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VOORWOORD 
 
 
Beste lezer  
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2006, een overzicht van de realisaties van het stadsbestuur en 
de diensten tijdens het laatste jaar van de vorige legislatuur. Dat jaar vormde een brugjaar naar 
een vernieuwd bestuur. Want 2006 was een verkiezingsjaar, in oktober stemden de inwoners 
van Herentals veel nieuwe mensen naar de gemeenteraad.  
 
De kaft van het jaarverslag verwijst naar dit overgangsjaar. We symboliseren de overbrugging 
met foto’s van een brug over de Wimp in Morkhoven, een brug over de Lenskensdijkloop in 
Noorderwijk en een brug over de Kleine Nete in Herentals. 
 
U vindt in dit jaarverslag per dienst de hoogtepunten van 2006. Het bestuur en de diensten 
deden het mogelijke om verschillende projecten af te ronden. Zo vestig ik graag uw aandacht 
op de realisaties voor de buitenschoolse opvang en de afgewerkte Vossenberg. In het centrum 
kan Herentals weer trots zijn op de Bovenrij en de Bovenpoort. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier! 
 
Uw burgemeester 
 
Jan Peeters 
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BLIKVANGERS IN 2006 

De Vossenberg vernieuwd 

Sinds maandag 6 maart is de 
splinternieuwe gymnastiekzaal in 
sportcomplex De Vossenberg in gebruik. 
Op de plaats waar vroeger het zwembad 
stond, kunnen sportievelingen nu op 
topniveau turnen. Van de zaal zullen niet 
alleen topsporters gebruik maken. Zo 
kunnen ook leerlingen de gymnastiekzaal 
gebruiken voor meer specifieke 
oefeningen. Ook recreatieturners kunnen 
hier terecht.  
 
De nieuwe zaal beschikt over een 
wedstrijdvloer en een valkuil. Boven de 
valkuil kunnen de turners verschillende 
gymnastiekdisciplines trainen. Zowat het 
volledige turnmateriaal, zoals rekstokken, 
matten en sprongtoestellen, is nieuw. Het 
bestuur kocht ook een wedstrijdtrampoline 
en een valkuiltrampoline aan. 
 
Naast de gymnastiekzaal kwam er ook een 
polyvalente zaal met parketvloer, een 
spiegelwand en een muziekinstallatie. Er 

zijn bovendien judomatten, kleine 
turnmatten en ander materiaal aanwezig. 
Deze zaal is geschikt is voor sporten als 
dans, judo en karate.  
 
Behalve een nieuw ingerichte EHBO-ruimte 
en sanitaire ruimtes kreeg De Vossenberg 
in de grote zaal ook nieuwe bekleding op 
de tribunes, vernieuwde doucheruimten en 
een beter verwarmingssysteem. 
 
De stedelijke sportdienst kreeg een plaats 
in het vernieuwde deel van De 
Vossenberg. In de vroegere bureauruimtes 
van de dienst komen vergaderruimtes voor 
de Herentalse sportclubs. 
 
De Vossenberg is nu volledig toegankelijk 
voor personen met een handicap. Het 
sportcomplex beschikt over een lift, 
hellingen, aangepast sanitair en extra 
brede deuren en gangen. Er is ook meer 
parkeerruimte voorzien voor personen met 
een handicap. 

 

  
De vernieuwde Vossenberg
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Bovenpoort gerestaureerd
 
Herentals is een pareltje rijker. De 
Bovenpoort, die sedert 30 mei 1936 
officieel erkend is als monument, schittert 
weer.  
 

Zicht op gerestaureerde Bovenpoort vanuit 
Stadspoortstraat 
 
Het stadsbestuur liet in 2006 de 
Bovenpoort restaureren. Dat was 
noodzakelijk, omdat de poort aan het 
scheuren was. Er liep een scheur over de 
hele lengte van de poort. De oude poort 
had het immers zwaar te verduren van het 
verkeer dat er door reed.  
 
De poort kreeg betonnen boordstenen, die 
het risico verkleinen dat vrachtwagens de 
bovenkant raken. De Vlaamse overheid en 
de provincie subsidieerden 80 % van de 
kostprijs van de restauratie. 
 
De oudste vermelding van de poort dateert 
van 1389. De poort is te zien op de oude 

stadsplattegrond van Herentals uit 1558. 
De Spanjaarden vernieuwden de poort in 
1592. Enkele jaren later, in 1608 kwamen 
de verdedigingssystemen en de 
valbruggen van de poort aan de beurt.  
 
De Herentalse poorten raakten in verval in 
de 18de eeuw, in 1754 dreigde de 
Bovenpoort zelfs in te storten. De stad 
beschikte toen niet over het nodige geld 
om de poort grondig te restaureren en brak 
om veiligheidsredenen een groot deel van 
de voorzijde af. De restauratie kwam er 
dan toch in 1772.  
 
Na de Eerste Wereldoorlog waren de 
poorten opnieuw dringend aan restauratie 
toe. Omdat de dakbedekking bijna 
verdwenen was, kregen de poorten toen 
een volledig nieuw dak. 
 

Zicht op gerestaureerde Bovenpoort vanuit 
Bovenrij

 

Bovenrij in een nieuw kleedje 
 
In februari startte fase 2 van de heraanleg 
van het stadscentrum. Tijdens die fase 
kreeg de Bovenrij een aantrekkelijk nieuw 
uitzicht.  
 
De Bovenrij heeft nu een nieuwe bestrating 
in de grijze natuursteen die ook al in het 
Hofkwartier en op de Grote Markt lag. Ook 
de Bovenrij kreeg duidelijk afgebakende 
trottoirs, die ongeveer 5 cm hoger dan de 
straat liggen.  
 

Het kruispunt met de Nonnenstraat ligt 
hoger, trottoir en rijweg liggen er bijna even 
hoog. Wegneembare paaltjes verzekeren 
hier de veiligheid van de voetgangers. 
 
De werkzaamheden aan de Bovenrij 
gebeurden in fasen, zodat er telkens maar 
een beperkt deel van de straat 
onbereikbaar bleef.  
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Bovenrij met zicht op Bovenpoort 
 
De werkzaamheden begonnen aan de 
Bovenpoort, waar ze samenvielen met de 
restauratie van de poort. 
 
De Bovenrij is een aantrekkelijke 
winkelstraat geworden. Ook aan de 
terrasjesliefhebbers heeft het bestuur 
gedacht. De terrasjes staan er veiliger.  
 

In de vernieuwde straat heeft men aan de 
zuidkant zicht op de prachtig 
gerestaureerde Bovenpoort.  
 
Aan de andere kant sluit de Bovenrij aan 
op de Grote Markt. In deze richting kan 
men de Lakenhal en het Boerenkrijgbeeld 
bewonderen.  
 

Bovenrij met zicht op Lakenhal 
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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 

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) 

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) 

Secretaris 

ir. Frans Van Dyck, Mussenblok 5 
 

Resultaat Verkiezingen 8 oktober 2006 

Op 8 oktober 2006 verkozen de Herentalse 
kiezers een nieuw stadsbestuur. Ze 
verschudden die dag de politieke kaarten. 
 
Partij Stemmen % Zetels 

sp.a 6.228 32,6 11 

CD&V 5.137 26,89 8 

VLAAMS 
BELANG 

3.156 16,52 5 

VLD+ 2.292 12 3 

GROEN! 1.699 8,89 2 

BLAUW 2006 592 3,1 0 

 
Een meerderheid van sp.a en CD&V zal de 
stad vanaf 1 januari 2007 besturen. Vanaf 
1 januari verwelkomt de Herentalse 
gemeenteraad bovendien heel wat nieuwe 
mandatarissen. 
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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 heeft de algemene 
leiding over het bestuur. Hij werd 
aangesteld en benoemd door de Koning.  
 
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 
gemeenteraadszittingen voorbereiden.  
Commissies hebben geen beslissingsrecht. 
Ze zijn evenredig samengesteld uit 
gemeenteraadsleden van de verschillende 
politieke fracties. 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 commissie. 

 

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 VAN DE GEMEENTE  
Financiële dienst 
Augustijnenlaan 30 
Ontvanger: Johan Vinck 
 

Begrotingsrekening 

Het resultaat van het dienstjaar 2006 voor 
de gewone dienst bedraagt 
-1.918.636,50 euro, voor de overboekingen 
2.047.564,14 euro. Dit is 2.949.571,50 euro 
beter dan verwacht na de tweede 
begrotingswijziging. Het algemene 
begrotingsresultaat van de gewone dienst 
neemt hierdoor af tot 7.979.790,50 euro.  
 
Dit resultaat is beter dan verwacht, en 
opnieuw het gevolg van enkele eenmalige 
meevallers. Het gaat hierbij om de verkoop 
van aandelen van Electrabel en Telenet, 
alsook eenmalige dividenden van IVEKA 
voor gas en elektriciteit. In totaal ging het 
om 3.715.665,35 euro. Dit maskeert 
slechts een structureel probleem dat de 
nodige aandacht vereist. 
 
Het resultaat van het dienstjaar 2006 voor 
de buitengewone dienst bedraagt 
-7.855.253,87 euro vóór de overboekingen 
en 1.375.929,15 euro erna.  
 
Het algemene begrotingsresultaat van de 
buitengewone dienst vertoont hierdoor een 
tekort van -6.540.242,85 euro. 
 
Het algemene begrotingsresultaat (gewone 
dienst + buitengewone dienst) voor 2006 
bedraagt bijgevolg 7.979.790,50 – 
6.540.242,85 = 1.439.552,65 euro. 

Balans - activa 

De vaste activa verhogen met meer dan 
6,4 miljoen euro. Dit is het gevolg van de 
vaste activa in uitvoering. Die nemen toe 
met haast 8,7 miljoen euro tot 24,4 miljoen 
euro. De bouw van de podiumzaal is 
hiervoor verantwoordelijk. 
 
De vlottende activa verminderen met 5,4 
miljoen euro. Dit komt doordat er 7,7 
miljoen minder subsidies, giften, legaten en 
leningen geboekt zijn. 

Balans - passiva 

Uit de balans blijkt dat de schulden op 
meer dan een jaar met 1,3 miljoen euro zijn 
afgenomen. De uitstaande schuld is verder 
gereduceerd met 2,48%. De schuldratio 
voor het jaar 2006 (de verhouding tussen 
uitstaande schuld en totale ontvangsten op 
de gewone dienst) is gezakt tot 95,89%.  
 
Dit betekent dat 95,89% van de 
ontvangsten van de gewone dienst 2006 
gebruikt zouden moeten worden om de 
schulden op meer dan één jaar volledig 
terug te betalen. Dit is opnieuw gezonder in 
vergelijking met vorig jaar. 

Resultatenrekening 

De courante opbrengsten zijn minder 
gestegen dan de courante kosten. Hierdoor 
vermindert het courant resultaat tot 
2.326.192,34 euro. Dit is 1.000.247,31 euro 
minder goed dan in 2005. 
 
Het exploitatieresultaat neemt af met 
819.495,68 euro tot 2.609.831,10 euro. Het 
exploitatieresultaat zou lager moeten zijn. 
De afschrijvingen op de werken in 
uitvoering die voltooid zijn, zouden immers 
moeten toegevoegd worden. 
 
Er werd 1.113.472,57 euro van de 
buitengewone reserves gebruikt. Het 
uitzonderlijke resultaat vertoont een batig 
saldo van 1.842.699,77 euro. Dit is 
4.864.620,13 euro beter dan in 2005. Toen 
was er een nadelig uitzonderlijk resultaat. 
 
Finaal geeft dit een over te dragen batig 
exploitatieresultaat van 2.609.831,10 euro 
en een over te dragen uitzonderlijk 
resultaat van 1.842.699,77 euro of een 
batig resultaat van het boekjaar van 
4.452.530,87 euro. 
 
Dit is 1.023.204,09 euro beter dan het 
resultaat van 2005. 
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Schuldenlast 

 

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

aflossingen intresten

 

Leningen 

 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Resultaten gewone dienst 

 

Jaar Eigen dienstjaar Vorige jaren Algemeen 

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 

2006 -1.918.636,50 9.898.427,00 7.979.790,50 
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Resultatenrekening 
 

Resultatenrekening op 31/12/2006 

I Courante kosten 30.638.879,92 32.965.072,26 I' Courante opbrengsten 

  Aankopen van goederen 935.957,00 16.677.653,07  Opbrengsten van fiscaliteit 

  Exploitatiediensten en -goederen 4.932.611,88 998.769,28  Exploitatieopbrengsten 

  Personeelskosten 12.689.569,25 10.268.899,17  Bijdr. in weddelasten & ontv. werk. subs. 

  Toegestane werkingssubsidies 7.671.909,67 27.788,85  Terugvordering aflossingen leningen 

  Aflossing van leningen 2.963.209,54 4.991.961,89  Financiële opbrengsten 

  Financiële kosten 1.445.622,58      

II Subtotaal (courante kosten) 30.638.879,92 32.965.072,26 II' Subtotaal (courante opbrengsten) 

III Batig courant resultaat (II' - II) 2.326.192,34 0,00 III' Nadelig courant resultaat (II - II') 

IV Voortvloeiende kosten 4.609.461,44 4.893.100,20 IV' Voortvloeiende opbrengsten 

  Toevoeging van afschrijvingen 3.648.164,37 1.212.976,49  Meerwaarden door jaarlijkse herwaardering 

  Minwaarden door jaarlijkse herwaardering 0,00 0,00  Voorraadwijziging 

  Voorraadvermindering 0,00 2.963.209,54  Rechtzetting van de rekeningen 64XXX 

  Rechtzetting van de rekeningen 74XXX 27.788,85 716.914,17  Verrek. ontv. invest. toel., giften, leg. 

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

  Afschrijving toegest. investeringssubs. 933.508,22      

V Subtotaal (niet-kaskosten) 4.609.461,44 4.893.100,20 V' Subtotaal (niet-kasopbrengsten) 

VI Totaal exploitatiekosten (II + V) 35.248.341,36 37.858.172,46 VI' Totaal exploitatieopbrengsten ((II' + V') 

VII Batig exploitatieresultaat (VI' - VI) 2.609.831,10 0,00 VII' Nadelig exploitatieresultaat (VI - VI') 

VIII Uitzonderlijke kosten 190.481,06 919.708,26 VIII' Uitzonderlijke opbrengsten 

  Van de gewone dienst 186.777,22 94.256,57  Van de gewone dienst 

  Van de buitengewone dienst 2.562,02 817.251,69  Van de buitengewone dienst 

  Niet-begrote uitzonderlijke kosten 1.141,82 8.200,00  Niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten 

IX Toevoeging aan reserves 0,00 1.113.472,57 IX' Afname van de reserves 

  Van de gewone dienst 0,00 0,00  Ten voordele van de gewone dienst 

  Van de buitengewone dienst 0,00 1.113.472,57  Ten voordele van de buitengewone dienst 

X Totaal uitzonderlijke kosten (VIII + IX) 190.481,06 2.033.180,83 X' Totaal uitzonderlijke opbrengsten (VIII' + IX') 

XI Batig uitzonderlijk resultaat (X' - X) 1.842.699,77 0,00 XI' Nadelig uitzonderlijk resultaat (X - X') 

XII Totaal van de kosten (VI + X) 35.438.822,42 39.891.353,29 XII' Totaal van de opbrengsten (VI' + X') 

XIII Batig resultaat boekjaar (XII' - XII) 4.452.530,87 0,00 XIII' Nadelig resultaat boekjaar (XII - XII') 

XIV Bestemming batig resultaat 4.452.530,87 0,00 XIV' Bestemming nadelig resultaat 

  Over te dragen batig exploitatieresultaat 2.609.831,10 0,00  Over te dragen nadelig exploitatieresultaat 

  Over te dragen uitzonderlijk resultaat 1.842.699,77 0,00  Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat 

XV Evenwichtscontrole (XII + XIV) 39.891.353,29 39.891.353,29 XV' Evenwichtscontrole (XII' + XIV') 
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Balans 2006 

ACTIVA 2005 2006 

immateriële vaste activa 275.674,88 203.662,95 
materiële vaste activa 87.990.633,11 95.558.251,09 

niet-bebouwde gronden en terreinen 6.829.155,25 7.072.233,29 

gebouwen en hun terreinen 25.059.910,35 25.222.329,61 

wegennet 29.674.804,67 28.301.885,67 

kunstwerken 369.301,32 360.914,62 

waterlopen en waterbekkens 118.861,66 117.278,12 

meubilair en materieel 4.004.017,32 3.765.196,48 

artistiek en divers patrimonium 1.554.759,37 1.571.263,37 

vaste activa in aanbouw 15.737.073,90 24.423.349,28 

goederen verworven door leasing 4.642.749,27 4.723.800,65 
toegestane investeringssubsidies 7.163.408,62 6.460.132,15 

kredieten en leningen 2.035.503,55 1.318.878,69 
financiële vaste activa 11.381.342,88 11.730.356,18 
voorraden 0,00 0,00 

vorderingen < 1 jaar 12.853.040,77 5.298.484,64 

debiteuren 1.211.484,16 1.329.530,09 

BTW en aanvullende belastingen 74.330,83 103.601,94 

subsidies, giften, legaten, leningen 11.481.363,25 3.768.301,01 

intresten, dividenden, ristorno's 24.591,58 29.916,77 

diverse vorderingen 33.236,20 38.030,34 

terugvordering van aflossingen 28.034,75 29.104,49 

terugvordering van leningen 0,00 0,00 
bewerkingen voor derden 0,00 0,00 

financiële rekeningen 22.119.577,67 24.486.296,66 
overlopende rekeningen 431.325,85 203.531,56 

TOTAAL ACTIVA 144.250.507,33 145.259.593,92 

  
PASSIVA     

beginkapitaal 50.371.447,15 50.371.447,15 
gekapitaliseerde resultaten 30.700.114,81 30.185.827,34 
overgedragen resultaten -106.881,05 4.859.937,29 

van vroegere dienstjaren 0,00 0,00 

van voorgaand dienstjaar -514.287,47 407.406,42 

van het dienstjaar 407.406,42 4.452.530,87 
reserves 4.750.966,71 3.637.494,14 

gewoon reservefonds 0,00 0,00 

buitengewoon reservefonds 4.750.966,71 3.637.494,14 
ontvangen toelagen, schenkingen, legaten 15.446.465,01 15.800.498,70 

voorzieningen risico's & lasten 0,00 0,00 
schulden > 1 jaar 33.310.013,30 31.998.397,87 

leningen t.l.v. gemeente 32.354.289,58 31.553.451,17 

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

leningen t.l.v. derden 474.051,19 444.946,70 

erfpacht en leasing 481.672,53 0,00 

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 9.083.014,13 7.713.139,58 

aflossingen van leningen 3.936.270,06 4.378.648,53 

financiële kosten van leningen 535.956,83 591.475,21 

leningen op korte termijn 0,00 0,00 

leveranciers 2.959.726,28 1.342.191,83 

schulden voor bel., bez., soc. Lasten 1.099.537,21 1.069.675,91 

overige schulden 551.523,75 331.148,10 
bewerkingen voor derden 0,00 0,00 

overlopende rekeningen 695.367,27 692.851,85 
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Balansuittreksel 

 
ACTIVA 2004 2005 2006 

immateriële vaste activa 427.059,19 275.674,88 203.662,95 

niet bebouwde gronden en terreinen 6.640.075,44 6.829.155,25 7.072.233,29 

gebouwen en hun terreinen 25.018.050,92 25.059.910,35 25.222.329,61 

wegennet 31.121.434,45 29.674.804,67 28.301.885,67 

kunstwerken 379.304,25 369.301,32 360.914,62 

waterlopen en waterbekkens 122.008,85 118.861,66 117.278,12 

meubilair en materieel 3.876.154,54 4.004.017,32 3.765.196,48 

artistiek en divers patrimonium 1.544.829,37 1.554.759,37 1.571.263,37 

vaste activa in aanbouw 9.453.448,39 15.737.073,90 24.423.349,28 

goederen verworven door leasing 4.553.566,52 4.642.749,27 4.723.800,65 

deelnemingen 11.293.160,58 11.293.282,40 11.657.921,95 

    
PASSIVA       

buitengewoon reservefonds 1.802.291,50 4.750.966,71 3.637.494,14 

investeringstoelagen centrale overheid 8.852.102,25 9.544.259,48 9.896.070,64 

investeringstoelagen andere overheid 4.208.795,72 4.298.111,01 4.290.783,31 

leningen aangegaan voor de gemeente 39.868.435,12 32.354.289,58 31.553.451,17 

aflossingen van leningen 4.225.503,93 3.936.270,06 4.378.648,53 

intresten op leningen 561.940,41 535.956,83 591.475,21 

    

    
TOTAAL BALANS 147.961.953,61 144.250.507,33 145.259.593,92 
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STEDELIJKE DIENSTEN 

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN 
Markgravenstraat 77 
Directie: Pascale Brant 
 
 
De Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst Herentals wil kinderen, jongeren en 
volwassenen de kans geven om te groeien 
in hun artistieke vaardigheden, vorming en 
expressie. De academie gaat de uitdaging 
aan om tentoonstellingen te organiseren in 
de bestaande expo-ruimten of alternatieve 
ruimtes in de stad.  
 
