VOORWOORD
Beste lezer
Op 2 januari 2007 werd het nieuwe stadsbestuur geïnstalleerd. Er kwamen heel wat nieuwe
gezichten in de gemeenteraad en in het schepencollege. Een belangrijke evolutie was
ongetwijfeld de sterke vertegenwoordiging van de vrouwen in het bestuur. In dit jaarverslag
vindt u een overzicht van de realisaties van het stadsbestuur en de stadsdiensten tijdens dit
eerste jaar van de nieuwe legislatuur. Uit dit verslag blijkt dat het schepencollege zeker zijn
mannetje gestaan heeft. De vernieuwing die enkele jaren geleden werd ingezet, is ondertussen
stevig op stoom gekomen.
We merken dit aan het stadscentrum dat door de heraanleg stilaan terug aan het opleven is.
We merken het ook aan de grote evenementen die Herentals telkens weer positief in het
nieuws brengen. Zo zullen de inwoners van Herentals zich 2007 vooral herinneren dankzij Fata
Morgana en de opening van cultuurcentrum ’t Schaliken, waarbij telkens jong en oud in de
binnenstad kon meefeesten.
Het schepencollege staat erop om deze positieve evolutie ook in de toekomst te ondersteunen
en mee in goede banen te leiden. Onze stad verdient zijn unieke plaats in de Kempen: een
plaats waar het aangenaam vertoeven, werken en winkelen is. Want Herentals is een stad die
cultuur, economie, sport en toerisme kan verzoenen met een modern beleid.
We zijn er dan ook trots op om dit jaarverslag aan u te mogen voorstellen. Ik wens iedereen
veel leesplezier!
Uw burgemeester
Jan Peeters
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BLIKVANGERS IN 2007
Fata Morgana: Vegas in Herentals
Op zaterdag 14 juli stroomden meer dan
10.000 bezoekers samen op de Grote
Markt om de opnames van het éénprogramma Fata Morgana bij te wonen.
Roel Vanderstukken had Herentals
uitgedaagd om de Grote Markt om te
toveren in Las Vegas. Herentals kreeg
uiteindelijk vier sterren.

Het publiek daagde Roel op zijn beurt uit voor
een spelletje éénentwintigen met zeven
reuzendobbelstenen. Het publiek won het
spel met 2-1. Als tegenprestatie zong Roel
een nummer en gaf hij Herentals een derde
ster. Het meest indrukwekkende was de Las
Vegas-show. Op zes dagen tijd slaagden de
organisatoren erin om een prachtig spektakel
in elkaar te steken met showgirls, diva’s, drag
queens, een goochelaar, veel veren én Eddy
Wally. De bekende acteur en Herentalsenaar
Erik Goris praatte de show aan elkaar. De
vierde ster was dubbel en dik verdiend.
De vijfde en laatste opdracht van Roel was
om één miljoen oude Belgische franken te
laten rinkelen in de grootste jackpot ooit. De
medewerkers waren door heel Vlaanderen
getrokken om muntstukken op te halen. Het
leek alsof het geld uit de jackpot blééf rollen.
Spijtig genoeg moest de deurwaarder bekend
maken dat er maar 727.455 Belgische frank
was verzameld. Roel kon Herentals geen
vijfde ster geven. Hij bedankte de mensen
wel voor hun grote hart, want al het geld werd
geschonken aan de organisatie ‘Beyond the
Moon’.

Roel Vanderstukken gaf Herentals vier
sterren
Roel gaf Herentals een eerste ster toen
128 Elvis-dubbelgangers het podium
overspoelden en, heupwiegend, ‘Viva Las
Vegas’ zongen. Daarna liepen 502 paren in
het wit over het gangpad van de ‘wedding
chapel’, terwijl een gospelkoor liedjes zong.
De kapel was prachtig versierd met witte
bloemen, gedrapeerde doeken en hartjes.
De tweede ster was binnen.

Meer dan 10.000 mensen stroomden samen
op de Grote Markt
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Opening cultuurcentrum ’t Schalikenp.
Op zondag 30 september opende cc ’t
Schaliken de deuren. Met een schouwburg
met 356 zitjes, repetitieruimtes, een
polyvalente foyer en een opvallend
buitenplein vormt 't Schaliken het sluitstuk
van het cultuurcentrum waarnaar Herentals
zo lang snakte. Dat die nood groot was,
bewezen de vele abonnementen voor het
eerste seizoen die de deur uitvlogen.

