtaartseweg. Aquafin 
voerde rioleringswerken uit in de wijk Heiberg. 
Daarna werkte de NMBS aan de overwegen 
van de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg.  
 
Aansluitend werd het kruispunt van de 
Lichtaartseweg met de Wijngaard heraan-
gelegd om de schoolomgeving veiliger te 
maken. Deze werken duurden tot na de grote 
vakantie. Gedurende een half jaar was er geen 
doorgaand verkeer mogelijk. 
 
Nieuwe pomp voor voetgangerstunnel 

Het stadsbestuur plaatste een nieuwe pomp 
van 2.944,22 euro in het pompstation van de 
voetgangerstunnel aan het station. De oude 
pomp was aan vervanging toe. 
 
Nieuwe bus voor leerlingenvervoer 

Het stadsbestuur kocht een nieuwe bus voor 
het leerlingenvervoer. Door de nieuwe 
wetgeving die onder meer het dragen van 
gordels ook in bussen verplicht, bood de oude 
bus niet voldoende plaats meer aan een 
doorsnee klas. 
 
De nieuwe bus is twaalf meter lang en biedt 
plaats aan 53 reizigers. Ze kost 169.974,75 
euro, inclusief btw.
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TOERISME 

Grote Markt 41 
Diensthoofd: Leen Evens 
 
Toerisme Herentals  

Toerisme Herentals is een 
samenwerkingsverband van de stedelijke 
dienst toerisme en de vzw Toerisme Herentals. 
Vijftien vrijwilligers en drie medewerkers van 
de stad vormen een hecht team. 
 
Fietstoerisme 

Het fietstoerisme blijft een belangrijke troef in 
deze regio. Ondanks de minder warme 
zomermaanden was het toeristisch seizoen 
2005 immers een geslaagd fietsseizoen.  
 
Zo fietsten meer dan vijfhonderd deelnemers 
de fietszoektocht. De TIP-fietsverhuurdienst 
van Toerisme Herentals draaide op volle 
toeren en kreeg een welkome uitbreiding tot 
vijftien fietsen.  
 
De Schakel 

De jaarlijkse fietshappening De Schakel, op 
het einde van de zomer, overschreed ook dit 
jaar de kaap van de 10.000 deelnemers. 
 

  
de Schakel 

 
Ook het fietsknooppuntennetwerk kent veel 
succes. De toeristische dienst verkoopt 
jaarlijks honderden kaarten waarop deze 
knooppunten aangeduid zijn. 
 
Opening toeristisch seizoen 

Op zondag 24 april vond in de Antwerpse 
Kempen, en dus ook in Herentals, de opening 
plaats van het toeristisch seizoen. En het was 
een feestelijke opening!  
 
Een gevarieerd programma en een stralende 
zon overtuigden honderden deelnemers van 
het recreatieve aanbod van stad Herentals.  
 

Deelnemen betekende een avontuurlijk traject 
afleggen: de toeristentoren afdalen met 
touwen, met de kano of kajak de Kleine Nete 
afvaren, aan de jachthaven meevaren met 
plezierjachten of de speedboten van de 
brandweer. 
 
Een driehonderdtal kinderen kwamen konijnen 
vangen tijdens het Spel van de Roetaert en 
dansten mee met de leuke kinderdiscoshow. 
 
Kerstmarkt 

Elk jaar op de tweede zondag van december 
wordt de Grote Markt het decor voor een 
stemmige kerstmarkt.  
 
Vijfenzestig sfeervol versierde kramen, de 
kerststal met levensechte kerstfiguren en 
Herentalse koren brengen nog steeds 
duizenden mensen in kerststemming. 
 
Wandelen 

Naast de vele individuele wandelaars genoten 
meer dan 5.000 mensen in groepsverband van 
het rijke aanbod aan stads- en natuurwande-
lingen en winter- en zomerwandelingen.  
 
Tien stadsgidsen en vijftien natuurgidsen laten 
de mooiste plekjes van Herentals zien. Deze 
gidsen volgden een specifieke opleiding en 
bezitten een diploma streekgids of natuurgids. 
 