Ook met thematentoonstellingen en 
artistieke projecten wil de academie zich 
profileren. 

Het portret, portret van een academie 

De Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst pakte in februari uit met een open 
atelierdag en met de tentoonstelling 
‘Portret van een academie‘.  
 
Op de tentoonstelling was een klankportret 
te beluisteren van Evita Nossent, regisseur 
en medewerker bij radio Klara. In dit portret 
kon u gesprekken met leerkrachten horen, 
ideeën van leerlingen, commentaren over 
kunstwerken en sfeergeluiden uit de 
ateliers.  

De Academie verleid door de nacht  

Tijdens de nacht van de Academie, op 
zaterdag 13 mei, konden de leerlingen 
ervaren hoe de nacht niet zozeer valt als 
wel opkomt, hoe het zwart van de nacht 
tastbaar lijkt en vaak de verbeelding op hol 
laat slaan. 
  
De nacht brengt vaak ook stilte en 
eenzaamheid, maar in de academie was 
deze nacht een gelegenheid om tot 3 uur te 
werken, een video vertoning te bekijken en 
samen te feesten bij een gezellig vuur. 

Reizende tentoonstelling van 27 maart 
tot en met 22 april 

De Academies voor Beeldende kunst van 
Herentals, Geel, Nijlen en Heist-op-den-
Berg sloegen de handen in elkaar voor een 
unieke reizende tentoonstelling met werk 
van telkens één van hun leerlingen.  
 
 

Doel was een kruisbestuiving te laten 
ontstaan en een moment te creëren 
waarop de deelnemende academies de 
deuren open zetten voor artistiek talent van 
de omliggende academies. 

Water Kan  

Kinderen, jongeren en volwassenen van 17 
academies beeldende kunst creëerden een 
Water Kan! Deze kunstzinnige kannen 
werden tentoongesteld in het 
designmuseum te Gent en in het 
Zuiderpershuis te Antwerpen.  
 
De kannen werden zowel in Gent als 
Antwerpen door een professioneel 
veilinghuis geveild. De opbrengst ging 
integraal naar de NGO Ninafri, die een 
waterput bouwt voor de Woodabe-Peul in 
Niger. De kannen van de jeugdateliers van 
de academie Herentals sierden in de 
zomer de tuin van Hidrodoe. 

Vanitas  

 

Vanitas-tentoonstelling 
 
Met deze thematentoonstelling trachtte het 
schildersatelier van de academie in juni, in 
de voormalige lompensorteerfabriek, een 
hedendaagse vertaling te brengen van het 
klassieke thema Vanitas.  
 
De leerlingen hebben het idee van 
vergankelijkheid en verval op een 
persoonlijke en beeldend expressieve 
manier omgezet in verf, en op een 
bijzondere locatie aan het publiek getoond.  
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Tijdens de opening verzorgde de groep 
R.A.E.R een jazzy omlijsting. 
  

R.A.E.R. 

Tentoonstelling eindwerken 

Deze traditionele tentoonstelling met 
eindwerken geeft elk jaar opnieuw de start 
van het nieuwe schooljaar.  
 
In september startte de academie met 244 
kinderen (+ 26), 104 jongeren (+ 13) en 
161 volwassenen (+2). 

Vriendjesdagen   

Op 20 en 23 september stond heel de 
academie in het teken van de 
vriendjesdagen. Veel volk, want alle 
leerlingen van de kinderateliers brachten 
deze dagen een vriend of vriendinnetje 
mee. Samen met hun leerkracht en de 
docenten van de hogere graad werd er 
geschilderd en getekend, geboetseerd en 

getimmerd, gedrukt en geplakt. Voor vele 
kinderen was dit een eerste spannende en 
creatieve kennismaking met de Academie 
voor Beeldende Kunst. De resultaten van 
de vriendjesdagen werden later in de 
inkomhal van de academie tentoongesteld. 

Kruisbestuiving  

In september lieten leerlingen van de 
hogere graad ( tekenen, schilderen, vrije 
grafiek, beeldhouwkunst, keramiek en 
binnenhuisvormgeving) zich inspireren 
door een werk van de kinder- of 
jeugdateliers.  
 
Een selectie van deze werken kreeg een 
plaats op een tentoonstelling in de 
Lakenhal. 
 

Kruisbestuiving
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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 
Hikstraat 28 
Directie: Frank Smolders 
 

Verbouwing en doorlichting 

In 2006 stonden de verbouwing van de 
academie en de doorlichting centraal. De 
laatste schooldag van 2005-2006 werd de 
startdag voor de afbraakwerken van de 
oude leslokaaltjes. Ruimere en akoestisch 
geschikte klassen vervangen de oude 
lokaaltjes. In de verbouwingsperiode wijkt 
de academie uit naar de middenschool van 
het KTA in de Augustijnenlaan. Hier huurt 
het bestuur 9 lokalen. 
 
In het doorlichtingrapport prees de 
inspectie het pedagogisch niveau van de 
academie en de inspanningen van het 
stadsbestuur om de accommodatie te 
verbeteren. Helaas kan het aantal lokalen 
de stijging van het leerlingenaantal niet 
volgen. In 2006 volgden 1312 leerlingen de 
lessen. Zij werden begeleid door 56 
personeelsleden. 

Nieuwe cursussen  

Nieuw in het lesaanbod was de cursus 
luisterpraktijk. Volwassenen die meer willen 
weten over muziek, zijn stijlen en zijn 
componisten kunnen daarvoor nu terecht in 
de academie zonder eerst AMV (notenleer) 
te volgen. 
 
Het aanbod in de JaLM (jazz en lichte 
muziek) breidde verder uit. Naast 
elektrische gitaar en slagwerk, kan je in 
deze optie nu ook terecht voor basgitaar, 
piano/keyboards, contrabas en saxofoon. 

Academie treedt naar buiten 

Ook in 2006 stonden er tientallen 
activiteiten op het programma waarmee de 
academie naar buiten trad. 

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs 

Tijdens de dag van het DKO concerteerden 
de leerlingen accordeon, piano en viool in 
de Academie voor Beeldende Kunst. 
Daarna volgde een druk bijgewoond 
concert in de begijnhofkerk. Hier speelden 
de klas woordkunst en de orkestklas de 
beide wonderkinderen Mozart en Britten 
tegenover mekaar uit. Afgesloten werd in 

de academie zelf met een hapje en een 
drankje én een concert van de bigband en 
de klassen jazz en lichte muziek. 
 

Dag DKO in Begijnhofkerk 

Muzikaal Tafelen 

Op 11 en 12 maart brachten de 
leerkrachten in zeven restaurants van 
Kasterlee, het grootste filiaal van de 
academie, muziek tussen de verschillende 
gangen van het “muzikaal tafelen-menu”. 
Meer dan 700 mensen genoten van de 
klassieke en jazzy intermezzo’s. 

Concertdag te Postel  

Op 29 april namen de Kempense 
academies (Mol, Turnhout, Baarle-Hertog 
en Herentals) de abdij van Postel even in 
met hun muzikale ensembles. Voor 
Herentals concerteerden o.a. de orgelklas 
en de orkestklas. 

Snuffel  

Op deze cultuurbeurs maakte de academie 
haar werking bekend met een stand en met 
optredens van de leerlingen en 
leerkrachten uit de klassen jazz en lichte 
muziek. 

Laureatenconcert 

Het laureatenconcert op 24 november deed 
de Sint-Waldetrudiskerk opnieuw vollopen. 
Laureaten voor piano, fluit, alto en cornet 
concerteerden met de brassband en het 
academieorkest. 
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BIBLIOTHEEK 
Gildelaan 13 
Diensthoofd: Jan Tegenbos 
 

Aanwinstenbeleid 

De aanwinsten in 
2005 

Hoofdbibliotheek Molekens Noorderwijk Totaal 

jeugdboeken 1.379 163 235 1.777 

adolescentieboeken 158 3 19 180 

volwassenen fictie 1.316 84 132 1.532 

stripverhalen 651 183 211 1.045 

volwassenen non-fictie 2.273 12 104 2.389 

cd’s 1.309   1.309 

video’s 0   0 

dvd’s 877   877 

taalcursussen 22   22 

cd-roms 89   89 

 
Dank zij een goed uitgebouwde, 
uitgebreide collectie bevindt de bibliotheek 
zich hier in een zeer comfortabele positie.  
 
Ondanks de mogelijkheden die nieuwe 
media en technologieën bieden, blijven de 
aanwinsten van de klassieke materialen 
(boeken, cd’s, enz.) van groot belang als 
basis voor een goede bibliotheekwerking. 
 
Gemiddeld aantal zoekacties per maand 

2003 83 

2004 147 

2005 401 

2006 602 

Het einde van de videoband is nabij 

 

Rek met dvd’s en videobanden 
 
Het was al enkele jaren te voorspellen dat 
het lot van de klassieke videoband 
bezegeld was. Het definitieve einde lijkt nu 
stilaan in zicht, althans zo blijkt uit het 
alsmaar verkleinende aandeel van de 

video-uitleningen in het geheel van de 
beeldmaterialen.  
 
Aandeel in het beeld-uitleningen geheel 

 Video Dvd 

2002 73 % 27 % 

2003 65 % 35 % 

2004 51 % 49 % 

2005 32 % 68 % 

2006 18 % 82 % 

Mediargus 

Mediargus is een digitale persdatabank die 
de artikels van alle Vlaamse kranten, 
enkele magazines en het persagentschap 
Belga online ter beschikking stelt.  
 
Het volledige archief is 24 uur op 24 
toegankelijk en bevat alle nationale én 
regionale artikels, zowel uit de krant van de 
dag als uit de laatste jaargangen.  
 
Na een enigszins aarzelende start kent de 
raadpleging van de databank een steeds 
groeiend succes. 

Voorleesrugzakjes 

Rond de jaarwisseling 2005-2006 
lanceerde het Provinciaal Bibliotheek-
centrum uitleenbare voorleesrugzakjes 
voor elke bibliotheek.  
 
De Herentalse bibliotheek vulde elk van 
deze rugzakjes met 5 voorleesboeken. Er 
zijn 3 soorten rugzakjes beschikbaar: roze, 
voor peuters tot 3 jaar, blauwe voor 
kleuters van 3 tot 6 jaar en groene 
themarugzakjes (Pasen, Sint, Kerst,…). 
 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2006 
23 

 

Dat de rugzakjes een succes zijn, bewijzen 
de uitleencijfers voor 2006: 27 
verschillende rugzakjes werden in het 
totaal 259 keer uitgeleend. 
 

Voorleesrugzakjes 

Jeugdboekenweek 

De Jeugdboekenweek vond plaats van 11 
tot 26 maart rond het thema ‘Mijn familie’. 
Verschillende klassen uit het Herentalse 

basisonderwijs ontdekten via het spel ‘De 
familie Leeslust daagt je uit’ dat er heel wat 
interessante en boeiende boeken aanwezig 
zijn in onze bibliotheek. 

Bibliotheekweek: lezing Herbert Verreth 

Met ‘Atlantis, van Plato tot Disney’ gaf 
classicus Herbert Verreth, naar aanleiding 
van de Bibliotheekweek in oktober, een 
lezing in de hoofdbibliotheek. 
 
Het beeld dat van Atlantis opgehangen 
werd, van in de Oudheid tot in de 
hedendaagse stripverhalen of Disneyfilms 
passeerde de revue.  

Voorleesweek: Seniorenweek 

Tijdens de laatste weken van november 
kregen de senioren de volle aandacht. 
 
Eerst vond op 21 november een workshop 
voorlezen voor grootouders plaats, onder 
de titel ‘Voorlezen, durven of doen’.  
 
Op 30 november bracht Hugo Van 
Dienderen een getuigenis over zijn 
ervaringen met prostaatkanker. Tijdens zijn 
lezing ‘Senior en gezond’ kregen voeding, 
beweging en stressbestrijding een 
prominente plaats. 
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BRANDWEER 
Oud-Strijderslaan 1-3 
Kapitein: Jan Peelaerts 
 

Personeel 

Het brandweerkorps bestaat uit 67 leden, 4 
beroepsbrandweermannen en 63 
vrijwilligers.  
 
Beroepen  

Beroepsbrandweer  4 

Gemeentediensten 2 

Andere openbare diensten 15 

Privébedrijven 36 

Zelfstandige 6 

Andere 4 

 
Ouderdom personeel  

Jonger dan 35 jaar 20 

Van 35 tot jonger dan 50 32 

Meer dan 50 jaar 15 

 
In de loop van 2006 gaven 4 vrijwilligers en 
3 stagiairs hun ontslag. 10 stagiairs werden 
effectief brandweerman. Eén stageperiode 
kreeg een verlenging van een half jaar. 
 
Ondanks de aanvulling van het vrijwillig 
personeel met 11 nieuwe krachten is er 
toch nog een tekort van 3 manschappen en 
is een nieuwe aanwervingcampagne nodig.  
 
Naar de toekomst toe is het ook nodig dat 
de beroepskern uitbreidt. Tijdens de 
kantooruren voldoende manschappen ter 
beschikking hebben, wordt immers steeds 
moeilijker. Bovendien evolueren de 
voertuigen en de materialen: ze zijn 
technisch ingewikkelder en vergen extra 
nazorg.  

Rollend materieel 

Het is van het grootste belang dat de 
brandweer zijn wagenpark in orde houdt. 
De duikwagen is dringend aan vervanging 
toe. Er moet ook een nieuwe 
commandowagen komen: de Ford Galaxy 
heeft het laatste jaar heel veel defecten 
gekend en is essentieel voor veilige 
dienstverlening. 
 
De tankwagen 8000 l wordt vervangen 
door een gesubsidieerde tankwagen van 
15.000 l op de begroting van 2006 van 
FOD Binnenlandse Zaken. De toezegging 

is in orde, maar de levering gebeurt 
vermoedelijk pas in 2009 of 2010. 
 
De aanschaf van een bijkomend dienst-
voertuig is onontbeerlijk. Het afleggen van 
preventiebezoeken en het bijwonen van de 
talrijke vergaderingen, meetings en 
opleidingen gebeurt nu altijd met een 
interventievoertuig. Dat is niet alleen 
kostelijker, het is ook operationeel weinig 
verantwoord. 
 
De bosbrandwagen enerzijds is verouderd 
en onaangepast en wordt quasi niet 
gebruikt voor bosbrandbestrijding. De 
snelle hulpwagen anderzijds is een veel 
ingezet voertuig voor het bevrijden van 
verkeersslachtoffers. De hydraulische 
bevrijdingsapparatuur van deze wagen is 
echter niet meer up-to-date. De brandweer 
wil de functies van beide wagens 
onderbrengen in één nieuwe half-zware 
autopomp, een AT-3. Door dit voertuig uit 
te rusten met een 4x4-overbrenging is de 
brandweer voldoende gewapend om ook 
op het terrein aan brandbestrijding te doen.  

Branden 

Herentals zelf bleef dit jaar gespaard van 
ernstige branden. Wel waren er in 2006 
belangrijke branden in de buurgemeenten. 
  

Brand Protech te Olen 
 
Op 14 mei hielp het korps de brandweer 
van Nijlen bij een brand van diverse 
woningen in het centrum. Op 13 juni 
brandde het bij Cumerio, nadat de 
koperoven overliep. In Vorselaar was er in 
de Molenstraat een uitslaande 
woningbrand op 4 juli. De Herentalse 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2006 
25 

 

brandweer stond op 30 september de 
collega’s van Herenthout bij. Daar woedde 
een ernstige stalbrand. Op 26 oktober rukte 
de brandweer uit voor een uitslaande 
woningbrand in De Busseltjes in 
Poederlee. Een zware industriebrand 
woedde op 31 oktober bij Promodel in 
Olen. Het bedrijf brandde volledig uit. 
 
Aard Herentals Andere 

gemeente 
Totaal 

loos alarm 23 11 34 

schouw-
brand 

2 8 10 

personen-
wagen 

5 7 12 

vrachtwagen 1  1 

struikgras 6 4 10 

bos 1  1 

afval 5 3 8 

ééngezins- 
woning 

3 10 13 

appartement 1 1 2 

caravan  1 1 

kantoor-
gebouw 

1  1 

winkel  1 1 

industrie 3 6 9 

landbouw  1 1 

vaartuig  1 1 

andere 20 7 27 

totaal 71 61 132 

Andere interventies dan brand 

Gaslek Lierseweg 
 
De brandweer rukt niet alleen uit bij brand 
en zal zich 2006 ook herinneren voor de 
gaslek op de middendrukleiding in 
Lierseweg, op 6 april.  
 
Op 6 juni kon het korps trots zijn op de 
geslaagde bevrijding van een fietser die 
volledig onder een vrachtwagen was 
terechtgekomen op de Herenthoutseweg te 
Herentals. Geslaagd was ook de redding 

van een drenkeling in een rolstoel, aan het 
groot sas in Olen op 15 augustus.  
 

Bevrijding fietser onder een vrachtwagen 
  
De Herentalse brandweer hielp de 
collega’s van Kasterlee op 27 november bij 
een ongeval met twee geknelde personen 
in twee wagens.  
 
Er was nog een ongeval met geknelde 
personen bij Umicore op 29 november. Er 
was een wagen onder een kopertrein 
terecht gekomen. 
 