Openingsproject De Schepping
Tijdens het grote openingsfeest kregen de
mensen de gelegenheid om alle locaties te
ontdekken. Jong en oud konden genieten
van muziek, cabaret, theater en animatie in
en rond de schouwburg. Om 11 uur wijdden
het Herentalse talent Elisabeth
Crommelynck en haar Amerikaanse mentor
Jo Alfidi de nieuwe schouwburg in met een

9

pianorecital. Vanaf 14 uur was er muziek
van Mira, Va Fan Fahre en Lady Angelina,
cabaret van Intgeniep, jeugdtheater van
Theater Froe Froe en straattheater van
Theater Tieret en Les Daparros. Er werden
workshops djembé en dans gegeven. Voor
de kinderen was er nog meer animatie met
een drakenmolen, ballonnenpret, grime en
de Silverman.
Een week na de officiële opening werd ’t
Schaliken helemaal in gebruik genomen met
het openingsproject De Schepping. Een
twintigtal Herentalse verenigingen en
kunstenaars sloegen de handen in elkaar en
bespeelden twee weekends lang alle
hoekjes en kantjes van ’t Schaliken. Het
thema van dit wandelproject was gebaseerd
op De Schepping, een tekst die Bart
Moeyaert schreef bij het oratorium van
Joseph Haydn. De voorstelling speelde zich
af op verschillende locaties binnen en buiten
het cultuurcentrum. Op elke locatie
beeldden de artiesten een andere dag uit
het scheppingsverhaal uit. Woord, beeld en
muziek wisselden elkaar af in een nieuw
scheppingsverhaal voor alle leeftijden, met
frisse en onverwachte wendingen. De
Schepping werd gespeeld op 5, 6, 7, 12, 13
en 14 oktober. De toeschouwers werden
tijdens de wandeling begeleid door een gids.

Opening cultuurcentrum ’t Schaliken
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Invoering meerjarenplanning
Herentals staat, net zoals alle andere
gemeentes, voor belangrijke financiële
uitdagingen. Het stadsbestuur heeft
daarom zijn financiële meerjarenplanning
opgesteld. Gemeentes krijgen steeds meer
taken en steeds minder inkomsten. De stad
heeft bijkomende inkomsten nodig om dit
verlies op te vangen. Anders kan er geen
beleid gevoerd worden. Dit betekent ook
dat het stadsbestuur gedwongen is om de
opcentiemen van de personenbelasting te
verhogen van 7 naar 7,2 %. De
opcentiemen op de onroerende voorheffing
moeten stijgen van 1325 naar 1360.

Er is ook een meerjarenplan opgesteld voor
de correcte uitvoering van het
bestuursakkoord. Zo wil de stad blijven
investeren in een betere dienstverlening aan
onze bevolking. Dat kan via de nieuwe
bibliotheek in Noorderwijk, de nieuwe
kunstencampus, de renovatieplannen in de
wijde stationsomgeving, de aanleg van
woonwagenterreinen, de uitbreiding van de
bouwdienst, de modernisering van fiets- en
voetpaden, de bouw van een nieuw rusthuis,
een nieuw dienstencentrum, de afwerking
van ’t Schaliken, de herinrichting van de
Molenvest en zo meer.

In de meerjarenplanning is opgenomen dat
een aantal belastingen zullen worden
verlaagd of afgeschaft. Zo werden de
rioleringsbelasting en de milieubelasting
voor gezinnen vanaf 2008 afgeschaft. Ook
de belasting op administratieve stukken
verdwijnt. De milieubelasting voor bedrijven
wordt aangepast, zodat meer KMO’s in de
laagste categorie vallen, waardoor ze
minder zullen moeten betalen.

Maar de stad investeert niet alleen in stenen
of beton. Zo zal er in 2008 een regeling
worden uitgewerkt die de gemeente toelaat
om een mantelzorgpremie uit te betalen,
evenals een toegankelijkheidspremie. De
stad reserveert ook geld voor de uitvoering
van een nieuw jeugdbeleidsplan, een nieuw
sportbeleidsplan, een nieuw
cultuurbeleidsplan en een lokaal sociaal
beleidsplan.