Kempense Heuvelrug 

Op 2 april 2005 huldigde het bestuur het 
nieuwe wandelnetwerk ‘Kempense Heuvelrug’ 
officieel in. Het project is een realisatie in 
samenwerking met Kasterlee en Retie, met 
subsidies van Toerisme Vlaanderen. In totaal 
kan er tweehonderdvijftig kilometer gewandeld 
worden over de Kempense Heuvelrug. 
Ondertussen zijn er in de drie gemeenten al 
meer dan 5 000 kaarten verkocht. 
Acht wandelpeters en -meters controleren 
regelmatig het totale traject van het wandel-
netwerk. Zij controleren de bewegwijzering van 
het netwerk en de staat van de wandelpaden. 
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netwerkknooppunt 
 
Aanbod 

Herentals verwelkomde 750.000 bezoekers in 
2005.  Zij bezochten de monumenten van de 
stad, de groene rand en het vele water. 
 
Naast een schat aan monumenten heeft 
Herentals nog heel wat andere troeven. Zo 
kunnen bezoekers en Herentalsenaren zich 
onder meer uitleven in recreatiepark Het 
Netepark, sporten in het BLOSO-sportcentrum,  

de toeristentoren opklimmen of in Morkhoven 
het schedelmuseum Schedelhof bezoeken.  
 
Herentals heeft bovendien een uitgebreid 
wateraanbod. Bezoekers kunnen actief 
aanwezig zijn in het waterdoecentrum 
Hidrodoe, de jachthaven aan het Kanaal 
Herentals-Bocholt bezoeken of kanotochtjes 
maken op de Kleine Nete.   
 
Het jeugdverblijfcentrum De Brink blijft één van 
Herentals grootste trekpleisters en ook de 
natuurgebieden kunnen op heel wat interesse 
rekenen. 
 
Overnachtingen 

Camping De Schuur, het gastenverblijf van de 
familie Mariën, hotel De Zalm en De Swaen, 
het jeugdverblijfcentrum De Brink en het 
sporthotel van BLOSO boekten samen 
ongeveer 75.000 overnachtingen. 
 
De Groene Netekant  

Vzw De Groene Netekant is een nieuw 
toeristische samenwerkingsverband tussen de 
stad Herentals en de gemeenten Kasterlee, 
Olen en Grobbendonk. De vzw werd opgericht 
op 17 juni 2005 en kreeg Marlies Goris als 
clustercoördinator. Een gezamenlijke logieslijst 
en vertegenwoordiging op beurzen behoren tot 
de eerste realisaties van dit samenwerkings-
verband.
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UITVOERINGSDIENSTEN 

Hemeldonk 8 
Diensthoofd: Danny Verwimp 
 
Nieuwe stadsbus voor leerlingenvervoer 

De dienst vervoer zorgt voor het 
leerlingenvervoer naar het zwembad of naar 
de buitenschoolse kinderopvang. Ook de 
stedelijke vakantiewerking kan rekenen op 
deze dienst.  
 

 
de nieuwe stadsbus 

 
Door de nieuwe wetgeving, die onder meer het 
dragen van gordels ook in bussen verplicht, 
bood de huidige stadsbus geen voldoende 
plaats meer aan een doorsnee klas. Bovendien 
was de stadsbus al zeventien jaar oud.  
De gemeenteraad besliste daarom op 7 juni 
2005 een nieuwe stadsbus te kopen. 
 
IJzel bestrijden met nieuw materiaal 

De groendienst hield ook afgelopen winter de 
fietspaden ijzel- en sneeuwvrij en kreeg daar 
nieuw materieel voor. Zo kreeg een 
smalspoortractor vooraan een nieuwe 
sneeuwschuif en achteraan een zoutstrooier. 
 
Het stadsbestuur kocht bovendien een 
pekelstrooier aan, speciaal om fietspaden 
ijsvrij te houden. Het bestuur koos voor pekel 
omdat dat sneller ontdooit en door het 
bevroren oppervlak dringt. Pekel geeft ook een 
meer gelijkmatig resultaat.  
 