Aard Herental

s 
Andere 

gemeent
e 

Tota
al 

loos alarm 4 3 7 

verkeersonge
val 

13 9 22 

arbeidsongev
al 

 1 1 

instorting 1 1 2 

wegreiniging 56 39 95 

wespen 167 195 362 

dieren redden 6 2 8 

personen in 
lift 

2 2 4 

milieuvervuilin
g 

5  5 

drenkeling  2 2 

ledigingwerke
n 

4 6 10 

overstroming 11 13 24 

andere 94 58 152 
totaal 363 331 694 

 
Tot de categorie anderen behoorden in 
2006 27 interventies voor stormschade, 23 
tussenkomsten voor omgevallen bomen en 
31 evacuaties. 

Brandpreventie 

Ook in 2006 steeg het aantal uitgevoerde 
opdrachten voor brandpreventie. Het 
merendeel van deze 1.033 opdrachten 
betrof bouwaanvragen. 
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Materiaalnieuws 

De zware autopomp heeft een revisie 
ondergaan. De roestdelen op de 
carrosserie kregen een grondige beurt. De 
manschappencabine kreeg een andere 
inrichting en de opberging van de 
materialen en slangen gebeurt voortaan op 
een meer ergonomische wijze. Het voertuig 
is al 20 jaar oud, maar moet nog enkele 
jaren langer dienst doen. 
 
De Herentalse brandweer zal de nog 
oudere autopomp Dodge niet meer 
gebruiken en schonk de pomp daarom aan 
de brandweerschool. 
 
Ook dit jaar investeerde de brandweer in 
veiligheid met de aankoop van 
beschermende kledij voor het personeel, 
zoals signalisatievesten, helmen en 
laarzen.  
 
Het korps kreeg ook nieuw 
adembeschermend materiaal, zoals 
longenautomaten, allerhande 
persluchtmateriaal en manometers.  
 

Ook het communicatiemateriaal kwam aan 
de beurt met de aankoop van zenders en 
mobiele posten. 

Ander nieuws uit 2006  

In de loop van het jaar startte werkgroep 
SOP op. Deze werkgroep zorgt ervoor dat 
er voor de meest gebruikelijke interventies 
een Standaard Operatie Procedure wordt 
uitgeschreven. 
 
Op 10 juni vond de jaarlijkse brandweer-
wedstrijd plaats. Het Herentalse korps 
eindigde op een verdienstelijke tweede 
plaats. 
 
Nadat de wetgeving hierover wijzigde, is de 
brandweer ook vaker met een brandwacht 
aanwezig op massa-evenementen. De 
brandweer paste hiervoor de inhoud van de 
materiaalcontainer lichtjes aan. 
 
De rechtbanken schrijven de laatste jaren 
vaker alternatieve straffen uit. Zo kwamen 
er in de loop van 2006 verschillende 
mensen een werkstraf uitvoeren.  
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BURGERZAKEN 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Guy Vleugels 

Bevolkingscijfers 

Op 31 december 2006 telde Herentals 
26.142 inwoners.  

 
De stad telt 77 inwoners meer dan in 2005, 
toen er 26.065 Herentalsenaren waren. 

 
Deelgemeente Belgen Vreemdelingen Totaal 

Herentals-centrum 18.571 562 19.133 

Noorderwijk 5.019 73 5.092 

Morkhoven 1.896 21 1.917 

 

Bevolkingspiramide  

 

 Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal 

 100-104 1   1 

 95-99 4   20 

 90-94 44  � 92 

 85-89 87 � ��� 195 

 80-84 257 ����� �������� 432 

 75-79 433 �������� ����������� 578 

 70-74 538 ���������� ������������� 668 

 65-69 588 ����������� ������������� 650 

 60-64 688 ������������� ������������� 673 

 55-59 841 ���������������� ��������������� 787 

 50-54 961 ������������������� ������������������� 980 

 45-49 1.142 ���������������������� ���������������������� 1.102 

 40-44 1.162 ����������������������� ����������������������� 1.151 

 35-39 942 ������������������ ������������������  911 

 30-34 834 ���������������� ��������������� 781 

 25-29 846 ���������������� ����������������� 853 

 20-24 837 ���������������� ��������������� 776 

 15-19 781 ��������������� ��������������� 762 

 10-14 717 �������������� ������������� 652 

 5-9 612 ������������ ������������ 602 

 0-4 590 ����������� ����������� 571 

totaal 12.905   13.237 

  � vertegenwoordigt 50 personen   

 

Documenten voor dossier huwelijk of 
wettelijke samenwoning voortaan gratis 

De wet van 3 december 2005 
vereenvoudigde de formaliteiten voor het 
huwelijk en de wettelijke samenwoning.  
 
Vanaf 1 februari 2006 moeten de 
kandidaat-trouwers of kandidaat wettelijke 
samenwoners niet langer zegelrecht 
betalen op de documenten voor het 
samenstellen van hun dossier.  
 

In de geest van de nieuwe wet schafte de 
gemeenteraad ook de gemeentebelasting 
af op deze documenten zodat de dienst 
burgerzaken die voortaan volledig gratis 
kan afleveren. 

Streepstraat hernummerd 

Het schepencollege besliste om vanaf 12 
juni een hernummering door te voeren in 
de Streepstraat.  
 
Omdat er in de loop van de jaren heel wat 
woningen zijn bijgekomen in de 
Streepstraat, kon de nummering voor 
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misverstanden zorgen. De nieuwe 
nummers volgen de algemene richtlijnen 
van het ministerie van binnenlandse zaken. 
Die bepalen dat huisnummers logisch op 
elkaar moeten volgen. Dat is van het 
grootste belang voor bijvoorbeeld 

hulpdiensten, die zo sneller het juiste adres 
kunnen vinden.  
 
Het stadsbestuur deelde aan de bewoners 
het nieuwe huisnummer persoonlijk mee. 
De nieuwe nummers kon men ook op de 
website van de stad vinden. 

 

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 86 94 3 2 2 0 91 96 187 

 in een andere gemeente 24 22 0 0 0 0 24 22 46 

 in het buitenland 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

 subtotaal 110 116 4 2 2 0 116 118 234 
immigratie          

 uit Belgische gemeente 538 500 22 10 9 8 569 518 1.087 

 uit buitenland 14 10 1 0 38 39 53 49 102 

 subtotaal 552 510 23 10 47 47 622 567 1.189 
verandering van register          

van vreemdelingenregister  
naar bevolkingsregister 

1 0 27 36 0 0    

verwerving van een andere    
nationaliteit 

9 13 0 0 0 0    

totaal 672 639 54 48 49 47 738 685 1.423 

 

Uitschrijvingen 

Bevolkingsregister 

Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen-
register 

Totale bevolking Afvoering van de registers 

m v m v m v m v totaal 

overlijden          

 in de gemeente zelf 89 97 1 1 0 0 90 98 188 

 in een andere gemeente 21 20 0 0 1 0 22 20 42 

 in het buitenland 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 subtotaal  111 117 1 1 1 0 113 118 231 
emigratie          

 naar Belgische gemeente 505 518 13 14 6 9 524 541 1.065 

 naar buitenland 15 11 0 2 2 3 17 16 33 

 schrapping van ambtswege 20 8 4 0 9 2 33 10 43 

 subtotaal 540 537 17 16 17 14 574 567 1.141 
verandering van register          

van vreemdelingenregister 
naar bevolkingsregister 

0 0 0 0 27 36    

 verwerving van een andere 
nationaliteit 

0 0 9 13 1 0    

totaal 651 654 27 30 46 50 687 685 1.372 

 

Nationaliteiten 

Met zijn 67 verschillende nationaliteiten is 
de Herentalse bevolking heel divers. 
Nederland is het best vertegenwoordigd 
met 188 inwoners. 
 

Van de niet-Europese landen is Ghana met 
43 inwoners het best vertegenwoordigd. 
 
In 2006 verkregen 18 vreemdelingen de 
Belgische nationaliteit. 
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Land Mannen Vrouwen Totaal  Land Mannen Vrouwen Totaal 

Afghanistan 5 4 9  Liberia 3  3 

Albanië 2 5 7  Libië 1  1 

Algerije 1  1  Luxemburg  2 2 

Australië  1 1  Macedonië 1  1 

België 12.551 12.935 25.486  Maleisië  1 1 

Bielorusland 1 1 2  Marokko 3  3 

Brazilië 5 6 11  Mexico 1  1 

Bulgarije 2 2 4  Nederland 111 77 188 

Canada 2  2  Nigeria 3 2 5 

China 3 7 10  Noorwegen 1  1 

Congo 1 1 2  Oekraïne 5 3 8 

Cuba 1 1 2  Oostenrijk  1 1 

Dominikaanse Rep.  1 1  Pakistan 1  1 

Denemarken  1 1  Paraguay 1 4 5 

Duitsland 15 21 36  Polen 3 10 13 

Egypte 1  1  Portugal 13 14 27 

Filippijnen 2 7 9  Roemenië 5 3 8 

Frankrijk 6 6 12  Rusland 5 6 11 

Ghana 25 18 43  Servië-Montenegro 8 3 11 

Griekenland 2 1 3  Sierra Leone 3 1 4 

Groot-Brittanië 35 15 50  Spanje 7 5 12 

Hongarije   1 1  Sri Lanka 1  1 

Ierland 5 2 7  Syrië 1  1 

India 2 3 5  Thailand  12 12 

Indonesië  2 2  Tsjechische Rep. 1 2 3 

Iran 11 10 21  Slovaakse Rep.  1 1 

Italië 17 7 24  Turkije 9 8 17 

Ivoorkust 2 4 6  Uganda 1  1 

Jamaica 2  2  Verenigde Staten 2 4 6 

Joegoslavië  2 1 3  Vietnam 2 3 5 

Kameroen  1 1  Wit Rusland 1 3 4 

Kenya 1  1  Zweden 1  1 

Kirgizstan 2 2 4  Zwitserland 2 1 3 

Letland  5 5  zonder landencode 1  1 

 

Geboorten 

De aanwezigheid van een kraamafdeling in 
het ziekenhuis van Herentals zorgt ervoor 
dat er veel kinderen in Herentals geboren 
worden die niet in de gemeente wonen. De 
woonplaats van de moeder is een 
betrouwbare indicator voor de gemeente 
waar de baby’s zullen wonen. 
 
In 2006 registreerde de dienst burgerzaken 
748 geboorten.  Er werden 387 jongens 
geboren. Van 91 jongens woonde de 
moeder in Herentals. Er werden 361 
meisjes geboren. Van 97 meisjes woonde 
de moeder in Herentals.  
 

Overlijdens 

In 2006 stierven er op het grondgebied van 
Herentals 367 personen: 181 mannen en 
186 vrouwen. Hierbij waren 91 mannen en 
99 vrouwen die in Herentals woonden. De 
andere overledenen woonden buiten de 
gemeente. Er stierven dat jaar ook 44 
inwoners van Herentals in een andere 
gemeente, 24 mannen en 20 vrouwen. 

Huwelijken 

In 2006 noteerde Herentals 125 huwelijken 
in de akten van de burgerlijke stand. Bij 
116 van deze huwelijken was België het 
land van herkomst van beide partners. 
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De meeste trouwlustigen prefereren een 
warme maand om te trouwen. Favoriet in 
2006 was de maand mei met 22 
huwelijken. Ook juni, juli, augustus en 
september scoorden goed met 
respectievelijk 12, 16, 13 en 15 huwelijken. 
 
Land van herkomst 

Man Vrouw 
Totaal 

België Albanië 1 

België België 116 

België Brazilië 2 

België Duitsland 1 

België Italië 1 

België Nederland 1 

België Polen 1 

Brazilië België 1 

Groot-Brittanië België 1 
Totaal aantal huwelijken 125 

 
Leeftijd van 
de trouwers 

2004 2005 2006 

 m v m v m v 

<18 jaar 0 0 0 0 0 0 

18 - <21 3 5 1 2 0 1 

21 - <25 13 27 12 14 7 17 

25 - <30 44 40 35 48 27 41 

30 - <35 18 17 27 18 30 17 

35 - <50 37 29 30 28 43 41 

>50 jaar 9 6 15 10 19 9 

Echtscheidingen 

In 2006 noteerde de administratie 62 
echtscheidingen. 49 hiervan waren 

echtscheidingen met onderlinge 
toestemming.  
 
Leeftijd van de 
gescheiden personen 

Man Vrouw 

<18 jaar 0 0 

18 - <21 0 0 

21 - <25 0 0 

25 - <30 0 6 

30 - <35 10 10 

35 - <50 34 35 

>50 jaar 18 11 

 
In Herentals waren de meeste 
echtscheidingen van 2006 te noteren bij 
huwelijken die 10 tot 15 jaar stand hielden. 
 
Duur van het huwelijk  Aantal 

minder dan 1 jaar 0 

1 tot minder dan 5 jaar 7 

5 tot minder dan 10 jaar 13 

10 tot minder dan 15 jaar 16 

15 tot minder dan 20 jaar 7 

20 tot minder dan 25 jaar 6 

25 jaar en meer  13 

Gezinssamenstelling 

Op 31 december 2006 waren er in 
Herentals 11.348 gezinshoofden; 8.643 
daarvan woonden in Herentals centrum, 
1.956 in Noorderwijk en 749 in Morkhoven. 

Gezinssamenstelling 

Aantal gezinshoofden Herentals Noorderwijk Morkhoven Totaal 

zonder kinderen 5.574 1.054 372 7.000 

met 1 kind 1.511 414 182 2.107 

met 2 kinderen 1.173 374 150 1.697 

met 3 kinderen 304 85 30 419 

met 4 kinderen 63 23 11 97 

met 5 kinderen 16 5 4 25 

met 6 kinderen 2 1 0 3 
Totaal 8.643 1.956 749 11.348 
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CULTUUR 
Augustinenlaan 30 
Diensthoofd: Leen Evens 

Cultuurcentrum ’t Schaliken 

In 2006 werd er naarstig voortgewerkt aan 
de schouwburg van cc ’t Schaliken, dat zijn 
deuren in het najaar van 2007 opent.  
 
Ondertussen zat het beheersorgaan van cc 
’t Schaliken niet stil. Het staat in voor het 
beheer van het cultuurcentrum en richtte 
daarvoor een aantal werkgroepen op. 
 
De werkgroepen tentoonstellingen, theater 
& humor, gemeenschapsvorming en muziek 
& literatuur staan de programmatoren bij in 
het opstellen van een seizoensprogramma. 

Concerten 

Ook in 2006 kwamen er heel wat mensen 
afgezakt naar de Lakenhal om aperitief- of 
avondconcerten bij te wonen. Naar 
jaarlijkse gewoonte was er voor elk wat wils.  
 
Vooral het Libertango Kwartet, met een 
aantal leerkrachten van de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord, was een 
publiekstrekker. Een tweede uitschieter was 
pianovirtuoos Jean-Claude Van den Eynden 
die een geweldig pianorecital ten berde 
bracht. In de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven 
concerteerde het Ottone Brass Quintet. 

Beiaardconcerten 

De fans van stadsbeiaardier Koen Van 
Assche waren ook deze zomer op post. Zij 
spreken zelfs af in tuinen van vrienden op 
de Grote Markt om op donderdagavond van 
de mooie klanken van de beiaard te 
genieten.  
 
Op 24 augustus konden de mensen Koen 
Van Assche weer live aan het werk zien. 
Het publiek genoot van een licht klassiek 
concert met samenspel tussen de mobiele 
beiaard, en de harp en fagot, bespeeld door 
An Van den Borre en Jozef Auer.  

Lakenhallive 

Op de vrijdagavonden in juli en augustus 
beleefde Herentals de negende editie van  
Lakenhallive.  
 
Dit jaar trok het Herentalse talent van De 
Faute Mannen, The Bray Cubs, Poly 
Mayhem, Saint Vitus’ Choir, Reviewband en 
SoulpAwer de gratis concerten op gang.  

 
Op het hoofdpodium stonden Cirque 
Atomique, Snakes in Exile, Eddy en De 
Schellekens, Cover Up, Chama, The 
Baboons en D-Base. 

Stedelijk Toneelfestival 

In 2006 vond de 38
ste

 editie van het 
Stedelijk Toneelfestival plaats. ’t Arsenaal 
bracht heel het wielercircus met haar 
heroïsche en haar kleine kantjes op het 
podium met het stuk ‘De Koers’.  
 
In de volgende drie producties stond de 
vrouw centraal. Bubblicious liet twee 
knotsgekke dames op het publiek los in 
‘Maybe Yes’.  
 

 
Bubblicious 
 
In ‘De 3 Jeannes’ gaven de actrices van 
Pernettheaterproducties hun ongezouten 
mening over mannen. SAT bracht het 
relaas van vier muzikale vrouwen.  
 
De gezelschappen trakteerden het publiek 
op heel verschillende types die allemaal iets 
herkenbaars hadden. Zelfrelativering en 
humor waren gelukkig nooit veraf. 
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Tentoonstellingen 

In de loop van 2006 vonden 20 
tentoonstellingen plaats in de Lakenhal en 
in kasteel Le Paige. 
 

 
Rozen van Guy Van Sande 
 
Grote publiekstrekkers waren de ‘rozen’ van 
acteur Guy Van Sande, die afkomstig is uit 
Herentals, de eerste editie van de 
Beeldententoonstelling in het arboretum van 
het domein van kasteel Le Paige en de 
fototentoonstelling van wereldreiziger Marc 
Helsen in de Lakenhal. 
 

Krokodil uit de beeldententoonstelling 

Feesten 

Op 3 juni organiseerde het 29
ste

 Bataljon 
Logistiek de 10 uren van Grobbendonk. De 
stad Herentals bood logistieke 
ondersteuning bij deze loopwedstrijd voor 
het goede doel. 
 
Veel belangstelling was er op maandag 5 
juni voor de Provinciale Veeprijskamp. Naar 
jaarlijkse gewoonte vond deze plaats op 
tweede pinksterdag. 
 
Op 27 juni 2006 namen Grobbendonk en 
Herentals afscheid van kolonel Van den 
Berghe, van het 29

ste
 Bataljon Logistiek. 

Tijdens een ceremonie op de Grote Markt 

droeg hij officieel zijn bevel over aan zijn 
opvolger Paul Haccuria. 
 
Op 27 juli organiseerde Herentals opnieuw 
Herentals Fietst, een na-tourcriterium voor 
eliterenners. De publieksopkomst was ook 
dit jaar enorm. Duizenden mensen zagen 
Robby McEwen Tom Boonen kloppen in 
een eindspurt.  
 

Herentals Fietst 
 
Op 28 juli vond Herentals Loopt, Herentals 
Danst en Herentals Feest plaats. Onder de 
noemer Herentals Loopt kon iedereen 
meedoen aan een sportieve freerun en een 
massa funloop. ’s Avonds toonden Martine 
en Guy Jottay zich van hun beste kant 
tijdens Herentals Danst. Ook gaven zij 
initiatielessen swing en mambo.  
 
Herentals feest bood de hele dag 
randanimatie en optredens voor de kleintjes 
op het grote podium. ’s Avonds vond de 
finale van de zangwedstrijd plaats en traden 
er tal van artiesten op waaronder Hadise, 
Wouter, Roxanne, Brahim en Johan 
Verminnen. 
 
Op 26 augustus huldigde het stadsbestuur 
de piloten van de Britse bommenwerper die 
in 1942 neerstortte in Morkhoven. Op het 
programma stond een Gregoriaanse 
eucharistieviering en de onthulling van de 
gedenkplaat. De dag werd afgesloten met 
een receptie. Enkele Britse familieleden van 
de overleden piloten woonden de 
plechtigheid bij.  