Jaarverslag schepencollege Herentals 2007
8

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
Ingrid Ryken, Wuytsbergen 148/8 (CD&V)
Wies Verheyden, Ekelstraat 49 (sp.a)
Mien Van Olmen, Plassendonk 13 (CD&V)
Anne-Mie Hendrickx, Molenvest 16 (sp.a)
Jan Bertels, Roggestraat 12 (sp.a)
Jos Schellens, Koppelandstraat 36 (sp.a)
Raadsleden
Marcel Leirs, Morkhovenseweg 126 (CD&V)
Kris Peeters, Berkenlaan 6 (Groen!Open)

Raf Liedts, Molenstraat 15 (Vlaams Belang)
Luc De Cat, Keinigestraat 15 (CD&V)
Guy Paulis, Lijsterdreef 2/1 (Open Vld)
Daniël Marcipont, Sint-Waldetrudisstraat
126/A, verhuisd naar Trosstraat 14 (Vlaams
Belang)
Gunther Verlinden, Ekelstraat 15 (sp.a)
Martine Moriau, Sint-Jobsstraat 115 (sp.a)
Bieke Beirinckx, Herenthoutseweg 228
(CD&V)
Katrien Van den Broeck, Molenstraat 66/A
(CD&V)
Peter Bellens, Beukenlaan 25 (CD&V)
Elke Van Dyck, Vest 1 (CD&V)
Christine Schaut, Broekhoven 3/2 (sp.a)
Liese Bergen, Spekmolenstraat 53 (sp.a)
Walter Vanhencxthoven, Collegestraat 22
(Open Vld)
Roel Vervoort, Augustijnenlaan 62 (Vlaams
Belang)
Victor Vervloesem, Koninkrijk 14 (sp.a)
François Vermeulen, Augustijnenlaan 68
(Open Vld)
Marleen Geypens, Turfkuilen 24 (Vlaams
Belang)
Christel Heylen, Goorstraat 17/1 (Vlaams
Belang)
Marijke Rombouts, Nederrij 44
(Groen!Open)
Marcel Van Dingenen, Heesveld 17 (sp.a)
Secretaris
ir. Frans Van Dyck, Mussenblok 5
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het college van burgemeester en
schepenen staat in voor het dagelijkse
bestuur van de stad. De burgemeester en
de schepenen hebben elk een aantal
beleidsdomeinen die zij met bijzondere
aandacht volgen.
In Herentals vergadert het college meestal
op maandagnamiddag om 13.30 uur. Vanaf
september 2007 vergadert het college
iedere tweede en vierde week van de
maand op dinsdag om 9 uur.

Functie
Burgemeester

Naam
Jan Peeters

Schepenen

Ingrid Ryken

Wies Verheyden

Mien Van Olmen

Anne-Mie Hendrickx

Jan Bertels

Jos Schellens

De vergaderingen van het schepencollege
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 gekozen uit de
leden van de gemeenteraad en benoemd
door de Vlaamse Regering.
De schepenen werden gekozen uit de 29
raadsleden.

Beleidsdomeinen
politie
brandweer
veiligheid en openbare orde
algemeen beleid en coördinatie
communicatie en informatie
burgerlijke stand en bevolking
administratieve vereenvoudiging
middenstand en lokale economie
cultuur
bibliotheek
kunstonderwijs
archief
toerisme
jumelages
sport
personeel
markten en kermissen
ruimtelijke ordening
milieu en groenvoorzieningen
landbouw en plattelandsontwikkeling
sociale zaken
gelijke kansen
gezondheidsbeleid
financiën
jeugd en ontwikkelingssamenwerking
informatica
huisvesting
OCMW
kerkfabrieken
openbare werkzaamheden en mobiliteit
gemeentelijk patrimonium
monumentenzorg en landschappen
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COMMISSIES
De gemeenteraad kan commissies oprichten
die de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen voorbereiden.
Commissies hebben geen beslissingsrecht.
Er zijn commissies voor diverse
beleidsdomeinen: financiën, veiligheid,

openbare werken en ruimtelijke ordening en
mobiliteit.
De verenigde commissie bespreekt thema's
die de beleidsdomeinen overschrijden.
Alle gemeenteraadsleden zijn lid van de
commissies.