Een fietspad dat ijsvrij is door pekel verleent de 
zachte weggebruiker een betere grip op de 
weg dan strooien met zout zou doen. Pekel is 
bovendien meer milieuvriendelijk dan zout en 
minder schadelijk voor de beplantingen.  
 
Tot einde maart stonden dag en nacht twee 
wagens en twee tractoren klaar om wegen en 
fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. 
 

Onkruid bestrijden meer arbeidsintensief 
Na de winter trok de groendienst weer ten 
strijde tegen onkruidgroei tussen beplantingen, 
met speciale aandacht voor het vergroenen 
van verhardingen en voetpaden. In het 
verleden gebruikte de groendienst daar 
onkruidverdelger voor, vandaag de dag 
gebeurt dat meer en meer manueel en 
mechanisch.  
 
Het personeel van de groendienst zette 
Herentals in 2005 alweer in de bloemetjes. In 
de tweede helft van mei plantten ze ongeveer 
20.000 éénjarige planten in de bloembakken, 
hangbakken en perken. 
Voor het werk in de deelgemeenten 
Noorderwijk en Morkhoven kreeg de ploeg een 
nieuwe bestelwagen met laadbak.  
 
Projecten bij de wegenwerkers 

De collega’s van de dienst wegen hebben ook 
niet stilgezeten in 2005. Zo werkten ze vorige 
zomer samen met enkele van de 230 
jobstudenten aan de heraanleg van het 
basketterrein op de Molenvest.  Ze namen ook 
de uitbreiding van de fietsstalling aan het 
station van Herentals voor hun rekening. 
 
De wegenschilders ondervonden wat 
tegenstand van het weer bij het aanbrengen 
van wegsignalisatie. De temperatuur moet 
immers minstens 10 graden bedragen om de 
verf blijvend aan te brengen.  
 
De wegenschilders verfden zebrapaden, 
parkeervakken en belijningen aan bushaltes . 
Fietssuggestiestroken kregen rode slemlagen. 
 
FSC-gelabeld hout  

De schrijnwerkerij van de dienst onderhoud 
gebouwen maakte een 40-tal banken van 
FSC-gelabeld hout. FSC is de afkorting van 
Forest Steward Council. FSC-gelabeld hout is 
hout van speciaal aangelegde bossen. Het 
label getuigt van respect voor het milieu. 
 

Nieuwe wagens voor reinigingsdienst      

Eén van de dienstwagens van de 
reinigingsdienst was aan vervanging toe. De 
wagen had meer dan 12 jaar trouw dienst 
gedaan. 
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de nieuwe borstelwagen 
 
De reinigingsdienst nam ook  een nieuwe 
borstelwagen in gebruik. Nieuw aan deze 
borstelwagen is dat hij zowel links als rechts 
kan vegen. Dat is vooral een voordeel in 
éénrichtingsstraten: de chauffeurs van de 
nieuwe borstelwagen moeten nu niet meer in 
de tegenovergestelde richting rijden om de 
straat te vegen.  
 
Bovendien is de wagen ook uitgerust om 
afgevallen bladeren op te zuigen. De 
bosrstelwagen zal dan ook in de herfstperiode 
goed van pas komen. 
 
De afvalcijfers 

Aard van het afval Gewicht in kg 
grof vuil 1.042.480 

restplastic 31.120 

snoeihout 684.160 

papier 485.420 

sloop/zand 3.436.200 

houtafval 835.320 

KGA 71.866  
Afvalcijfers recyclagepark 2005 

 

In 2005 haalde de reinigingsdienst 2 215 940 
kg restafval op en 192 380 kg restplastic.  

Zoals altijd maakte deze dienst ook alle 
vuilbakjes leeg en zorgde de dienst voor de 
schoonmaak na allerlei evenementen als 
markten, Parkrock, De Mart en de kermissen.  
 
Tijdens de zomer kreeg de dienst de welkome 
hulp van de zestienjarige jobstudenten. Ze 
hielpen bij het opruimen van zwerfvuil en bij 
het plaatsen van zitbanken en vuilbakjes. Ook 
het recyclagepark kreeg extra hulp van de 
jobstudenten.  
 

 
de kleine veegwagen   

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