Jumelages 

De stad Herentals heeft drie officiële EU-
jumelagesteden: IJsselstein in Nederland, 
Cosne-sur-Loire in Frankrijk en Alpen in 
Duitsland. Jumelages bevorderen op alle 
gebied duurzame contacten tussen de 
inwoners van beide gemeenten. Daarvoor 
stellen de besturen van de gemeenten de 
nodige middelen ter beschikking. 
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Alle erkende Herentalse verenigingen 
kunnen op de stad beroep doen voor steun 
bij het vervoer naar uitwisselingprojecten. 
De dienst jumelages bezorgde info en 
dossiers aan de badmintonclub, koor De 
Gagel, Markant en aan wielertoeristen uit 
Morkhoven. 
 
Van vrijdag 30 juni tot en met maandag 3 
juli 2006 liep er in Herentals een jumelage-
project met 35 families uit Cosne-sur-Loire. 
De ontvangst vond plaats in kasteel Le 
Paige. Zaterdag volgden de gasten  een 
familiedag en een geleid bezoek aan het 
kasteel van Noorderwijk en de abdij van 
Tongerlo. De dienst jumelages bereidt het 
tegenbezoek in september 2007 voor. 
 

Scholenproject 
 
In het kader van het scholenproject 
jumeleerden 40 Franse leerlingen van het 
Collège Notre Dame Cosne-sur-Loire van 
10 tot 14 mei in Herentals met de collega’s 
van het Sint-Jozefinstituut. De dienst 
jumelages zorgde voor de organisatie en de 

begeleiding. De leerlingen werkten aan 
opdrachten tijdens bezoeken aan Hidrodoe 
en aan de Toeristentoren en tijdens een 
gedetailleerde stadswandeling. De Franse 
leerlingen volgden ook de lessen in het 
Sint-Jozefinstituut. In mei 2007 nodigt de 
Franse school haar Herentalse collega’s uit.  
 
35 leerlingen van het Calscollege uit 
IJsselstein kwamen naar Herentals van 22 
tot 24 maart. Ze jumeleerden met leerlingen 
van de Middenschool De Vesten. Ze 
brachten samen een werkbezoek aan 
Brussel en de Europese Gemeenschap. Op 
24 maart ontving het stadsbestuur de 
gastgezinnen, de directie en de leerlingen in 
de Lakenhal.  
 
Van 15 tot 18 mei 2006 volgden 35 
Herentalse leerlingen van de Middenschool 
in het Calscollege in IJsselstein het tweede 
jumelageproject. In maart 2007 volgt een 
wederzijdse jumelage met nieuwe groepen 
leerlingen van beide scholen. 
 
Op 1 mei fietsten 100 wielertoeristen van 
Morkhoven naar IJsselstein en terug (330 
km). De schepen van jumelages en de 
voorzitter wachtten de coureurs op aan het 
Oud Stadhuis in IJsselstein. 
 
Met Pinksteren bezochten 3 raadsleden uit 
IJsselstein het Herentalse muziekgebeuren 
Swing in Thals. De IJsselsteinse 
kleinveevereniging nam ook dit jaar met een 
educatieve stand deel aan de Provinciale 
Veeprijskamp in Herentals op tweede 
pinksterdag. 
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CULTUURBELEID 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Sarah Van Balen 
 

Open Monumentendag en Erfgoeddag 

De stad nam deel aan de Erfgoeddag op 23 
april 2006 en aan de Open Monumenten-
dag op 10 september. Deze regionale en 
landelijke projecten hebben een specifieke 
lokale invulling.  
 
In 2006 stond de Open Monumentendag in 
het teken van import en export: een 
zoektocht naar de in- en uitvoer van stijlen, 
modes, concepten en technieken, een 
uitwisseling van mensen en gedachtegoed. 
 
De stad bood een programma vol variatie 
aan. In de Lakenhal konden de 
geïnteresseerden een tentoonstelling over 
vroegere ondernemingen bezoeken. Ook 
aan import en export in de natuur was 
gedacht.  
 
Met zijn exotische boomsoorten vormde het 
arboretum van Le Paige het vertrekpunt van 
een natuurwandeling met aandacht voor 
ingeweken planten en dieren. 
 

Libanonceder in arboretum Le Paige 

‘t Schaliken 

Op 19 april 2006 is een tweede 
cultuurfunctionaris in dienst gekomen. Op 
27 november  keurde het schepencollege 
het openingsproject van cc 't Schaliken 
goed. Het schepencollege besliste op 27 
december dat leerlingen van de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst een 
geïntegreerd kunstwerk zullen maken voor 
het cultuurcentrum. 

Bibliotheekfiliaal in Noorderwijk 

Op 1 augustus 2006 startten de 
bouwwerken van het nieuwe 
bibliotheekfiliaal in Noorderwijk en de 
renovatie van het voormalig gemeentehuis.  
 
Dit wordt een echt gemeenschapshuis met 
ruimte en lokalen voor de verenigingen van 
het dorp. 

Bijzondere en vernieuwende projecten 

De 1 eurosubsidie stimuleert de stedelijke 
diensten tot het organiseren van bijzondere 
en vernieuwende initiatieven. In 2006 
kwamen verschillende projecten in 
aanmerking voor deze subsidie. De dienst 
cultuurbeleid coördineerde de verschillende 
diensten in al deze projecten. 
 
Op 23 januari vond in zaal 't Hof een 
onderzoek plaats naar de culturele 
vrijetijdsbesteding van 45-plussers. 
 
In de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst vonden de projecten Nacht van de 
Academie op 21 april, Vanitas op 23, 24 en 
25 juni en Kruisbestuiving van 22 
september tot 1 oktober plaats.  
 
Het project Water Kan vond tijdens de 
maanden juli en augustus plaats in 
Hidrodoe en in september in de inkomhal 
van de academie. 
 
In het project  Openbaar Domein toonden 
personeelsleden van de stad en OCMW 
hun kunnen in zaal 't Hof op 29 april, tijdens 
de Week van de Amateurkunsten.  
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Openbaar domein 

Stimuleren verenigingsleven 

De  ééneurosubsidie stimuleert ook het 
verenigingsleven tot het organiseren van 
bijzondere en vernieuwende initiatieven. In 
2006 kwamen verschillende projecten in 
aanmerking voor deze subsidie. Ook in al 
deze projecten stond de dienst cultuurbeleid 
in voor de coördinatie. 
 
Tijdens het weekeinde van 11 en 12 maart 
werkten talrijke verenigingen samen aan het 
project VerdraaiDe Wereld. 
 
In het arboretum van kasteel Le Paige 
organiseerde Ter Vesten vzw op 2 
september Open Park. 
 
De vereniging Ithaka organiseerde op 27 
mei het project Muzikale Tuinen. 
 
Tabula Rasa en Natuurpunt bundelden hun 
krachten in  project Natuurlijk van 29 april 
tot en met 7 mei. 
 
In de polyvalente zolderruimte van 
basisschool de Leertuin organiseerde de 
jeugdwerking van Theater Spektakel 
workshops tijdens de maanden februari, 
maart, april en mei. 
 
Het Evangelisch centrum haalde op 21 mei 
het Bryan College Choir naar de 
parochiezaal van Noorderwijk. 
 
In de Scoutslokalen Malpertuus 
organiseerde vzw Reynaard Adinda op 20 
oktober Expo Malpertusa: Fantastic Friday. 

Popfestival De Mart 

Op 9 juli 2006 vond het festival De Mart 
plaats, in samenwerking met de stad. 

Samenwerking met verenigingsleven 

Er vonden in 2006 hoogwaardige 
thematentoonstellingen plaats in 
samenwerking met het verenigingsleven. 
Het stadsbestuur werkte samen met Ter 
Vesten vzw voor tentoonstellingen in Le 
Paige. Zo vond van  6 mei tot en met 28 
mei de tentoonstelling van Leona Sels 
plaats, van 2 september tot en met 17 
september de patchworktentoonstelling met 
de groep GADEP, o.l.v. Thérèse Keppens 
en van 8 december tot en met 30 
september de Kalligrafietentoonstelling.  

Amateurkunsten 

Het stadsbestuur organiseerde de Week 
van de Amateurkunsten en ondersteunde 
de deelnemende projecten van 2006.  
 
Canta Libre bracht de koormusical ‘Tafeltje 
dek je, ezeltje strek je!’ op 23 en 30 april in 
het parochiecentrum van Noorderwijk. In de 
parochiezaal in Herentals was het publiek 
op 28 april welkom op de opendag van de 
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Van het 
jubileumconcert van de Broederband kon u 
op 6 mei genieten in het Volkshuis. 
 
In de Lakenhal vond van 29 april tot 7 mei 
de tentoonstelling van Kunstkring 80 plaats. 
Ook in de Lakenhal bracht Luciano op 30 
april het concert ‘Vandaag geen Mozart’ en 
waren er van 2 mei tot 7 mei klasconcerten 
van de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord.  
 
Eva Nauwelaert stelde van 30 april tot 7 mei 
tentoon in haar atelier in de Nieuwstraat. 

Samenwerkingsverbanden met het 
onderwijs 

Het stadsbestuur startte samenwerkings-
projecten met het onderwijs, met als doel 
het aantal schoolvoorstellingen te verhogen. 
Op 8 december 2006 heeft het 
cultuurcentrum overleg gepleegd met het 
middelbaar onderwijs van kOsh en op 14 
december met het lager onderwijs van 
kOsh. 

Netwerking naar de deelgemeenten 

De stad ondersteunde de organisatie van 
Noorderwijk Alive op 25 en 26 augustus 
2006 en de Kerstmarkt van Noorderwijk op 
15 december 2006.  
 
In de Sint-Niklaaskerk van Morkhoven 
organiseerde de stad op 2 juni 2006 het 
avondconcert ‘Ottone Brass Quintet’.  
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EXTERNE COMMUNICATIE 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Jef Versmissen 
 

Elektronische lichtkrant station 

De promotiemix van de dienst 
communicatie is zeer uitgebreid. De dienst 
bekijkt en evalueert nieuwe technieken en 
indien praktisch en financieel haalbaar, past 
de dienst zijn communicatiemix aan.  
 

Elektronische lichtkrant in wachtzaal station 
 
Vanaf 19 januari kwam er zo een 
promotiekanaal bij. In de wachtzaal van het 
station van Herentals is voortaan een 
elektronische lichtkrant operationeel waarop 
het stadsbestuur 200 keer per dag een 
boodschap toont.  
 
Dit nieuwe communicatiekanaal kent een 
breed publiek. Het Herentalse station telt 
gemiddeld 12.000 vertrekkende reizigers 
per week. Die komen zowel uit Herentals, 
als uit de omliggende gemeenten.  
 
Het station is daarom uitermate geschikt 
voor de promotie van allerlei Herentalse 
evenementen met een regionale uitstraling, 
zoals de braderij, kerstmarkt, concerten, het 
Netepark, ...  
 
Deze elektronische advertenties zijn een 
aanvulling op de al bestaande promotie-
kanalen. De elektronische lichtkrant is een 
realisatie van de bvba Comabel. Het 
stadsbestuur sloot met deze firma een 
jaarcontract af. Voor 1.400 euro kan de stad 
een jaar lang elke dag een boodschap 
tonen. Zo'n boodschap duurt 20 seconden 
en wordt om de zes minuten herhaald 
tijdens de openingstijden van het station. 
 

Felicitaties voor stedelijke 
dienstverlening 

Stedelijke dienstverlening moet correct, vlot 
en volledig verlopen. Net zoals zes jaar 
geleden nam het consumentenmagazine 
Test Aankoop een steekproef van 159 
steden en gemeenten.  
 
Het magazine beoordeelde zowel de 
inrichting en de openingsuren als de 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap. Telkens testte Test-Aankoop vijf 
scenario's uit: drie ter plaatse (huwelijks-
formaliteiten, elektronische identiteitskaart 
en reispas) en twee via e-mail (info over 
gsm-antennes en de openbaarheid van de 
gemeenteraad).  
 
Op basis van het gemiddelde van de 
beoordelingen berekende Test-Aankoop dat 
Herentals één van de 42 gemeenten uit de 
steekproef is, die een goede score 
behaalden. 

Stad vernieuwt website 

Nieuwe website 
 
De digitale snelweg kent een snelle 
evolutie. Het stadsbestuur moet op deze 
evolutie anticiperen. Om de stedelijke 
informatie duidelijk, snel en correct te 
kunnen weergeven, is een overzichtelijke 
en eenvoudige website nodig. 
 
De vorige website van de stad was zes jaar 
oud en aan vernieuwing toe. Bovendien 
vonden enkele diensten dat de site te 
donker en grijs van lay-out was. De trage en 
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onoverzichtelijke navigatie zorgde 
bovendien voor langere opzoekingstijden.  
 
Ook het feit dat blinden en slechtzienden 
niet met de site konden werken, was een 
reden om de site te vernieuwen.  
 
Samen met andere stedelijke diensten 
werkte de dienst communicatie het concept 
voor de nieuwe site uit. Die moest 
eigentijds, uitnodigend en eenvoudiger te 
bedienen zijn.  
 
De nieuwe site is opgebouwd rond het 
Helemaal Herentals-thema en combineert 
snelheid, overzichtelijkheid en volledigheid.  
 
De website heeft een rustige vormgeving en 
is volledig toegankelijk voor blinden en 
slechtzienden. Op woensdag 1 november 
plaatste het stadsbestuur de nieuwe 
website online.  

Verkiezingen verstaanbaar uitgelegd 

De overheid gebruikt niet altijd een even 
toegankelijke taal. Het is een taak van de 
dienst communicatie om de begrijpelijke de 
taal van de overheid om te zetten in 

begrijpelijke mensentaal. In de Stadskrant 
werd daarom de nodige aandacht besteed 
aan de verkiezingen, met begrijpbare en 
volledige artikels. 
 
De dienst bezorgde ook aan De Dorpel, 
Den Brand en Begeleid Wonen elk een 
tiental exemplaren van de brochure Kies-
Keurig 2006. Die brochure geeft in een 
verstaanbare taal basisinformatie over de 
komende verkiezingen, over hoe 
gemeenten en provincies werken en hoe ze 
worden bestuurd.  
 
Alle gemeentelijke diensten en het OCMW 
komen aan bod. De brochure is een 
realisatie van de vzw Toemeka, een 
beweging die zich inzet voor een 
verstaanbare samenleving.  
 
De dienst communicatie verzorgde verder 
een vijftal informatiesessies over de 
verkiezingen, twee met personen met een 
handicap en drie met niet-Europeanen die 
voor de eerste maal mochten stemmen. 
Tijdens deze informatiesessies gebruikte de 
dienst de brochure van vzw Toemeka als 
leidraad. 
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INTERNE COMMUNICATIE 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd : Ria Van den Eynde 
 

Info gemeentedecreet 

De stad organiseerde op 2 februari voor de 
schepencolleges en diensthoofden van 
Herentals en de gemeenten van de 
politiezone een infonamiddag rond het 
nieuwe gemeentedecreet. Mark Suykens, 
directeur van het VVSG gaf tekst en uitleg 
aan 75 deelnemers.  

Managementteam 

Het gemeentedecreet verplicht de 
gemeenten te werken met een 
managementteam, om de coördinatie van 
de gemeentelijke diensten te ondersteunen 
bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van het beleid.  
 
Het managementteam bewaakt de eenheid 
in de werking en de kwaliteit van de 
organisatie, de werking van de diensten en 
de interne communicatie.  
 
Het externe bureau WIVO buigt zich over 
de samenstelling van het managementteam 
en doktert uit hoe dit moet werken binnen 
de onderlinge verhoudingen tussen de 
secretaris en de diensthoofden.  
 
De diensthoofden en het college van 
burgemeester en schepenen leverden hun 
ideeën over de organisatie, en werkten die 
uit op de eerste werksessie van 13 
december. Half januari komt er een tweede 
sessie. Het uiteindelijke rapport zal in 
februari 2007 klaar zijn. Voor de installatie 
van het managementteam is er nog tijd tot 
het najaar van 2007. 

Toegankelijk notuleren 

De stad gebruikte voor zijn officiële 
beslissingen nog altijd een moeilijke en 
ouderwetse taal. In 2006 is dat veranderd. 
Met de hulp van Linguapolis, het 
taalcentrum van de universiteit van 
Antwerpen werkte het stadsbestuur een 
systeem uit om heldere en logische 
ontwerpbesluiten te maken.  
 
Het is immers belangrijk dat de burger 
begrijpt wat er beslist is en waarom dat 
beslist is. De verplichting om grondig te 
motiveren is ook opgenomen in de wet op 
de motivering van de bestuurshandelingen. 

 
Een projectgroep ontwikkelde zo veel 
mogelijk standaardbeslissingen. Op die 
manier kon het personeel eenvoudiger in 
het project stappen. In het najaar kreeg elk 
personeelslid ontwerpbeslissingen maakt, 
een opleiding met tips over het maken van 
teksten.  
 
De omschakeldag was 16 oktober. Vanaf dit 
schepencollege maken de diensten alle 
dossiers op volgens het nieuwe systeem. 
Op de terugkomdagen, enkele weken later, 
kon het personeel de moeilijkheden 
bespreken, die het met de nieuwe 
werkwijze ondervond. Een beslissing 
bestaat voortaan uit een rapporthoofd, een 
beslissing met motivering en besluit, en 
tenslotte een takenrapport. 
 
Vanaf 5 december moet het personeel ook 
de dossiers voor de gemeenteraad volgens 
dit nieuwe systeem notuleren. 
 
Nog een grote verandering ligt in het geven 
en vragen van adviezen. Voortaan geeft 
iedereen elektronisch advies. Dit werkt niet 
alleen sneller: door de adviezen centraal te 
bewaren, krijgt iedereen ook meer zicht op 
de dossiers. 

Openbaar domein 

 
Demonstratie tangodansen 
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Er schuilt heel wat onbekend talent bij de 
Herentalse stadsdiensten en de diensten 
van het OCMW.   
 
Ter gelegenheid van de Week van de 
Amateurkunsten kregen personeelsleden 
op 29 april in zaal ‘t Hof een podium om hun 
talenten tentoon te spreiden. 

Opleiding voor leidinggevenden 

In het najaar vonden de groepsopleidingen 
voor leidinggevenden plaats.   

HIPEPE Groep gaf de ééndaagse opleiding 
‘omgaan met conflicten’ in verschillende 
kleine groepjes.  Zo konden de deelnemers 
elk veel aan bod komen. Deze opleiding 
leerde de leidinggevenden om conflicten in 
een vroeg stadium te herkennen, te 
voorkomen of te beheersen. 
 
De leidinggevenden leerden beleidsnota’s 
formuleren tijdens een doelgerichte 
dagcursus van Linguapolis. 
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JEUGDDIENST 
Stadspark 
Diensthoofd: Marlies Valgaeren 
 

Fuiven kan zonder overlast –zonaal fuif- 
en evenementenreglement 

Vanaf 1 januari zijn fuiven en andere 
evenementen in Herentals (en de andere 
gemeenten in de politiezone Neteland) 
beter gereglementeerd.  
 