ADVIESRADEN
Een adviesraad is een overleg van
vrijwilligers dat adviezen formuleert over een
of meer vraagstukken over het
beleidsdomein waarvoor ze opgericht zijn.
Via een adviesraad kan de burger
rechtstreeks deelnemen aan het beleid.
Sommige adviesraden zijn opgericht op
grond van specifieke wetten of decreten,
andere adviesraden zijn vrij opgericht.
Sportraad Herentals
Voorzitter: Peter Van Grieken, Daalakker 47
Secretaris: Walter Geuens, Koulaak 27
Jeugdraad
Voorzitters: Tom Olyslaegers, Koulaak 70
en Philippe Fonteyn, Sint-Waldetrudisstraat
7
Secretaris: Marlies Valgaeren, jeugddienst
Landbouwraad
Voorzitter: Mark Heylen, Zandhoevestraat
20
Secretaris: Luc Beirinckx, Rossem 7
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: Benny Nuyts, Kerkeblok 35
Vrouwenraad
Voorzitter: Louisa Van Sand, Wuytsbergen
188
secretaris: Yvonne Süzle, Bunderstraat 4
Werkgroep 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
Lokaal Overleg Kinderopvang
Voorzitter: Kirsten Van Roey, PWA
Herentals vzw, Molenvest 21
Secretaris: Patrice Cavens, Hummeltjeshof
Derdewereldraad
Voorzitter: Paul Van de Vel, Laagland 15
Secretaris: Ann Gebruers, jeugddienst
Middenstandsraad
Voorzitter: Tony Van Orshaegen, Bovenrij
16
Secretaris: Jan Van Tichelen, Hofkwartier
2/A

Jaarverslag schepencollege Herentals 2007
11

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE GEMEENTE
Financiële dienst
Augustijnenlaan 30
Ontvanger: Johan Vinck
Begrotingsrekening
Het resultaat van het dienstjaar 2007 voor
de gewone dienst bedraagt -2.322.023,31
euro en voor de overboekingen en het saldo
van de vorige dienstjaren 1.482.521,06
euro. Dit is 3.634.876,69 euro beter dan
verwacht na de tweede begrotingswijziging.
Het algemene begrotingsresultaat van de
gewone dienst neemt verder af tot
5.657.775,59 euro.
Dit resultaat is beter dan verwacht, omwille
van verschillende oorzaken. Langs de
uitgavenzijde op de gewone dienst is er voor
personeelszaken ruim 555.000 euro niet
gebruikt. Bij de werkingskosten ligt dit op
770.000 euro. Voor de overdrachten en
schuld gaat het om verwaarloosbare
afwijkingen. Wat de ontvangsten van de
gewone dienst betreft, zijn er een aantal
verschillen in plus en in min. Zo hebben de
beleggingen ruim 191.000 euro meer
opgebracht dan begroot. Ook de
aanvullende belasting op de onroerende
voorheffing (207.000 euro) en de
aanvullende belasting op de
personenbelasting (377.000 euro) deden
een extra duit in het zakje. Voor de
Eliaheffing heeft de stad echter bijna
150.000 euro minder ontvangen dan
begroot. De opbrengsten van de dividenden
lag met 3.520.187,06 euro ruim 500.000
euro onder het gemiddelde van de voorbije
zes jaren en meer dan 1,1 miljoen euro
lager in vergelijking met vorig jaar.
Het resultaat van het dienstjaar 2007 voor
de buitengewone dienst bedraagt
-4.408.740,24 euro vóór de overboekingen
en 3.437.344,76 euro erna. Het algemene
begrotingsresultaat van de buitengewone
dienst (d.i. inclusief vorige jaren) vertoont
hierdoor een tekort van 3.102.897,91 euro.

Het algemene begrotingsresultaat
(gewone dienst + buitengewone dienst) voor
2007 bedraagt bijgevolg 5.657.775,59 –
3.102.897,91 = 2.554.877,68 euro.
Balans - activa
De vaste activa verhogen met meer dan
12,6 miljoen euro. Dit is uitsluitend toe te
schrijven aan de vaste activa in uitvoering.
Het neemt toe van 9,5 miljoen in 2004, over
15,7 miljoen in 2005 tot 24,4 miljoen in 2006
en 37,5 miljoen in 2007.
Balans - passiva
Uit de balans blijkt dat de schulden op meer
dan een jaar met bijna 2,2 miljoen euro zijn
afgenomen. De uitstaande schuld is verder
gereduceerd. De schuldratio voor het jaar
2007 (d.i. de verhouding tussen uitstaande
schuld en totale ontvangsten op de gewone
dienst) is verder gezakt naar 88,61%.
Resultatenrekening
De courante opbrengsten zijn minder
gestegen dan de courante kosten. Hierdoor
vermindert het courant resultaat tot
1.884.352,73 euro.
Het exploitatieresultaat neemt af met
258.238,73 euro tot 2.351.592,37 euro.
Er werd 3.275.937,22 euro van de
buitengewone reserves gebruikt. Het
uitzonderlijke resultaat vertoont een batig
saldo van 3.503.156,47 euro. Dit is
1.660.456,70 euro beter dan in 2006. Finaal
geeft dit:
o een over te dragen batig
exploitatieresultaat van 2.351.592,37
euro en
o een over te dragen uitzonderlijk resultaat
van 3.503.156,47 euro of
o een batig resultaat van het boekjaar van
5.854.748,84euro
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Resultatenrekening
Resultatenrekening op 31/12/2007
I

Courante kosten

31 581 520,63 33 465 873,36

Aankopen van goederen

I'

970 545,63 17 620 009,23

Exploitatiediensten en -goederen

5 487 655,73

Personeelskosten

1 080 124,98

Exploitatieopbrengsten

13 045 975,31 10 777 826,47

Toegestane werkingssubsidies

7 778 795,84

28 688,05

Aflossing van leningen

2 809 723,36

3 959 224,63

Financiële kosten

1 488 824,76
31 581 520,63 33 465 873,36

Courante opbrengsten
Opbrengsten van fiscaliteit
Bijdr. in weddelasten & ontv. werk. subs.
Terugvordering aflossingen leningen
Financiële opbrengsten

II

Subtotaal (courante kosten)

II'

Subtotaal (courante opbrengsten)

III

Batig courant resultaat (II' - II)

1 884 352,73

0,00

III'

Nadelig courant resultaat (II - II')

IV

Voortvloeiende kosten

4 471 803,30

4 939 042,94

IV'

Voortvloeiende opbrengsten

Toevoeging van afschrijvingen

3 520 874,24

1 376 483,09

Minwaarden door jaarlijkse herwaardering

0,00

0,00

Voorraadvermindering

0,00

2 809 723,36

28 688,05

752 836,49

0,00

0,00

Rechtzetting van de rekeningen 74XXX
Voorzieningen voor risico's & kosten
Afschrijving toegest. investeringssubs.
V

Subtotaal (niet-kaskosten)

VI

Totaal exploitatiekosten (II + V)

VII

Batig exploitatieresultaat (VI' - VI)

Niet-begrote uitzonderlijke kosten
IX

Toevoeging aan reserves

Verrek. ontv. invest. toel., giften, leg.
Interne werken

4 939 042,94

V'

Subtotaal (niet-kasopbrengsten)

VI'

Totaal exploitatieopbrengsten ((II' + V')

VII'

Nadelig exploitatieresultaat (VI - VI')

156 757,88

Van de buitengewone dienst

Rechtzetting van de rekeningen 64XXX

36 053 323,93 38 404 916,30
2 351 592,37

Van de gewone dienst

Voorraadwijziging

922 241,01
4 471 803,30

VIII Uitzonderlijke kosten

Meerwaarden door jaarlijkse herwaardering

0,00

383 977,13 VIII' Uitzonderlijke opbrengsten

43 194,49

93 460,78

112 982,63

289 980,08

580,76

536,27

0,00

3 275 937,22

Van de gewone dienst
Van de buitengewone dienst
Niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten
IX'

Afname van de reserves

Van de gewone dienst

0,00

0,00

Van de buitengewone dienst

0,00

3 275 937,22

156 757,88

3 659 914,35

X'

3 503 156,47

0,00

XI'

Nadelig uitzonderlijk resultaat (X - X')

36 210 081,81 42 064 830,65

XII'

Totaal van de opbrengsten (VI' + X')

X

Totaal uitzonderlijke kosten (VIII + IX)

XI

Batig uitzonderlijk resultaat (X' - X)

XII

Totaal van de kosten (VI + X)

Ten voordele van de gewone dienst
Ten voordele van de buitengewone dienst
Totaal uitzonderlijke opbrengsten (VIII' + IX')

XIII Batig resultaat boekjaar (XII' - XII)

5 854 748,84

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

XIV Bestemming batig resultaat

5 854 748,84

0,00 XIV' Bestemming nadelig resultaat

Over te dragen batig exploitatieresultaat

2 351 592,37

0,00

Over te dragen nadelig exploitatieresultaat

Over te dragen uitzonderlijk resultaat

3 503 156,47

0,00

Over te dragen nadelig uitzonderlijk resultaat

XV

Evenwichtscontrole (XII + XIV)

42 064 830,65 42 064 830,65 XV'

Evenwichtscontrole (XII' + XIV')