Verenigingen en particulieren die een 
evenement willen organiseren, dienen 
daarvoor een aanvraagformulier in. Zij 
worden vervolgens via een brief op de 
hoogte gebracht over de goedkeuring van 
hun evenement.  
 
Het reglement regelt onder andere het 
sluitingsuur, de beveiliging en de 
toestemming om sterke dranken te 
serveren. Hierdoor kan per evenement de 
overlast tot een minimum beperkt worden. 

Gratis kampvervoer voor verenigingen 

Het stadsbestuur ondersteunt de 
Herentalse jeugdverenigingen. Ze krijgen 
niet alleen subsidies, ook het vervoer van 
materiaal naar de kampbestemmingen doet 
de stad gratis.  
 
Deze zomer reed de uitvoeringsdienst van 
de stad een dertigtal keer heen en weer 
tussen Herentals en de kampplaatsen. De 
grootste afstand die naar een kampplaats 
overbrugd werd, was 469 km en in het 
totaal werd 4541,50 km afgelegd. 

Gratis met feestbus van oud naar nieuw 

In 2006 maakten 114 mensen gebruik van 
de feestbus om het jaar 2007 veilig in te 
rijden en in te luiden. Dat betekent 47 
personen meer dan in 2005. Herentals kiest 
dus steeds meer voor veilig feestplezier. 

40 jaar jeugdhuis 10R20 

In april vierde Jeugdhuis 10R20 op de 
Grote Markt haar veertigjarig bestaan met 
een weekend lang feesten.  
 
Tijdens het laatste weekend van april 
konden vele oud-leden en huidige leden 
zich verwachten aan een uitgebreid 
jubileumprogramma: een 
fototentoonstelling, een quiz, een 

voetbalmatch, optredens, een retrofuif en 
een voettocht naar Scherpenheuvel. 

Nieuw plakreglement 

Vanaf 1 maart is het nieuwe plakreglement 
van kracht. Het stadsbestuur stelt sinds 
enkele jaren plakzuilen ter beschikking voor 
affiches van niet-commerciële sociaal-
culturele verenigingen.  
 
De verenigingen brengen hun affiches naar 
de stedelijke jeugddienst in het Stadspark, 
minstens een week voor ze moeten 
opgehangen worden, en betalen voor het 
plakken van de affiches de retributie. 
Vervolgens plakken de stadsdiensten de 
affiches zelf. 
 
Op het niet-reglementair plakken heft het 
stadsbestuur vanaf 1 juni een belasting. Zo 
wil de stad de plakoorlogen en het 
wildplakken tegengaan en zorgen voor een 
netter straatbeeld. Op het einde van het jaar 
kon de jeugddienst vaststellen dat het 
plakreglement zijn vruchten afwerpt. Er was 
een beduidende afname in het aantal 
overtredingen. 

Ontmoetingsplaats Sterrebos 

Jongerenontmoetingsplaats Sterrebos 
 
De samenwerking met de Klink en de 
jongeren van de wijk resulteerde in 
Sterrebos in een jongerenontmoetings-
plaats, tegenover het stedelijke speelterrein. 
De jongeren staken zelf de handen uit de 
mouwen en gingen met spuitbussen aan de 
slag om hun plek met graffiti te versieren. 
Het resultaat werd op zondag 26 november 
feestelijk in gebruik genomen. 
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Parkrock alleen mogelijk dankzij 
vrijwilligers 

Ook in 2006 sloot Herentals de examens af 
met een knaller van formaat. Op vrijdag 23 
juni was het weer zingen, springen en 
dansen geblazen.  
 
Speciaal voor deze gelegenheid toverden 
de jeugddienst en de jeugdraad voor 
Parkrock het Stadspark om tot een kleine 
festivalweide. Maar zij konden dit natuurlijk 
niet zonder hulp. In ruil voor een hapje en 
een drankje hielpen muziekgroepjes, DJ’s, 
jeugdverenigingen en particulieren om het 
festival tot een succes te maken. De 
securitymedewerkers kregen er een 
exclusief Parkrock T-shirt bovenop. 

De verschillende jeugdwerkinitiatieven 
weer een succes 

Het weer kreeg de stedelijke jeugdwerk-
initiatieven niet klein. De werking bereikte in  
totaal 2.868 kinderen. 

Snuffel 

Onder het motto ‘Snuffel uzelf weg uit de 
verveling’ verwelkomden de Herentalse 
sport-, cultuur- en jeugdraad op zaterdag 16 
september jong en oud in het centrum van 
Herentals op Snuffel. Dit is een grote, 
levendige beurs voor iedereen die op zoek 
is naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.  
 
Het stadsbestuur ondersteunde deze 
unieke kans voor verenigingen logistiek en 
financieel. De verenigingen konden zich 
voorstellen aan het grote publiek, hun 
kunsten tonen en nieuwe leden aantrekken.  
 
Dit resulteerde in een gevarieerd 
programma waarin iedereen zijn gading wel 
vond. 

Nieuw speelterrein in Stadsveld 

De kleinste bewoners van Stadsveld 
konden in november hun hartje ophalen. In 
de Pol Heynsstraat zorgde het stadsbestuur 
voor de aanleg van een gloednieuw 
speelterrein. De kinderen kunnen zich 
uitleven op een evenwichtparcours, een 
veerfiguur en een speelhuisje. Al deze 
toestellen beantwoorden aan de huidige 
veiligheidsnormen. 

Speelterreinen 

De speelterreintjes in Koninkrijk, Zeven 
Zillen, Kapittelbossen en Sint-Janneke 
kregen in 2006 nieuwe speeltoestellen. 
 

 

Nieuw toestel Zeven Zillen 

Tempels en Leemputten krijgen eigen 
speelterrein 

De bewoners van Tempels in Morkhoven 
kregen graag een speelterreintje in hun 
wijk. De Geelse Bouwmaatschappij heeft 
hiervoor aan de stad een perceel grond 
overgedragen. Op het achterste deel en het 
bosgedeelte komt er een speelterrein, het 
voorste stuk blijft parkeerterrein. In het 
bosgedeelte is plaats voor een speelhuis, 
een veerfiguur en een jongerenzithoek. Op 
het speelterrein zelf voorziet de jeugddienst 
een klimrek, een zandbak en een 
hinkelpark. 
 
In samenspraak met de buurtbewoners 
krijgt Leemputten een speel- en 
sportterrein. Er komen twee voetbaldoelen 
en een basketbalring op het sportgedeelte. 
Het speelgedeelte krijgt een klim- en 
klautertoestel, een vogelnestschommel en 
veerfiguurtjes. De terreinen krijgen ook een 
groene verfraaiing met heesters, hagen, 
gazon en houthaksel. De aanleg van de 
terreinen gebeurt in 2007. 

VerdraaiDe Wereld 

Op zaterdag 11 maart organiseerde de 
Derdewereldraad samen mét en vóór het 
jeugdwerk, Noord-Zuidverenigingen en 
milieuorganisaties een grote actiedag op de 
Grote Markt onder de naam VerdraaiDe 
Wereld.  
 
Dit was het jaarthema van heel wat 
jeugdverenigingen. De deelnemers zetten 
duurzame ontwikkeling in de kijker, ieder 
vanuit zijn eigen invalshoek. 
 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2006 
42 

 

Djembé-initiatie 
 
Op de Grote Markt was er van 13 tot 18 uur 
een wereldmarkt in geuren en kleuren uit 
het Zuiden. In een achttal tentjes waren 
werkwinkels rond djembéspelen, praten met 
asielzoekers, Afrikaanse dans, …  
 
Er was ook een zoektocht over de 8 
milleniumdoelstellingen. Om 17 uur was er 
op het podium een spetterend optreden van 
een vijfkoppige Senegalese groep in 
traditionele kledij. 

11.11.11 actie in de startblokken 

De 11.11.11 actie dit jaar draaide rond de 
boeren in derdewereldlanden die niet langer 
kunnen leven van hun landbouw. Deze 
zuiderse boeren kunnen niet concurreren 
met de goedkoop ingevoerde producten van 
de grootschalige industriële landbouw uit 
Europa.  
 
Naar jaarlijkse gewoonte vonden er weer 
verschillende activiteiten plaats dit jaar: 
winkelactie, stratenactie, carwash van de 
KWB, boekenverkoop, multiculturele 
brunch, Wereldwinkelgeschenkenbeurs, … 

De jeugddienst streeft naar kwalitatief 
jeugdwerk 

De jeugddienst werkt aan kwaliteit in het 
jeugdwerk door aandacht te schenken aan 
kadervorming. De jeugddienst wil jongeren 
stimuleren om aan kadervorming deel te 

nemen, onder meer door deze vorming te 
subsidiëren.  
Jongeren die een kadervormingscursus 
volgen, kunnen een deel van hun kosten 
terugkrijgen via subsidies van de stad. In 
2006 maakten 26 jongeren gebruik van 
deze mogelijkheid. Ook de opleiding van 
tieners tot jeugdadviseur (georganiseerd 
door het JAC) kreeg subsidies. 

Jeugdwerk voor iedereen 

De stad streeft ernaar dat iedereen die dat 
wenst kan deelnemen aan jeugdwerk – of 
socio-culturele initiatieven. Maatschappelijk 
kwetsbare jongeren kunnen een deel van 
de kosten terug krijgen via een subsidie.  
 
Ook schooluitstappen komen voor deze 
subsidiëring in aanmerking. In 2006 kregen 
53 kinderen of jongeren zo de kans om aan 
een activiteit deel te nemen. 

Nieuw jeugdraadvoorzittersduo 

Op 14 september 2006 ging het nieuwe 
werkjaar van de Herentalse jeugdraad van 
start. Dit jaar gaf Bert Veris de 
voorzittersfakkel door aan een nieuw 
voorzittersduo, Tom Olyslaegers en 
Philippe Fonteyn. Deze kersverse 
voorzitters kenden het reilen en zeilen 
binnen de jeugdraad omdat ze reeds eerder 
zetelden in de algemene vergadering en het 
dagelijks bestuur. 

Jeugdwerking UMies gaat van start 

ASH-Polaris zijn amateur sterrenkundigen 
uit Herentals en wijde omgeving. Vanaf 
oktober 2006 startten zij met een 
jeugdwerking, ‘Umies’. De doelgroep zijn 
jongeren tussen 10 en 15 jaar.  
 
De maandelijkse activiteiten zijn op een 
speelse manier gericht op sterrenkunde en 
ruimtevaart. Ze omvatten o.a. knutselen, 
waterraketjes bouwen, zonnestelsel en 
sterrenbeelden verkennen. Verder kunnen 
leden deelnemen aan waarnemingen en 
uitstappen. 
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MILIEUDIENST 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Koen Dierckx 
 

Afval 

Afvalfracties in kilogram per inwoner 

 2004 2005 2006 

restafval 88,15 85,55 82,68 

grof vuil 31,72 40,32 29,80 

papier 82,01 84,43 84,10 

plastic 8,43 8,63 9,53 

PMD 13,80 14,44 14,29 

groenafval 206,39 209,37 219,02 

glas 21,64 26,38 30,22 

bouw- en 
sloopafval 

167,57 192,52 230,70 

overige 24,56 18,31 20,42 

via recyclagepark 318,07 349,95 390,08 

totaal term. 
verwijderd 

128,67 134,96 120,90 

totaal 
gerecycleerd 

527,69 553,49 608,27 

totale afvalberg 656,36 688,45 729,17 

 
Bovenstaande cijfers leveren enkele 
aandachtspunten op. De totale afvalberg 
blijft ook in 2006 toenemen, terwijl de 
hoeveelheid restafval blijft dalen. In 
tegenstelling tot vorig jaar daalt ook de 
fractie grof vuil.  
 
Om de afvalberg tegen te gaan, 
organiseerde het bestuur gescheiden 
afvalinzameling in de academie voor 
beeldende kunst en bij de brandweer.  
  
Zoals de vorige jaren promootten de 
Herentalse compostmeester het 
thuiscomposteren op de zondagmarkt, in 
wijken en op het recyclagepark. Ze namen 
ook deel aan het Ecofestival in Kamp C. 
 
De leerlingen van verschillende klassen 
kregen een rondleiding in zowel het 
recyclagepark als in het compostpark op de 
wijk Kleerroos. 
 
Om kersverse ouders kennis te laten maken 
met de voordelen van herbruikbare luiers 
plaatste de milieudienst een mand met 
voorbeelden aan de balie bij de dienst 
burgerzaken. 

Duurzaam productgebruik 

Het personeel van de stadsdiensten bleef 
ook in 2006 koffie drinken die afkomstig is 
van biologische landbouw.  

Ook blijft de stad milieuvriendelijke verven 
en vernissen gebruiken. De 
schoonmaakdienst gebruikt vanaf nu 
bovendien afwasmiddelen die 
milieuvriendelijk zijn. 
 

Schoonmaak: milieuvriendelijke producten  

Bodemonderzoeken 

Het stadsbestuur liet in 2006 
bodemonderzoeken uitvoeren in de locatie 
Addernesten, waar een opslagterrein komt 
voor de uitvoeringsdiensten, en op de 
Vossenberg. Er kwam ook een bijkomend 
onderzoek op de Herenthoutseweg, op de 
locatie van het woonwagenpark. 

Bodemverontreiniging 

 

 2004 2005 2006 

percelen opgenomen in 
register verontreinigde 
gronden 

31 36 57 

informatie-aanvragen 
notarissen 

482 500 502 

bodemsaneringsdossiers 2 3 2 

Acties in verband met natuur 

Kleine landschapselementen 

Het stadsbestuur besliste tot een 
aanbesteding om de kleine 
landschapselementen te inventariseren.  
 
Tot de verzamelnaam kleine landschaps-
elementen behoren haagkanten, kleine 
bosjes, holle wegen, poelen, eenzame 
bomen, hellingen, dijken, spoorwegbermen, 
knotbomenrijen, enzovoort. 
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Meidoornhaag aan de Roest 
 

Knotwilg aan de Vuilvoort 
 

Eenzame boom aan de Vuilvoort 

Beheersplannen 

In 2006 startte de opmaak van het 
bosbeheersplan en een beheersplan voor 
Le Paige.  

Water 

Subsidieaanvragen 2004 2005 2006 

individuele 
waterzuivering 

2 2 2 

hergebruik regenwater 
en infiltratie 

2 2 5 

 

 
In 2006 startte de opmaak van het 
waterlopenbeheersplan. De stad maakte 
een beheersplan op voor de deelbekkens 
en een ontwerp voor het afbakenen van 
zuiveringszones. 

Energie 

Subsidieaanvragen 2004 2005 2006 

fotovoltaïsche cellen 2 2 2 

zonneboilers 2 5 8 

 
Bij nieuwe bouwprojecten maakt de stad 
werk van rationeel energiegebruik en 
duurzame materialen.  
 
Dat is concreet het geval bij de bouw van 
de podiumzaal, de nieuwe bibliotheek van 
Noorderwijk en de uitbreiding van de 
Academie voor Woord en Muziek. Zaal ’t 
Hof kreeg een aangepaste verlichting. 
 
Om het gebruik van zonne-energie te 
promoten was er een demoproject in het 
recyclagepark. De stad organiseerde ook 
een info-avond over bio-brandstoffen. 

Klachten in verband met hinder 

Registratie en 
behandeling 

2004 2005 2006 

hondenpoep 1 2 2 

zwerfkatten 16 20 21 

ratten 26 39 22 

kippen, vogelplaag 0 3 1 

insectenplaag 1 1 1 

groenafval 5 0 3 

sluikstorten 41 28 33 

huisvuil en zwerfvuil 10 10 15 

milieubelastend 10 3 4 

visuele hinder 1 1 0 

geluidshinder 14 5 6 

geurhinder 28 105 28 

slecht onderhouden 
gronden en distels 

15 4 2 

overhangende vegetatie 11 7 1 

bouw- en sloopafval  7 0 
aantal klachten 179 235 139 

Vergunningen 

Het aantal milieuvergunningdossiers blijft, 
behalve voor milieuvergunningen Klasse 2 
en baangrachtoverwelvingen, ook in 2006 
stijgen. 
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Behandelde dossiers 2004 2005 2006 

milieuvergunning 
Klasse 1 

13 16 22 

milieuvergunning 
Klasse 2 

18 19 16 

melding Klasse 3 20 14 20 

baangrachtoverwelving 2 4 1 

kapvergunning 30 31 47 

natuurvergunning 0 1 2 

opzoekopdracht 
milieuvergunningen 

26 38 41 

interventie bedrijven 5 7 7 

Adviezen 

Andere diensten binnen het stadsbestuur 
hebben ook adviezen van de milieudienst 
nodig. Het aantal aanvragen stijgt jaarlijks: 
113 aanvragen in 2004, 120 in 2005 en 129 
in 2006.  
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PERSONEELSDIENST 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Freddy Engelen 
 

Kader 

In 2006 keurde de gemeenteraad de 
uitbreiding van het statutair en contractueel 
kader goed.  
 
Het statutair kader breidt uit met een 
halftijdse functie van boekhouder niveau  B, 
1 functie van theatertechnicus niveau B en 
1 functie van deskundige 
personeelsadministratie niveau B.  
 
Het statutair kader wijzigt met de opname 
van 1 functie van administratief medewerker 
en de schrapping van 1 functie van 
administratief assistent. 
 
Het contractueel kader breidt uit met 1,13 
functie van technisch beambte-
schoonmaak. 
 
Negen werknemers gingen met pensioen in 
2006.  Het stadsbestuur zwaaide 3 
technisch assistenten, 1 technisch 
beambte, 3 bibliotheekassistenten, 1 
administratief medewerkster en 1 leraar aan 
de academie voor beeldende kunsten uit.  

Personeelsbezetting 

VTE: Voltijds equivalent op jaarbasis 

 
Personeelsbezetting 
2005 

Aantal VTE 

vastbenoemden 162 137,35 

benoemd op proef 12 9,76 

contractuelen 127 66,26 

gesco’s 107 68,66 

niet-gesubsidieerd 
onderwijzend personeel 

2 0,18 

totaal 410 282,21 

 
Personeelsbezetting 2005 Aantal 

vrijwillig brandweerpersoneel 70 

monitoren en jobstudenten 111 

16-jarige jobstudenten 
uitvoeringsdienst 

234 

modellen academie met 
sporadische tewerkstelling 

12 

 
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 2006 benoemde het bestuur 10 
personeelsleden op proef: 1 cultuur-
functionaris niveau B, 2 deeltijds 
bibliotheekassistenten, 1 stedenbouw-
kundige, 5  technisch beambten en 1 
administratief medewerker.  
 
13 personeelsleden kregen een vaste 
benoeming: 1 beroepsbrandweerman, 1 
bibliotheekassistente, 1 cultuurfunctionaris 
niveau A, 1 cultuurfunctionaris niveau B, 1 
helpdeskverantwoordelijke, 5 technisch 
beambten, 2 technisch medewerkers 
beheerder sportinfrastructuur en 1 directeur 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. 

Bevorderingen 

Er waren 8 bevorderingen in 2006. Twee 
personeelsleden werden administratief 
medewerker en 3 personeelsleden werden 
technisch assistent.  Bij de brandweer was 
er een bevordering tot korporaal, een tot 
luitenant en een bevordering tot sergeant-
vrijwilliger. 

Aanstellingen 

In 2006 plaatste de personeelsdienst 202 
dossiers met aanstellingen of verlengingen 
van aanstellingen op de agenda van de 
gemeenteraad of het schepencollege. 