Jaarverslag schepencollege Herentals 2007
15

Balans 2007
ACTIVA
2006
2007
immateriële vaste activa
203 662,95
126 642,40
materiële vaste activa
95 558 251,09 109 149 920,18
niet-bebouwde gronden en terreinen
7 072 233,29
8 952 973,51
gebouwen en hun terreinen
25 222 329,61
30 342 710,65
wegennet
28 301 885,67
26 982 369,99
kunstwerken
360 914,62
343 625,37
waterlopen en waterbekkens
117 278,12
118 536,97
meubilair en materieel
3 765 196,48
3 334 740,47
artistiek en divers patrimonium
1 571 263,37
1 575 358,37
vaste activa in aanbouw
24 423 349,28
37 499 604,85
goederen verworven door leasing
4 723 800,65
0,00
toegestane investeringssubsidies
6 460 132,15
5 607 189,55
kredieten en leningen
1 318 878,69
1 308 430,27
financiële vaste activa
11 730 356,18
11 735 787,65
voorraden
0,00
0,00
vorderingen < 1 jaar
5 298 484,64
4 037 913,88
debiteuren
1 329 530,09
1 552 352,08
BTW en aanvullende belastingen
103 601,94
476 985,03
subsidies, giften, legaten, leningen
3 768 301,01
1 856 624,76
intresten, dividenden, ristorno's
29 916,77
47 399,59
diverse vorderingen
38 030,34
45 768,48
terugvordering van aflossingen
29 104,49
58 783,94
terugvordering van leningen
0,00
0,00
bewerkingen voor derden
0,00
0,00
financiële rekeningen
24 486 296,66
13 463 878,17
overlopende rekeningen
203 531,56
327 057,27
TOTAAL ACTIVA
145 259 593,92 145 756 819,37
PASSIVA
beginkapitaal
gekapitaliseerde resultaten
overgedragen resultaten
van vroegere dienstjaren
van voorgaand dienstjaar
van het dienstjaar
reserves
gewoon reservefonds
buitengewoon reservefonds
ontvangen toelagen, schenkingen,
legaten
voorzieningen risico's & lasten
schulden > 1 jaar
leningen t.l.v. gemeente
leningen t.l.v. hogere overheden
leningen t.l.v. derden
erfpacht en leasing
openbare leningen
diverse schulden > 1 jaar
ontvangen waarborgen > 1 jaar
schulden < 1 jaar

50 371 447,15
30 185 827,34
4 859 937,29
0,00
407 406,42
4 452 530,87
3 637 494,14
0,00
3 637 494,14

50 371 447,15
30 593 233,76
10 307 279,71
0,00
4 452 530,87
5 854 748,84
361 556,92
0,00
361 556,92

15 800 498,70
0,00
31 998 397,87
31 553 451,17
0,00
444 946,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7 713 139,58

16 173 350,80
0,00
29 800 666,40
29 385 399,15
0,00
415 267,25
0,00
0,00
0,00
0,00
7 455 695,26
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aflossingen van leningen
financiële kosten van leningen
leningen op korte termijn
leveranciers
schulden voor bel., bez., soc. Lasten
overige schulden
bewerkingen voor derden
overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA

4 378 648,53
591 475,21
0,00
1 342 191,83
1 069 675,91
331 148,10
0,00
692 851,85
145 259 593,92

3 204 092,45
395 958,87
0,00
2 318 421,90
1 091 715,68
445 506,36
0,00
693 589,37
145 756 819,37

Balansuittreksel
ACTIVA
immateriële vaste activa
niet bebouwde gronden en terreinen
gebouwen en hun terreinen
wegennet
kunstwerken
waterlopen en waterbekkens
meubilair en materieel
artistiek en divers patrimonium
vaste activa in aanbouw
goederen verworven door leasing
deelnemingen

2005
275 674,88
6 829 155,25
25 059 910,35
29 674 804,67
369 301,32
118 861,66
4 004 017,32
1 554 759,37
15 737 073,90
4 642 749,27
11 293 282,40

2006
203 662,95
7 072 233,29
25 222 329,61
28 301 885,67
360 914,62
117 278,12
3 765 196,48
1 571 263,37
24 423 349,28
4 723 800,65
11 657 921,95

2007
126 642,40
8 952 973,51
30 342 710,65
26 982 369,99
343 625,37
118 536,97
3 334 740,47
1 575 358,37
37 499 604,85
0,00
11 658 028,05

PASSIVA
buitengewoon reservefonds
investeringstoelagen centrale overheid
investeringstoelagen andere overheid
leningen aangegaan voor de gemeente
aflossingen van leningen
intresten op leningen

4 750 966,71
9 544 259,48
4 298 111,01
32 354 289,58
3 936 270,06
535 956,83

3 637 494,14
9 896 070,64
4 290 783,31
31 553 451,17
4 378 648,53
591 475,21

361 556,92
10 304 171,36
4 241 326,38
29 385 399,15
3 204 092,45
395 958,87

144 250 507,33

145 259 593,92

145 756 819,37

TOTAAL BALANS
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STEDELIJKE DIENSTEN
ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN
Markgravenstraat 77
Directie: Pascale Brant
De Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst 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 tentoonstellingsruimtes of
alternatieve ruimtes in de stad. Ook met
thematentoonstellingen en artistieke
projecten wil de academie zich profileren.

Golflengte
In het kader van de dag van het deeltijds
kunstonderwijs organiseerde de academie in
februari een open-atelierdag en een
thematentoonstelling.
Art Box
Op zaterdag 16 juni 2007 opende Art Box,
een tentoonstellingsparcours met
kunstzinnige dozen van het atelier keramiek,
kinder- en jeugdateliers. De bezoekers
werden uitgenodigd om de tentoonstelling op
de verschillende plaatsen - Le Paige, de
Lakenhal en de academie - te bezoeken. De
straattheatergroep La Foletta verzorgde het
openingsmoment met een poëtische,
speelse en interactieve voorstelling met
muziekdoosjes voor de kinderen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Deze traditionele tentoonstelling met
eindwerken geeft elk jaar opnieuw het
startsein voor het nieuwe schooljaar. In
september startte de academie met 218
kinderen, 89 jongeren en 140 volwassenen.
Vriendjesdagen
Op 19 en 22 september 2007 stond heel de
academie in het teken van de
vriendjesdagen. Alle leerlingen van de
kinderateliers brachten 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 veel kinderen was dit een
eerste spannende en creatieve
kennismaking met de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst. De resultaten van de
vriendjesdagen werden later in de inkomhal
van de academie tentoongesteld.
Video en animatie
Vanaf september 2007 biedt de academie
aan 12 studenten de mogelijkheid om een
opleiding video en animatie te volgen. Deze
nieuwe optie startte succesvol met een
maximale inschrijving.
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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Hikstraat 28
Directie: Frank Smolders

Na de verbouwing ...
Na de verbouwing, tijdens het schooljaar
2006-2007, werden de nieuwe lokalen in
september 2007 in gebruik genomen. De
officiële opening vond plaats op 21
december 2007 met in de namiddag een
officieel gedeelte en vanaf 18 uur de
openstelling voor het grote publiek. Een dun
sneeuwtapijt, de leerlingenvoorstellingen,
de talrijke opkomst en een glaasje glühwein
zorgden voor een bijzondere, sfeervolle
avond.
Het leerlingenaantal steeg dit schooljaar
opnieuw. 1365 leerlingen schreven zich in
voor de cursussen muziek en woord.
Daarom huurt de stad bijkomende lokalen in
de middenschool van het KTA.

Nieuwe cursussen
Nieuw in het lesaanbod was de cursus
muziekproductie. Leerlingen leren hier hoe
ze de muziek die ze in hun hoofd hebben,
kunnen uitwerken tot een complete CD.
Aanstormende idolen kunnen vanaf het
schooljaar 2007-2008 terecht in de cursus
zang jazz/lichte muziek.
In de studierichting woord kwam er ook een
nieuwe optie bij: welsprekendheid. In deze
cursus leren de leerlingen gidsen, voor een
publiek spreken, een concert inleiden ...

Academie treedt naar buiten
Ook in 2007 stonden er tientallen
activiteiten op het programma waarmee de
academie naar buiten trad. Dit zijn de
blikvangers:

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
Op 10 februari bouwden de klassen woord,
samenspel en piano een voorstelling op
rond het thema Golflengte. De prachtige

begijnhofkerk vormde voor de tweede keer het
decor.