Wervingsreserves 

Functie Kandidaten Geslaagd 

kinderverzorgster  65 6 

theatertechnicus 18 geen 

administratief 
medewerker 

201 36 

stedenbouwkundige 16 2 

 
In 2006 legde het stadsbestuur voor 4 
functies een nieuwe wervingsreserve aan.  
 
Kandidaten die slagen in het examen van 
een wervingsreserve komen voor de duur 
van deze reserve in aanmerking voor de 
vakante betrekkingen van die functie. 
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Openverklaringen 

Er waren 11 vacante functies bij stad 
Herentals in 2006. 

Bezetting bij aanwerving 

Functie Kandidaten Geslaagd 

1 boekhouder, 
niveau B halftijdse 
functie 

6 geen 

1 boekhouder, 
niveau B halftijdse 
functie 

8 2 

1 deskundige 
personeels-
administratie 

7 2 

Bezetting bij bevordering 

Functie Kandidaten 

3 technisch assistent (D1-D3) 7 

1 administratief medewerker 3 

3 technisch assistent (D1-D3) 6 

1 vrijwillig brandweerman-
sergeant 

0 

1 beroepsbrandweerman-
korporaal 

1 

Vorming 

In 2006 volgden 93 personeelsleden 
groepsopleidingen. 73 personeelsleden 
leerden de knepen van het toegankelijk 
notuleren. 7 deelnemers volgden de cursus 
EHBO, 6 deelnemers leerden veilig werken 
met Glutton, de straatstofzuiger. De 
opleiding begraafplaatsen mocht 7 
deelnemers verwelkomen. 
 
Ook voor de diensthoofden waren er 
specifieke opleidingen: 20 deelnemers 
leerden omgaan met conflicten en 11 
deelnemers bekwaamden zich in het 
schrijven van beleidsnota’s. 
 
Naast de groepsopleidingen volgden 327 
personeelsleden nog 160 andere 
opleidingen, voor een totaal van 3.700 uren. 

Maaltijdcheques 

Het personeel van stad Herentals kreeg in 
2006 een lekkere meevaller. Het bedrag 
van de maaltijdcheques verhoogde van 
2,46 naar 4,50 euro. 

 

Drinkwaterfonteintjes 

 
Drinkwaterfonteintje 
 
Kraantjeswater is een gezonde dorstlesser. 
Er zit geen vet, geen suiker, geen 
cholesterol, geen kleurstof of geen cafeïne 
in. Bovendien krijgt leidingwater veelvuldige 
en strenge kwaliteitscontroles.  
 
Het stadspersoneel kreeg drinkwater-
fonteintjes in het administratief centrum, in 
de stedelijke werkplaatsen, in het Netepark, 
in de bibliotheek en bij de jeugddienst. De 
fonteintjes zijn gemakkelijk te bedienen. Ze 
zijn aangesloten op het drinkwaternet en 
het water, dat door een waterkoeler loopt, is 
lekker fris. 

Verzekering 

De personeelsdienst behandelt ook de 
verzekeringsdossiers en de 
arbeidsongevallendossiers. 
 
Dossier 2004 2005 2006 

burgerlijke 
aansprakelijkheid 

38 42 61 

auto-ongevallen 19 14 29 

schade aan 
gebouwen 

9 5 3 

arbeidsongevallen 
vrijwillige brandweer 

4 0 0 

arbeidsongevallen 40 42 38 
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RUIMTELIJKE ORDENING  
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Kristof Boving 

 

Stedenbouwkundige aanvragen, 
vergunningen en verkavelingen  

 2004 2005 2006 

aanvragen 285 354 316 

vergunningen 252 267 340 

weigeringen 10 14 24 

Meergezinswoningen en appartementen 

De dalende trend in het aantal 
vergunningen voor meergezinswoningen en 
appartementen blijft opvallen. Er waren 28 
vergunningen in 2004, 19 in 2005 en nog 
slechts 11 in 2006. 

Verkavelingen 

Aanvragen 2004 2005 2006 

dossiers 9 1 8 

kavels 111 3 33 

 
Vergunningen 2004 2005 2006 

dossiers 10 4 1 

kavels 135 31 4 

 
Het bestuur weigerde één verkaveling met 3 
kavels. 

Stedenbouwkundige attesten 

Ook in 2006 was er een daling te merken in 
het aantal aanvragen voor 
stedenbouwkundige attesten. 
 
Aanvragen stedenbouwkundige attesten 

2004 2005 2006 

22 18 11 

Informatie-aanvragen van notarissen  

De dienst ruimtelijke ordening krijgt van jaar 
tot jaar meer informatie-aanvragen van 
notarissen.  
 
Zo waren er 382 aanvragen in 2003, 481 
aanvragen in 2004, 500 aanvragen in 2005 
en 502 aanvragen in 2006. 

Bijzondere plannen van aanleg 

BPA Laarstraat 

In 2004 startte de opmaak van het 
ontwerpplan BPA Laarstraat. Het is de 

bedoeling de bestemming agrarisch gebied 
om te zetten naar kmo-gebied.  
 
De gemeenteraad keurde het BPA op 12 
april voorlopig goed. In augustus volgde de 
definitieve goedkeuring door de 
gemeenteraad. Op 12 januari 2006 keurde 
de minister het BPA goed. 

BPA Waterrecreatie 

Om de ontsluiting van percelen mogelijk te 
maken is een wijziging van het bestaande 
BPA Waterrecreatie nodig.  
 
De procedure voor opmaak van een 
ontwerpplan startte en op 28 juni 2005 
keurde de gemeenteraad het ontwerpplan 
voorlopig goed. Op 3 november 2005 
volgde de definitieve goedkeuring door de 
gemeenteraad. De minister keurde het BPA 
goed op 12 februari 2006. 
 

BPA Engelse Wijk 

De gemeenteraad besliste eind 2003 om 
het ontwerpplan BPA Engelse Wijk aan te 
passen, naar aanleiding van ingediende 
bezwaarschriften tijdens het openbaar 
onderzoek. Deze aanpassing is nog niet 
uitgevoerd. 
 

BPA Kempenland  

De uitbreidingsmogelijkheden van het 
bestaande bedrijf worden onderzocht. Een 
studiebureau maakte hiervoor reeds een 
ontwerpplan op. Dit dossier is nog in 
behandeling. 

Structuurplan 

In 2006 werkte het stadsbestuur verder aan 
het ontwerprapport van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan voor Herentals. Net 
als de vorige jaren vond meermaals overleg 
plaats rond het structuurplan. Ook de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening kreeg het ontwerp voorgelegd. 
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SOCIALE ZAKEN EN PREVENTIE  
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Katrien Spaepen 
 

Woonwagenbeleid 

Momenteel zijn er in Herentals 3 locaties 
met woonwagenbewoners. Er wonen 50 
personen in 19 families in Sint-Janneke, 23 
personen in 16 families in 
Viaduct/Herenthoutseweg en 7 personen in 
5 families in de locatie Peerdsbos. 
 

Woonwagenbeleid 
 
Het stadsbestuur wil de maatschappelijke 
kwetsbaarheid bij de woonwagenbewoners 
terugdringen door te zorgen voor 
woonzekerheid en wil hen ondersteunen bij 
hun integratie in de Herentalse 
gemeenschap. Daarom wil het bestuur twee 
residentiële woonwagenterreinen 
aanleggen: Heirenbroek met 20 
standplaatsen en Viaduct met 17 
standplaatsen.  
 
Beide terreinen kregen een 
stedenbouwkundige vergunning voor de 
rioleringswerken en de wegen (behalve 
voor de voorlopige toegangsweg). De 
vergunning voor het individuele 
dienstgebouw is aangevraagd. 
 
De dienst sociale zaken zorgt voor de lokale 
coördinatie met duidelijke opdrachten 
omtrent toezicht, dialoog, ondersteuning en 
beleidsvoorbereiding. De eerste contacten 
zijn gelegd voor de samenstelling van een 
woonwagencommissie.  

Extra restafvalzakken 

Om medische redenen geeft het 
stadsbestuur extra gratis huisvuilzakken 

mee. Dit jaar hadden 104 mensen recht op 
10 grote of 20 kleine huisvuilzakken extra.  
 
Vanaf 2006 komen behalve mensen die 
lijden aan incontinentie, ook stomapatiënten 
in aanmerking voor deze ondersteuning.  

Milieusubsidie 

De gemeente heft een milieugezins-
belasting. Een overeenkomst met de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid 
zorgt ervoor dat families die het financieel 
moeilijk hebben in Herentals nu 
automatisch een lager bedrag moeten 
betalen.  

Personen met handicap 

Toegankelijkheid 

Een delegatie van het stadsbestuur bezocht 
de studiedag 'Toegankelijkheid en 
ruimtelijke ordening in de gemeente’ van 
het provinciebestuur Antwerpen, en de 
studiedag 'Integrale toegankelijkheid van 
parken’ van het Agentschap voor Natuur en 
Bos. 
 
Voor de heraanleg van het centrum van 
Herentals kreeg het bestuur advies van het 
Centrum voor toegankelijkheid van het 
Provinciebestuur van Antwerpen. 
 
De stedelijke diensten en personen die 
instaan voor de toegankelijkheid binnen de 
gemeente kregen het handboek ‘Mobiliteit 
en integrale toegankelijkheid’, over de 
realisatie van toegankelijkheid en mobiliteit 
in de gemeente.  

Werkgroep personen met handicap 
Herentals 

Edwin Coremans is de nieuwe voorzitter. 
De dienst sociale zaken en preventie neemt 
het secretariaat over van de vzw Begeleid 
Wonen.  
 
Raadslid Gunther Verlinden ontving minister 
Kathleen Van Brempt en gaf haar in 
Herentals een rondleiding met speciale 
aandacht voor de toegankelijkheid. 
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Tehuis voor niet-werkende volwassenen 
met een mentale handicap 

Op 20 mei vond in de Schoolstraat de 
eerstesteenlegging plaats van een gebouw 
met dertien studio’s voor niet-werkende 
volwassenen met een mentale handicap.  
 
De stad gaf hiervoor de grond gratis in 
erfpacht en de vzw Den Brand treedt op als 
bouwheer. Bedoeling is dat Huize Boni-
Wouters in 2007 zijn bewoners kan 
ontvangen. 
 

Huize Boni Wouters 

Aanvragen subsidies 

Gemeentelijke subsidie Aantal Totaal 

begeleidingssubsidie +25 
jaar 

43 4883 

sociaal pedagogische 
subsidie  - 25 jaar 

54 2824 

financiële steun kabel TV                                 215 5375 
Federale subsidie Aantal  

inkomensvervangende en/of 
integratiesubsidie 

215  

financiële steun voor hulp 
aan bejaarden 

223  

parkeerkaart voor mensen 
met een handicap 

142  

  
De dienst sociale zaken onderzoekt meteen 
ook of de aanvrager de sociale voordelen 
geniet waar hij recht op heeft, zoals voor 
gas en elektriciteit, personenbelasting, 
provinciale financiële steun,…  

Kermisdag  

Op 7 september organiseerde de stad voor 
de tiende maal een kermisdag voor 
personen met een handicap. Naast de 
Herentalsenaren kwamen weer een 60-tal 
leerlingen van De Mast een dag kermis 
vieren. Voor deze speciale tiende editie kon 
wie zich inschreef naar een barbecue in 
zaal ’t Hof. De dienst sociale zaken en 
preventie werkte mee. 

Straatfeesten 

Door straatfeesten te ondersteunen en te 
promoten, wil het stadsbestuur 
buurtbewoners samenbrengen, de 
vervreemding terugdringen en nauwer 
onderling contact stimuleren. 
 
In 2006 konden 39 feestende straten 
rekenen op een premie en op logistieke 
ondersteuning, zoals het afsluiten van de 
straat of het aanpassen van 
verkeerssignalisatie. De feestende buren 
kunnen bij het stadsbestuur ook 
feestmateriaal, zoals tafels en stoelen 
lenen. 

Senioren 

Op maandag 25 september vond het 
jaarlijkse seniorenfeest plaats. Mieke en 
Eddy Herman verzorgden de show voor 478 
senioren in de sporthal Vossenberg. 
 
De dienst sociale zaken neemt deel aan de 
vergaderingen van de seniorenraad, die 
vanuit het dienstencentrum het Convent 
geleid wordt. In het kader van het 
ouderenbeleidsplan stelde de seniorenraad 
een enquête op rond ‘Senioren op straat‘ en 
verspreidde die onder de 
gepensioneerdenbonden. Een 200-tal 
senioren namen deel aan dit onderzoek. In 
de volgende vergaderingen verwerkt en 
bespreekt de raad de resultaten ervan. 

Pensioenen 

De pensioenaanvragen op de pensioen-
gerechtigde leeftijd gebeuren automatisch. 
De dienst sociale zaken behandelt nog wel 
de vervroegde aanvragen en aanvragen 
voor weduwe- en weduwnaarspensioenen. 
Naast de aanvragen zorgt de dienst voor 
informatie en bijkomende administratieve 
ondersteuning. 
 
Voorwerp van de aanvraag Aantal 

rustpensioen werknemer 62 

rustpensioen zelfstandige 19 

overlevingspensioen werknemer 9 

overlevingspensioen zelfstandige 4 

inkomensgarantie voor ouderen 15 

buitenland 2 
Totaal 111 

Buitenschoolse opvang 

De nood aan kinderopvang in Herentals is 
de laatste jaren enorm gestegen. De 
uitbreiding van buitenschoolse 
kinderopvang is daarom een belangrijke 
doelstelling van het stadsbestuur. Het 
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schepencollege besliste eind 2005 om ook 
in Herentals te starten met een IBO 
(Initiatief Buitenschoolse Opvang) en een 
aanvraag in te dienen bij Kind en Gezin. Het 
bestuur deed een aanvraag voor 71 
kinderen, verspreid over 3 locaties: 
basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31; 
basisschool De Leertuin, Populierenlaan 1 
en een huurwoning in de wijk Sterrebos in 
Noorderwijk. 
 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang gaf in 
haar vergadering van 26 januari een gunstig 
advies voor de oprichting van een IBO in 
Herentals. Eind mei viel de beslissing van 
Kind en Gezin: Herentals kreeg 21 plaatsen 
toegewezen. Het schepencollege besliste 
om deze plaatsen te verdelen over 
basisschool De Vesten en de woning in 
Noorderwijk, en sloot voor beide locaties 
een huurovereenkomst af. 
 
Vzw  Stekelbees, erkend door Kind en 
Gezin als initiatief voor buitenschoolse 
kinderopvang, zorgt voor de organisatie en 
praktische uitwerking van het IBO. Zij 
selecteren het personeel, nemen de 
financiële engagementen op zich, staan in 
voor de inschrijvingen van de kinderen, 
reiken de fiscale attesten en dienen de 
dossiers in bij Kind en Gezin.  
 
Het stadsbestuur stelt de locaties ter 
beschikking, maakt de infrastructuur 
startklaar volgens de normen van Kind en 
Gezin en zorgt voor de basisuitrusting voor 
spelmateriaal en meubilair. 
 
In beide locaties waren aanpassingswerken 
nodig. Vooral de woning in Sterrebos werd 
grondig onder handen genomen. Ze voldoet 
nu aan de normen inzake brandveiligheid 
en kreeg een bureauruimte voor de 
coördinator. 
 
Op 1 september startte de nieuwe 
coördinator met de voorbereidingswerken, 
zodat het IBO in Herentals centrum officieel 
zijn deuren kan openen op 2 januari 2007. 
 
Om de ouders te laten wennen aan de 
veranderingen inzake buitenschoolse 
opvang, verhuisde de toenmalige 
kinderopvang in de herfstvakantie al van 
Kleerroos naar Augustijnenlaan 31. 
 
Het IBO richt zich naar kinderen van 2,5 tot 
12 jaar. Het is open voor en na de 
schooluren, op woensdagnamiddag, op 

schoolvrije dagen en tijdens de korte en 
lange schoolvakanties.  
 
De opvang is bestemd voor alle kinderen uit 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.  
 
’s Morgens gaan de deuren open vanaf 
6.45 uur, ’s avonds sluiten ze om 18.30 u. 
Binnen deze uren kan de opvang elk 
moment starten en eindigen, afhankelijk van 
de nood van de ouders.  
 
Gezien de opvangcapaciteit beperkt is tot 
21, beperkt de voor- en naschoolse opvang 
zich tot leerlingen van de basisscholen van 
De Vesten, Dol-Fijn en De Evenaar 
(Collegestraat).  
 
Voor vakantieperiodes is de opvang voor 
alle kinderen van Herentals toegankelijk, 
inschrijven is wel noodzakelijk. Voor de 
korte schoolvakanties is een uitbreiding 
aangevraagd en goedgekeurd naar 35 
beschikbare plaatsen.   

Het Hummeltjeshof 

Het Hummeltjeshof heeft zijn werking in 
2006 met succes voortgezet. Er waren 
5.996 aanwezigheden.  
 
Eind december waren er al zoveel 
aanvragen dat er een wachtlijst was van 83 
kinderen, wat neerkomt op een wachttijd 
van ongeveer 1 jaar. 

Ziektepreventie en gezondheidspromotie 

Het stadsbestuur ondersteunt het 
baarmoederhalskankeronderzoek van het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Het 
P.I.H. houdt o.a. een cervixkankerregister 
bij van alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar. 
De vrouwen die bij hen bekend zijn, krijgen 
automatisch een uitnodigingbrief voor een 
nieuw onderzoek.  
 
De preventiedienst stuurde in 2006 naar 
4.077 vrouwen die nog niet opgenomen zijn 
in het register, een brief die hen uitnodigt 
om zich te laten onderzoeken. 

Drugpreventie 

Ook in 2006 organiseerde de 
preventiedienst het drugpreventieproject ‘Ik 
gebruik mij’. Een 600-tal leerlingen van de 
tweede graad secundair onderwijs woonden 
de theatervoorstelling bij en werkten daarna 
ook in de klas nog rond het thema. 
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Drughulp 

De drughulpverlening van Herentals is 
gevestigd binnen de kantoren van het 
Jongeren Advies Centrum, Hikstraat 47. 
 
Leeftijd Aantal cliënten in 2006 

12-14 jaar 1 

15-17 jaar 29 

18-20 jaar 22 

21-25 jaar 58 

26-29 jaar 31 

30-59 jaar 77 

60+ jaar 3 

   
Bij de groep 15-17 jaar gaat het vaak om 
vragen voor een schoolwerkje. De meeste 
cliënten situeren zich in de groep van 21 tot 
25 jaar. In de groep van 30 van 59 jaar zijn 
vooral vragen van ouders terug te vinden. 

Fietsdiefstalpreventie 

In 2006 kregen 149 fietsen een nummer 
tijdens de maandelijkse graveerbeurten op 
het verkeerspark. Tijdens de jaarlijkse 
fietsdag ‘De Schakel’ kwamen er nog eens 
83 gegraveerde fietsen bij. 

Stadswachten 

Iedere dinsdag- en donderdagochtend 
hielpen de stadswachten de schoolkinderen 
oversteken aan de drukke kruispunten van 
Noorderwijk en Morkhoven.  
 
De stadswachten hielden ook toezicht op 
markten, bij de kermis en andere 
evenementen. Ze regelden er ook het 
verkeer. In de zomer van 2006 werkten ze 
mee aan het overlastplan voor het 
Spaanshofpark. 

Inbraakpremies 

De preventiedienst geeft gratis advies aan 
wie zijn woning tegen inbraak wil beveiligen. 
In 2006 dienden 15 mensen een aanvraag 
in voor technopreventief advies. Negen 
mensen kregen een premie voor een 
totaalbedrag van 2.104,89 euro. 

Stop het cilinderkraken 

‘Stop het cilinderkraken’ is de actie waarbij 
de stedelijke preventiedienst en de lokale 
politie bewoners attent maken op de risico’s  

van inbraak en op het belang van goede 
sloten.  
 
In 2006 gingen de acties door in BIN 
(BuurtInfomatieNetwerk) Ter Bueken, BIN 
Schoutenlaan, BIN Watervoort en BIN Sint-
Jan.  

Buurtvrijwilligers 

Herentals telt reeds 13 buurtvrijwilligers die 
zich extra inspannen om hun wijk of straat 
proper te houden of aangenamer te maken. 
Ze krijgen hiervoor materiële ondersteuning 
van het stadsbestuur. Dit jaar zette het 
stadsbestuur de buurtvrijwilligers extra in de 
bloemetjes met een barbecue. 

Huisbewaarster Eigen Haard 

De huisbewaarster startte in het najaar van 
2006 op de appartementen van Kleerroos 
met de actie ‘Klimaat op maat’. Bij deze 
actie zetten 11 gezinnen zich in om energie 
te besparen en zo de CO2 uitstoot te 
beperken. De actie loopt tot einde maart 
2007. Ook De Dorpel en De Klink sloten 
aan bij de acties rond ‘Klimaat op maat’. 

Werkstraffen 

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. 
Een werkgestrafte 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 of wetenschappelijk doel. 
De dienst werkstraffen blijft zoeken naar 
geschikte werkplaatsen. 
 
In 2006 verwees het Justitiehuis 141 
dossiers door naar de dienst werkstraffen. 
Deze dossiers waren afkomstig uit 
Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Lille, 
Olen en Herentals. 93 werkgestraften 
konden hun dossier positief afronden. Bij 10 
dossiers lukte dit niet, omdat de cliënt zich 
niet aan de gemaakte afspraken hield. Eind 
2006 waren 38 werkgestraften nog aan het 
werk. De werkgestraften presteerden vorig 
jaar in het totaal 3.855 uren.  
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SPORTDIENST 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93 
Diensthoofd: Wim Verwerft 
 
De sportdienst wil zoveel mogelijk mensen 
uit Herentals de kans geven om op een 
gezonde en recreatieve wijze hun vrije tijd 
met sport in te vullen. Om iedereen te 
bereiken, heeft het stadsbestuur sociaal 
aanvaardbare tarieven, zowel voor 
deelname aan activiteiten als voor de huur 
van sportinfrastructuur.  

Rechtstreekse ondersteuning van de 
sportclubs 

Elk jaar krijgen sportverenigingen subsidies 
van het stadsbestuur. In 2006 bedroeg de 
totale sportsubsidie voor huur of 
infrastructuur, voor kansarmen, voor 
deelname aan de sportacademie en voor 
kadervorming 46.000 euro. 

Aanbod sportactiviteiten 

De sportdienst biedt ook zelf 
sportactiviteiten aan voor scherpe prijzen. 
 
Doelgroep Activiteit Aantal 

deelnemers 

sportkamp 5.250 

zwemlessen 611 

jeugd 

turbozwemmen 321 

volwassenen aquafit 3.150 

senior sportief 180 senioren 

aquagym 
senioren 

1.750 

anders 
zwemmen 

245 

aquagym 1.050 

personen 
met een 
handicap 

anders sporten 
opendeur 

175 

Totaal  12.732 

 
BLOSO subsidieert deze activiteiten. In 
2006 bedroeg de subsidie voor de 12.732 
deelnames 64.159 euro. 
 
6 sportclubs werkten actief mee aan 17 
verschillende sportkampen voor jongeren 
uit het lager onderwijs. Deze 
vakantieacademie kent sinds 2006 een 
stijgend succes met 280 deelnemers. 
 
Het SNS (Sport Na School) project bracht 
230 jongeren tussen 12 en 18 jaar in 
beweging. Met de ‘Sport Na School-pas’ 
kunnen zij 15 keer deelnemen aan 
groepslessen of fitnessbeurten in de 3 grote 

Herentalse fitness-centra. Voor een SNS-
pas betalen de jongeren 30 euro. 
 
Naast de reeds jaren gekende 
evenementen als de Vlaamse Zwemweek, 
de Vlaamse veldloopweek en de 
Wandeldag op 11 november, was Herentals 
in 2006 gaststad voor diverse andere 
sportevenementen. 
 
Het WK Wielrennen voor universitairen, van 
22 tot 25 maart, mocht deelnemers 
verwelkomen uit 17 verschillende landen. 
 
Op zaterdag 15 april was Vlaanderen 
Sportland te gast. Meer dan 150 mensen 
liepen samen met Evy Gruyaert hun 
wekelijkse looptraining. Er was keuze 
tussen 3, 6, 9 of 12 kilometer op en rond het 
BLOSO sportcentrum. Het Fidea Cycling 
Team was bijna voltallig aanwezig met 
voorop Herentalsenaar en wereldkampioen 
veldrijden Erwin Vervecken. 
 
Op 29 oktober  was Herentals gaststad voor 
de Radio 2 Wandeldag. Een schitterende 
najaarszon was de hele dag aanwezig en 
om en bij de 10.000 mensen wandelden 
door de Herentalse bossen, het Begijnhof 
en de Grote Markt.  

Toegankelijkheid en diversiteit 

Het sportaanbod in Herentals schenkt ook 
veel aandacht aan verschillende 
doelgroepen. 
 
In het Netepark organiseert de sportdienst 
wekelijks 3 uren aquagym voor 50–
plussers. In totaal volgden 1.750 
deelnemers deze succesvolle lessen.  
 
Ook personen met een handicap hebben 
hun eigen uren aquagym. Ze volgden in 
2006 ruim 1.000 lesbeurten gedurende de 
twee lesuren per week.  
 
Kinderen met een handicap kunnen 
wekelijks deelnemen aan de zwemlessen 
‘Anders zwemmen’. Deze lessen vormen 
een ideale voorbereiding op reguliere 
zwemlessen of zijn een aanvulling op deze 
lessen. 
 
Dankzij een aangepast subsidiereglement 
kunnen ook kinderen uit gezinnen met 
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minder financiële middelen deelnemen aan 
sportkampen en zwemlessen of lid worden 
van een Herentalse sportvereniging. 
Jaarlijks trekt de stad Herentals 1.500 euro 
uit voor deze ondersteuning. 

Sporthallen 

Verenigingen kunnen verschillende 
sporthallen huren. Bij de verdeling van de 
beschikbare uren krijgen Herentalse 
verenigingen voorrang op verenigingen van 
buiten Herentals. 
 
Volgende sportaccommodaties staan ter 
beschikking van de sportverenigingen: 
sportcomplex De Vossenberg, KTA campus 
De Vesten en Technisch Instituut 
Scheppers te Herentals, sporthal chiro-
comité te Noorderwijk en turnzaal vrije 
basisschool De Wegwijzer te Morkhoven. 
 
In 2006 verhuurde het stadsbestuur de 
diverse sportaccommodaties aan 12 
volleybalclubs, 2 basketbalclubs, 4 
badmintonverenigingen, 3 senioren-
verenigingen (2 curvebowl en 1 
gymnastiek), 2 verenigingen voor personen 
met een handicap, 2 tennisgroepen, 5 
zaalvoetbalclubs, 3 scholen, 1 voetbal-
vereniging, 5 gymnastiekverenigingen, 2 
dansverenigingen, 5 gevechtssport-
verenigingen, 1 atletiekclub en 2 bedrijven.  
 
Op zondag 10 december vond er in de 
Vossenberg een beurs plaats van de 
cultuurvereniging Numismatica Herentals. 

Aantal bezoekers in sporthal de 
Vossenberg 

 2003 2004 2005 2006 

clubs 21.853 17.736 18.977 16.500 

scholen 7.646 4.159 6.335 8.019 

andere 3.007 2.369 3.426 6.429 

sportkampen 4.435 1.379 1.167 5.383 

totaal 36.941 25.643 29.905 36.331 

 
De rubriek ‘andere’ heeft betrekking op 
diverse sporten, bijscholingen, 
verjaardagsfeestjes, SVS(Stichting Vlaamse 
Scholen)-activiteiten enz… In 2006 kreeg 
de turnzaal 9.848 sportievelingen over de 
vloer, de kleine polyvalente zaal 5.579. 
 
Aantal bezoekers in sporthal 
Noorderwijk 
 

 2003 2004 2005 2006 

clubs 5.402 9.693 12.038 13.618 

Zwembaden 

Buitenbad 
 
Juli betekende een absolute topmaand voor 
het zwembadencomplex. Met 69.177 
bezoekers werd het hoogste aantal 
bezoekers op een maand bereikt sinds de 
opening. Augustus, een van de koudste en 
natste zomermaanden sinds jaren, was 
daarentegen een absolute tegenvaller. 
Maar met 356.308 bezoekers behoort het 
Netepark nog steeds tot de top in België. 
Per geopende dag registreerde het 
zwembadencomplex gemiddeld 982 
bezoekers. 
 
Dankzij vernieuwingen in het 
kassabeheersysteem is het nu mogelijk om 
gezinsabonnementen in te voeren. Het 
gezinsabonnement is 6 maanden geldig.  

Aantal bezoekers in het 
zwembadencomplex 

 2003 2004 2005 2006 

januari 29.072 23.748 27.144 28.395 

februari 25.329 25.002 24.047 24.943 

maart 29.275 24.265 26.928 29.567 

april 29.520 23.627 28.831 26.505 

mei  35.377 23.460 27.706 29.700 

juni 38.716 25.697 28.429 24.178 

juli 58.237 45.161 46.397 69.177 

augustus 64.189 55.806 45.254 31.552 

september 24.430 26.082 25.353 22.772 

oktober 26.724 27.759 27.932 26.353 

november 23.781 27.017 25.422 24.077 

december 19.277 20.440 20.758 19.089 
totaal 403.927 348.064 354.201 356.308 

Zomertoegang 

Vanaf 2006 komen de bezoekers langs de 
nieuwe zomertoegang het Netepark binnen.  
 
Deze nieuwe zomertoegang bevindt zich 
net naast het hoofdgebouw. De 
zomertoegang verbetert de toegankelijkheid 
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voor rolstoelgebruikers of voor mensen die 
minder goed te been zijn. 

Zomertoegang 

Buitenbaden langer open 

In september waren er 
onderhoudswerkzaamheden aan het 
recreatiebad. Zo lang die werken duurden, 
kon het stadsbestuur de personeelsleden 
van het recreatiebad inzetten bij de 
buitenbaden.  

Bezoekersaantallen van de recreatieve 
voorzieningen 

 2004 2005 2006 

speeltuin 15.309 16.420 10.862 

speeltuin groep 645 1.122 2.604 

speeltuin school 2.323 3.221 3.897 

minigolf 2.808 2.207 1.622 

fietscross 1.870 2.351 1.910 

trampoline 11.507 10.712 8.405 

tafeltennis 390 442 327 

petanque 563 355 289 

totaal 35.415 36.830 29.916 

Nieuw joggingpad 

In september opende in Herentals een 
joggingpad naar Kasterlee. De joggers 

kunnen kiezen uit een parcours in Herentals 
van 5 km en het parcours tot Kasterlee van 
13 km.  
 
Het stadsbestuur werkte hiervoor samen 
met het provinciebestuur en met BLOSO. 
Het provinciebestuur kocht de palen, 
borden en signalisatie. BLOSO legde het 
pad aan. De totale kostprijs bedroeg 5.000 
euro. Het stadsbestuur nam daarvan 500 
euro voor zijn rekening.  

Sportraad 

Op 24 maart huldigde het bestuur 66 
sportlaureaten tijdens de Kampioenviering 
in de Lakenhal.  
 
Op 13 mei namen 8 ploegen deel aan de 
Beker Voetbal voor Liefhebbers op de 
terreinen van VC Herentals. SK Kruisweg 
won de beker. FC Martinus won de beker 
voor fairplay. 
 
Van 17 tot en met 25 augustus 
organiseerde de sportraad de ‘Beker 
Voetbal van de sportraad 2006’. VC 
Herentals won de beker, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd. 
 
De sportraad werkte mee aan het 
Snuffelinitiatief van de jeugdraad. Op 18 
september kon het publiek op een 
zonovergoten Grote Markt kennismaken 
met het Herentalse vrijetijdsaanbod.  
 
In samenwerking met het provinciebestuur 
stelde de sportraad de beweegmobiel voor. 
Aan de hand van verschillende testen kon 
de bezoeker hier zijn conditie onder de loep 
nemen. De bezoeker kreeg een passend 
trainingsschema om die conditie te 
verbeteren.  
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STADSARCHIEF 
Augustijnenlaan 1 
Diensthoofd: Jan Goris 

 

Grote Markt met Lakenhal, houten kiosk en 
stadsbrouwerij. Uitgave H.De Clerck-De 
Kok, 1906 
 

Erfgoeddag in kleur: kleurenrijkdom in 
Herentalse documenten 

Het thema van de Erfgoeddag van 23 april 
was ‘erfgoed in kleur’. Het stadsarchief 
zette vierentwintig documenten uit de 
vijftiende tot achttiende eeuw in de kijker. 
Een van de fraaiste documenten in deze 
reeks was ongetwijfeld het perkament met 
de oudste statuten van het Begijnhof (1461 
- 1489). De beginletters voor elke alinea 
van dit onschatbare document zijn rood en 
blauw gekleurd.  
 
De geïnteresseerden konden ook zes 
ontwerpen van Herentalse stadswapens en 
de ontwerpen van de medaillons van de 
gemeentewapens van Morkhoven en 
Noorderwijk bewonderen, die Tineke 
Cambré in 1997 tekende voor de glasramen 
in de Lakenhal. 
 
Een van de grote blikvangers van de 
tentoonstelling was de kleurrijke, pas 
gerestaureerde affiche van de 
Boerenkrijgfeesten die plaatsvonden op 20 
en 21 augustus 1898. De tekening van deze 
reuzenaffiche is van de hand van Vincent 
Verstreyden. 
 
Honderd geïnteresseerden bezochten deze 
merkwaardige tentoonstelling. Bovendien 
kregen achttien personen, een rondleiding 
in de archiefkluis, die in de regel niet 
toegankelijk is voor bezoekers. 
 
 

Open Monumentendag 

Op zondag 10 september nam het 
stadsarchief deel aan de Open 
Monumentendag. Het museum van het 
stadsarchief mocht 56 bezoekers 
verwelkomen op de 
gelegenheidstentoonstelling met 
representatieve archiefstukken. 

Antwerpen. Geschiedenis van een 
provincie 

In zaal ’t Hof liep van 14 mei tot 4 juni onder 
grote belangstelling een historische 
tentoonstelling. Deze tentoonstelling, een 
samenwerking van het provinciebestuur van 
Antwerpen met het stadsbestuur van 
Herentals, bestond uit twee delen.  
 
Het eerste deel, een realisatie van het 
provinciebestuur, gaf een evenwichtig en 
gevarieerd overzicht van 170 jaar 
geschiedenis van de provincie Antwerpen 
tussen 1836 en 2006. Het was een reizende 
tentoonstelling, rijkelijk geïllustreerd met 
talrijke foto’s, schilderijen, stads- en 
dorpsgezichten, kaarten en allerlei soorten 
documenten. Het voorwerp van het tweede 
deel van de tentoonstelling waren de 
tweeëntwintig Herentalsenaren, uit 
historisch Herentals en de fusiegemeenten 
Morkhoven en Noorderwijk, die in de 
Antwerpse provincieraad zetelden tussen 
1836 tot 2006. 
 
Van achttien Herentalse provincieraads-
leden hing er een foto op de expositie: 
J.B.J. Heijlen (1848 - 1892), baron de 
T’Serclaes Augustin de Norderwijck (1828 - 
1893), Remy Le Paige (1844 - 1934), Jan 
Peeters (1885 - 1953), August Van Nooten 
(1901 - 1986), Jan Van Dingenen (1879 - 
1960), Karel Heylen (1894 - 1968), Louis 
Van Beirendonck (1899 - 1977), Francis 
Van Schoubroeck (1920 - 1993), Jef 
Pauwels (1926 - 1998), Frans D’Joos (1914 
- 1996), Oscar Mols (1904 - 1984), André 
Vleugels (1926 - 1988), Felix Rombouts 
(1934), Robert Van Herck (1925 - 2001), 
Etienne Peeters (1951), Roger Van Gelder 
(1939) en Ria Janssens (1953). 
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Van Eugeen Van Schoubroeck (1856 - 
1916) hing er een door E. Buyle getekend 
portret uit 1912 en van advocaat Leo De 
Peuter (1886 - 1967) een schilderij uit 1960 
van de hand van Frans Van Giel. 
 
Van het Herentalse luik verscheen een 
historisch verantwoorde catalogus: 
Herentals in de provincieraad van 
Antwerpen (1836 - 2006). Oriënterende 
tentoonstelling in het kader van “Antwerpen. 
Geschiedenis van een provincie”. Deze 
catalogus bevat een beknopte biografie van 
elk Herentals provincieraadslid. 

Familie Hippoliet De Clerck jr. schenkt 
schilderijencollectie 

De weduwe en de kinderen van Hippoliet 
De Clerck jr. (Herentals, 22 juni 1922 - 
Herentals, 3 januari 2004) schonken de 
schilderijencollectie van hun overleden 
echtgenoot en vader aan de stad. Het werk 
van deze gewezen directeur van de 
stedelijke tekenacademie kan beschouwd 
worden als een uitloper van het plastisch 
werk van diens vader, Hippoliet De Clerck 
senior. Hippoliet De Clerck junior schonk in 
2003 ook al de werken van zijn vader die hij 
in zijn bezit had aan de stad. De 
gemeenteraad aanvaardde deze schenking 
op 7 november 2006. 

Aankoop waardevolle verzameling 
Herentalse prentkaarten 

In opdracht van het schepencollege kocht 
de stadsarchivaris een waardevolle collectie 
privéprentkaarten van 62 relatief zeldzame 
kaarten. Deze aankoop is een aanwinst 
voor de bestaande verzameling van het 
stadsarchief. 
 

De Zandpoort, gezien vanuit de Lierseweg. 
Uitgave Jos Verhaert-Andries, Grote Markt, 
1902 

Grensoverschrijdend contact met         
’s-Hertogenbosch 

In het kader van de herdenking van 
negenhonderd jaar hertogdom Brabant 

schreef de archivaris op verzoek van de 
Bossche Bladen, een driemaandelijkse 
uitgave van het stadsarchief van                
‘s-Hertogenbosch, het artikel: Een grote en 
een kleine Brabantse stad. Relaties tussen 
Den Bosch en Herentals. Deze bijdrage 
verscheen in Bossche Bladen, 
cultuurhistorisch magazine over                 
’s-Hertogenbosch, VIII, nr. 3, blz. 81 - 87. 
Op 12 september hielden de Herentalse 
stadsarchivaris en zijn Lierse collega op 
uitnodiging van het stadsarchief van           
‘s-Hertogenbosch, een voordracht over de 
historische relaties van Herentals en Lier 
met ’s-Hertogenbosch tijdens het Ancien 
Régime. 

Bezoek Provinciale Commissie voor 
Geschiedenis en Volkskunde van de 
Provincie Antwerpen 

Op woensdag 4 oktober bracht de 
Provinciale Commissie voor Geschiedenis 
en Volkskunde een studiebezoek aan 
Herentals. Het centrale thema was de 
problematiek van het cultuurhistorisch 
erfgoed in een kleine stad. In de 
voormiddag bezocht de commissie samen 
met de stadsarchivaris de Lakenhal en de 
Sint-Waldetrudiskerk. Na de middag 
bezocht het gezelschap de tentoonstelling 
over zuster Rumolda (Maria Van Beek) in 
het klooster van de zusters 
franciscanessen. Griet Cambré van de 
Werkgroep Zuster Rumolda gaf de nodige 
uitleg bij geschriften, devotionalia, 
bloeddoeken en andere aandenkens. Ten 
slotte was de pas gerestaureerde 
Begijnhofkerk aan de beurt. Jan Cools, die 
een studie voorbereidt over de 
bouwgeschiedenis van de kerk, zorgde hier 
voor de deskundige uitleg. 

Raadplegingen van het stadsarchief 

In 2006 kreeg het stadsarchief 918 
bezoekers over de vloer. Dat is een 
aanzienlijke stijging vergeleken met vorig 
jaar toen 776 personen opzoekingen deden 
in het archief. In 2006 startten twee 
studenten geschiedenis aan de Universiteit 
Antwerpen met een studie over Herentals, 
met het oog op het behalen van hun 
bachelorthesis. Johan Vermant bestudeert 
Herentals tijdens het bewind van de Staatse 
magistraat (1576 - 1584) en Hans Suykens 
Herentals en de Brabantse Omwenteling 
(1789 - 1790). 
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Conservatie en beveiliging 

In het kader van de conservatie en de 
beveiliging van het waardevol historisch 
erfgoed werden vijf oude parochieregisters 
van de Sint-Waldetrudiskerk gerestaureerd. 
Firma Haneveer uit Baarle-Nassau reinigde 
de registers, gaf ze een behandeling tegen 
schimmelvorming en bond ze opnieuw in. 
De parochieregisters uit het Ancien Régime 
(doop-, huwelijks- en begrafenisregisters) 
zijn de regelrechte voorlopers van de 
burgerlijke stand (ingevoerd door de wet 
van 17 juni 1796). De vijf parochieregisters 
die een behandeling kregen, zijn: 
- Dopen (nr. 7) 1695 - 1723 
- Dopen (nr. 9) 1775 - 1778; 1793 - 1797 
- Dopen (nr. 10) 1798 - 1803 
- Huwelijken (nr. 16) 1769 - 1778; 1793 - 
1797 
- Begrafenissen (nr. 2) 1671 - 1775. 
 

Het Gepatroneerd College van Herentals. 
Uitgave weduwe Leysen-Meir, Kerkstraat, 
1906, gedateerd door afzender: 3 maart 
1907 

Het Historisch Jaarboek 

Uit de geschiedkundige publicaties die 
voortvloeien 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. Zoals steeds bevat 
het nieuwe Historisch Jaarboek van 
Herentals voor ‘elck wat wils’.  
 
Het jaarboek van 2006 opent met het 
tweede – en tevens laatste – deel van de 
licentiaatsverhandeling van Jasperine 
Willems, De Commissie van Burgerlijke 
Godshuizen van Herentals en het beheer 
van de onroerende goederen (1795 - 1815).  
 
Vervolgens wijdt stadsarchivaris Jan-M. 
Goris enkele beschouwingen aan het leven 
en het werk van Renaat Bulckens, werkend 
lid van de Kring, die in 2006 overleed. Van 
de hand van Renaat Bulckens verschijnt 
tevens postuum Vertellingen rond het 
Herentalse Begijnhof; de auteur had deze 
bijdrage nog kort voor zijn overlijden 
persklaar gemaakt.  
 
Jan Cools rondt de studie over het 
Herentalse studentengild Heidebrand (1905 
- 1944) af. Ten slotte behandelt Jan-M. 
Goris de slinkse pogingen van de vrijheid 
Geel om bij de hogere overheid in 1759 de 
Bovenpoort van Herentals te kopen en naar 
Geel over te brengen. Dit Geels manoeuvre 
gaf in Herentals aanleiding tot tal van 
tribulaties. Het volk van Herentals voelde 
zich in zijn eer geraakt en dreigde in 
opstand te komen. De magistraat van 
Herentals zette alles in het werk om bij de 
hogere overheid deze onwettige verkoop te 
verhinderen. Uiteindelijk slaagde de 
Herentalse magistraat in zijn opzet. Maar 
dat kostte tijd, energie en geld. 
 
Artikels over het florissante wielerleven te 
Herentals rondde deze prachtige zestiende 
editie van het Historisch Jaarboek af. 
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TECHNISCHE DIENST 
Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Gino Verschueren 
 

Nieuwe verwarmingsinstallaties 

Om de akoestiek te verbeteren, gebeurden 
er in zaal ’t Hof aanpassingswerken. De 
zaal krijgt ook een nieuwe 
verwarmingsinstallatie. De sturing en 
regeling van de drie verwarmingsketels was 
volledig verouderd. Voor een optimaal 
gebruik en verbruik van de verwarming 
vernieuwde de stad het elektrisch bord, de 
zone-ventielen, thermostaten en de 
omlooppompen.  
 
Ook de Academie voor Muziek en Woord 
had een nieuwe verwarmingsinstallatie 
nodig. Een centrale installatie voor het hele 
complex gaat de drie bestaande installaties 
vervangen. De nieuwe 
condensatiegasketels zorgen bovendien 
voor een lager energieverbruik. 

Mobiliteit 

Nieuw snelheidsregime 

In de Servaas Daemsstraat was geen 
snelheidsbeperking van kracht. Omdat 
sommige auto’s er gevaarlijk snel reden, 
besliste de gemeenteraad hier een 
snelheidsbeperking in te voeren van 70 
kilometer per uur. Tegelijk wordt het bord 
dat de bebouwde kom aanduidt, 100 meter 
verplaatst zodat de scheiding tussen 
bebouwde kom en buiten bebouwde kom, 
duidelijker wordt. 
 
De stad voerde ook een snelheidsbeperking 
in van 50 km per uur in de Montezumalaan, 
in De Beukelaer-Pareinlaan, en in de 
Ekelstraat van huisnummer 167 tot 173.  
 

Beperkt eenrichtingsverkeer op 
parkeerterrein aan De Leertuin 

De situatie op de parkeerplaats van de 
school De Leertuin zorgde voor problemen 
tussen automobilisten en voetgangers. Om 
de situatie te verduidelijken, paste de 
gemeenteraad het verkeersreglement aan. 
Twee geschilderde parkeervakken, twee 
voetgangerspaadjes en een beperkt 
eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats 
moeten de problemen oplossen. Voortaan 
rijden de auto’s de parkeerplaats op via de 

Populierenlaan en rijden ze weg langs de 
Olmenlaan. 
 

Busstrook aan De Vossenberg verdwijnt 

In de Markgravenstraat lag vóór het 
sportcomplex De Vossenberg een 
parkeerstrook voor bussen. Tot voor enkele 
jaren stapten schoolkinderen die kwamen 
zwemmen, hier in en uit de bus. Omdat het 
zwembad verhuisde naar het Netepark, is 
deze busstrook niet langer nodig. De 
gemeenteraad paste het parkeerreglement 
in de Markgravenstraat aan. Voortaan 
kunnen automobilisten hun wagen parkeren 
op deze strook. 

Tikkersysteem helpt blinden en 
slechtzienden oversteken 

Akoestische signaalgever 
 
Het stadsbestuur liet akoestische 
signaalgevers aanbrengen op de palen van 
de verkeerslichten van het kruispunt 
Herenthoutseweg-Veldhoven. Het 
tikkersysteem vertelt blinden en 
slechtzienden wanneer het rood of groen is. 
Met een drukknop kunnen ze het systeem 
in werking zetten. Aan de snelheid van de 
tikker kunnen ze horen of ze kunnen 
oversteken of niet.  

Versoepeling bewonerskaarten 

Het stadsbestuur versoepelde de uitreiking 
van bewonerskaarten. Tot nog toe stond het 
bestuur slechts één bewonerskaart per 
gezin toe. Voortaan kunnen dat meer 
kaarten zijn. Met deze versoepeling komt 
het stadsbestuur tegemoet aan de vraag 
van gezinnen in de centrumstraten. 
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Aanpassing verkeerslichten  

Het schepencollege laat het seinplan van 
de verkeerslichten aan het kruispunt van de 
Herenthoutseweg met de Sint-Jansstraat en 
de Sint-Waldetrudisstraat aanpassen. Het 
huidige seinplan geeft automobilisten en 
fietsers te weinig tijd om het kruispunt te 
verlaten.  
 
De ontruimingstijd tussen het rode licht en 
het groen van de kruisende straat gaat nu 7 
seconden duren in plaats van 2 seconden. 
Omdat de verkeerslichten dan langer op 
rood zullen staan, wil het bestuur ook de 
groentijd verlengen, van 15 tot 25 
seconden. 

Rijbaankussen Keinigestraat  

 
Rijbaankussen Keinigestraat 
 
Heel wat automobilisten gebruiken de 
Keinigestraat als sluiproute. Bovendien 
rijden ze er ook te snel. Dat is gevaarlijk 
voor de fietsers die de beveiligde 
Acacialaan als fietsroute van en naar 
Herentals gebruiken.  
 
De gemeenteraad besliste daarom over de 
plaatsing van een rijbaankussen in deze 
straat. Een rijbaankussen remt het 
autoverkeer af. Het is een soort drempel, 
vervaardigd in gerecycleerd rubber en met 
een stalen bewapening. Het vormt geen 
hinder voor fietsers, bromfietsers en 
landbouwwerktuigen. 

 

Nieuwe draadafsluiting 

De afsluiting tussen de stopplaats voor 
autobussen aan het station in Herentals en 
de spoorweg is in zodanig slechte staat dat 
de autobusreizigers ongehinderd op de 
treinsporen kunnen. Omdat het busstation 
eigendom is van de stad, vernieuwt het 
stadsbestuur de draadafsluiting. 
 

Ook de omheining rond de basisschool De 
Wegwijzer in Morkhoven verkeert in slechte 
staat. De stad wil de afsluiting vernieuwen 
zodat de kinderen veilig kunnen spelen op 
de speelplaats.  

Sluipverkeer in Kapittelbossen  

Om van de Lichtaartseweg naar de 
Poederleeseweg te geraken of omgekeerd, 
rijden heel wat automobilisten langs 
Kapittelbossen, in plaats van langs de 
rotonde aan Spaans Hof. De bewoners van 
Kapittelbossen vroegen de invoering van 
zone 30 en snelheidsremmers om het 
sluipverkeer in hun straat te ontmoedigen. 
Het stadsbestuur plaatste hier een 
proefopstelling met jerseys, die de weg 
versmallen. 

Ze zijn er weer 

Voor het nieuwe schooljaar bestelde het 
bestuur een dertigtal extra borden met het 
opschrift "Ze zijn er weer". Deze borden 
waarschuwen de automobilisten begin 
september voor het nieuwe schooljaar en 
de drukte rond de schoolpoorten en de 
wegen van en naar de scholen. 

Wegen en trottoirs 

Asfaltbestrating 

Ieder jaar voert de stad onderhoudswerken 
uit aan de asfaltbestratingen. In 2006 
kwamen Schravenhage, Hazenpad, Sint-
Waldetrudisstraat, Berteneinde, Hoge Weg, 
Sint-Bavostraat, Lange Eerselsstraat en 
Belgiëlaan aan de beurt. 

Slemlaag 

Om de veiligheid van de fietsers te 
verbeteren, krijgen Servaas Daemsstraat, 
Vorselaarsebaan, Herenthoutseweg, 
woonwijk Diependaal, Hoge Weg en 
Gareelmakersstraat fietssuggestiestroken 
met een rode slemlaag met extra accenten 
op de kruispunten. Een slemlaag is een 
dunne laag asfaltemulsiebeton die zichtbare 
scheuren in het asfaltwegdek dichtmaakt en 
de kwaliteit van het wegdek verbetert. 

Voegvullingen 

Noordervaart, Hellekensstraat, Zavelstraat, 
Broekhoven, Olenseweg en Varendries 
krijgen nieuwe voegvullingen. 

Trottoirs 

Het stadsbestuur pakt al enkele jaren 
systematisch de heraanleg van de trottoirs 
in Herentals aan. De volgende trottoirs die 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2006 
62 

 

een opknapbeurt krijgen, zijn die van de 
Schuttersstraat, de Musketstraat, de 
Kruisboogstraat, de Handboogstraat en de 
wandelpaden in de wijk Diependaal.  

Heraanleg Wipstraat  

Het stadsbestuur liet de Wipstraat 
heraanleggen om er de verkeersveiligheid 
te verhogen. Er kwamen drie 
wegversmallingen met telkens een boom 
erop. Door de werkzaamheden in meerdere 
fasen te laten verlopen, was een omleiding 
voor het verkeer niet nodig. 

Rioleringswerken 

De stad voerde ook in 2006 verschillende 
straten rioleringswerken uit en vernieuwde 
er tegelijk het wegdek. Er vonden werken 
plaats in de Zandhoevestraat en de 
Voortkapelseweg, in de Zandkapelweg, de 
Pappenberg en de Oevelseweg en in de 
Druivenstraat. 

Markten en foren 

Gemeenteraad wijzigt marktreglement 

De regels over het achterlaten van afval 
waren in het huidige marktreglement voor 
interpretatie vatbaar. Het nieuwe 
marktreglement stelt duidelijk dat de 
marktkramers – na het einde van de markt - 
hun afval zelf moeten meenemen. 

Middenstand 

Met belgerinkel naar de winkel 

Het stadsbestuur ondersteunde ook dit jaar 
de actie "Met belgerinkel naar de winkel", 
een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu 
Vlaanderen en Unizo. De actie vond plaats 
van 6 mei tot en met 24 juni. Wie tijdens 
deze periode met de fiets ging winkelen, 
kon bij de deelnemende winkeliers stempels 
verzamelen op een spaarkaart.  
 
In de Herentalse prijzenpot zaten onder 
meer twee fietsen, vijftien fietstassen, 
fietspompen, kilometertellers, allerlei 
fietsbenodigdheden en promotieprijzen voor 
het openbaar vervoer. Het stadsbestuur 
betaalde de 350 euro deelnamekosten. 

Eindejaarsactie 

Op donderdag 2 maart vond in de Lakenhal 
op de Grote Markt van Herentals de 
prijsuitreiking plaats van de eindejaarsactie 
van de Herentalse middenstand. Eén 
winnaar kreeg voor 525 euro aan 
waardebonnen, tien winnaars kregen 

waardebonnen van 250 euro 20 winnaars 
kregen voor 100 euro aan waardebonnen. 

Zandstraat autovrij op zaterdag 

Van 22 april tot eind augustus was de 
Zandstraat ook dit jaar elke zaterdag, van 
11 tot 18 uur, autovrij. Tijdens deze periode 
vonden er in het centrum van Herentals tal 
van evenementen plaats. Het verkeersvrij 
maken van de Zandstraat draagt bij tot 
attractiever winkelen tijdens de 
zomermaanden. 

Zomerpromotie  

De Herentalse middenstandsorganisatie 
Thals vzw en het stadsbestuur gaven ook 
deze zomer samen een brochure uit die de 
troeven van Herentals tijdens de 
zomermaanden in de verf zette.  
 
De zomerbrochure was een handige en 
overzichtelijke gids vol tips over Herentalse 
bezienswaardigheden en evenementen. 
Behalve in Herentals bedeelde De Post de 
brochure ook in Herenthout, Olen, 
Vorselaar, Grobbendonk, Poederlee, 
Lichtaart en Westerlo. 

Kerst in Herentals 

 
Alpenhoorns op de kerstmarkt 
 
Het stadsbestuur zorgt voor kerstbomen en 
kerstverlichting in de drie fusiegemeenten. 
Zoals elk jaar was er zowel in Herentals als 
in Noorderwijk een sfeervolle kerstmarkt. In 
Morkhoven zette de oud-chiroleiding een 
kerststal op het dorpsplein. 
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Dag van de Klant 

Op 23 september organiseerden Thals vzw 
en Unizo de Dag van de Klant. Op deze dag 
bedanken de zelfstandige ondernemers hun 
klanten voor het vertrouwen. Op het 

programma stonden aangenaam winkelen, 
animatie in de straten en een leuke sfeer. 
Tijdens de Dag van de Klant was de 
Zandstraat verkeersvrij tussen 11 en 18 uur. 
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TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST 
Hemeldonk 8 
Diensthoofd: Danny Verwimp 
 

Bladkorven 

Van eind oktober tot eind december plaatst 
de uitvoeringsdienst van de stad in heel wat 
straten bladkorven. De bladkorven komen 
alleen daar waar er meerdere, grote 
stedelijke bomen staan. De omwonenden 
kunnen er de bladeren van stedelijke 
bomen in verzamelen. Op die manier 
verhinderen ze dat de afgevallen bladeren 
rioolkolken verstoppen of stoepen en 
straten gevaarlijk glad maken.  
 
De uitvoeringsdiensten maken de 
bladkorven tot eind november een keer per 
week leeg, daarna een keer om de twee 
weken. 
 
Er moet in de straat voldoende ruimte zijn 
om de bladkorven te plaatsen, zonder dat 
de verkeersveiligheid in het gedrang komt. 
In de centrumstraten ruimt de veegwagen 
regelmatig de bladeren op. 

Verbetering poorten 

Enkele sectionale poorten aan de stedelijke 
werkplaatsen werkten niet behoorlijk en 
kregen vorig jaar de nodige aanpassingen. 

Wagenpark 

Bij de uitvoeringsdiensten waren enkele 
voertuigen aan vervanging toe. Daarom 
kocht het stadsbestuur een nieuwe 
dienstwagen en een nieuwe vrachtwagen 
van 19 ton met containersysteem. 
 

Nieuwe dienstwagen 
 

Voor de reinigingsdienst kwam er een lichte 
vrachtwagen met dubbele cabine, open 
laadbak en gedeeltelijke huifconstructie. 
 

Kleine laadbakwagen 
 
Voor de groendienst kocht het stadsbestuur 
naast de jaarlijkse voorraad straatmeubilair 
en bloembakken, allerlei nieuw materiaal 
aan zoals grasmaaiers, haagscharen en 
bosmaaiers.  

Fietssuggestiestrook Herenthoutseweg 
sneller zichtbaar 

Het schepencollege heeft de uitvoerings-
dienst van de stad de opdracht gegeven het 
tracé van de fietssuggestiestrook op de 
Herenthoutseweg, ter hoogte van het 
Kolvenierspleintje, te verleggen.  
 
De aanpassing van de suggestiestrook is 
nodig om de fietsers vroeger en 
geleidelijker in het gezichtsveld van de 
automobilisten te brengen. 
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