Dag DKO in Begijnhofkerk
Muzikaal Tafelen
Voor de tweede keer brachten de leerkrachten
in tien restaurants van Kasterlee, het grootste
filiaal van de academie, muziek tussen de
verschillende gangen van het Muzikaal
tafelen-menu. Op 10 en 11 maart genoten
meer dan 700 mensen van de klassieke en
jazzy intermezzo's.
Opening cultuurcentrum 't Schaliken
Op 12, 13 en 14 oktober opende het nieuwe
cultuurcentrum zijn deuren. Het strijkorkest
van de academie mocht, samen met de
verenigde koren van Herentals, in de
podiumzaal de verschillende optredens
afsluiten. Het was een slotspektakel met meer
dan honderd uitvoerders.
Laureatenconcert
Na jarenlang te hebben plaatsgevonden in de
Sint-Waldetrudiskerk, verhuisde het
laureatenconcert dit jaar naar cc 't Schaliken.
Door de extra mogelijkheden die de
theaterzaal biedt, konden alle negen laureaten
die afstudeerden met grootste
onderscheiding, een optreden verzorgen. Om
alle geïnteresseerde toeschouwers de kans te
geven de optredens bij te wonen, werd het
een dubbelconcert op donderdag 29 en
vrijdag 30 november.
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BIBLIOTHEEK
Gildelaan 13
Diensthoofd: Jan Tegenbos

Aanwinstenbeleid
De aanwezigheid van een representatieve
en actuele collectie blijft, ondanks alle
nieuwe media, de basis van een goede

De aanwinsten in 2007
jeugdboeken
adolescentenboeken
volwassenen fictie
stripverhalen
volwassenen non-fictie
cd’s
dvd’s
taalcursussen
cd-roms

bibliotheekwerking. Daarom wordt zeer veel
aandacht besteed aan consolidatie van het
aanwinstenbeleid.

Hoofdbibliotheek Molekens Noorderwijk
1.784
176
245
231
8
29
1.774
95
191
380
23
53
2.776
11
186
1.098
1.353
9
46

Evolutie van het lenerspubliek
De veroudering van de bevolking begint
zich ook af te tekenen bij het lenerspubliek
van de bibliotheek.
Een overzicht van de evolutie van de laatste
jaren toont dat het aandeel van de + 60-

Totaal
2.205
268
2.060
456
2.973
1.098
1.353
9
46

jarigen op korte tijd gestegen is van 5,8 tot 8,4
procent, terwijl het aantal 20- tot 30-jarigen in
dezelfde periode daalde van 20 naar 17
procent.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL +20-JARIGEN SEDERT 2003

percentage in de
lenerspopulatie
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leeftijdsgroep

Een nieuwe beheerscommissie
Als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006
moest ook de beheercommissie van de
bibliotheek opnieuw worden aangesteld.
Hierin zetelen 24 leden, de helft namens de
politieke fracties in de gemeenteraad, de

andere helft namens de gebruikers van de
bibliotheek.
De nieuwe commissie bestaat uit volgende
leden:
Namens de Sp-a-fractie: Liese Bergen,
Martine Moriau, Gert Meir, Bert Bellens, Ria
Raeymaekers
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Namens de CD&V-fractie: Theo Briers,
Jeannine Van Lommel, Gert Raes
Namens de Vlaams Belang-fractie: Ben
Veraart, Luc Van Hemel
Namens de VLD-fractie: Ludo Goor
Namens de Groen!Open-fractie: Jef Verrydt
Namens de gebruikers: Willy De Wachter,
Tim Leysen, Monique Paeshuyse, Martine
Dams, Rosa Spiessens, Hilde Van
Cauwenberghe, Joeri Liberloo, Kurt Clissen,
Jan Cools, Dany Vrydag, Marc Lievens,
Roland Peys

De bibliotheek organiseerde tentoonstellingen
rond de thema’s Bond Verantwoorde
Natuurfotografie (juni), Bekende Vlamingen
door de ogen van cartoonisten (augustus),
ADHD (november) en Professor Gobelijn vs.
Panamarenko (december).

Een greep uit de bibliotheekactiviteiten
in 2007
De bibliotheek bouwde thematische
boekenstands op over Goede Voornemens
(januari), de Grote Schoonmaak (april),
Opvoeding (mei), de Tour de France (juli)
en Halloween (eind oktober).

Professor Gobelijn vs. Panamarenko

Halloween
Op 22 mei kwam Marc Helsen vertellen
over zijn nieuwste boek “Op reis naar
nergens”. An Melis en Luc Hanegreefs
bezochten de bibliotheek op 29 november
en vertelden aan enkele klassen van de
basisschool over hun loopbaan en werk.
Goedele Wouters las boeken over Pasen
voor tijdens de paasvakantie. Liesbeth
Slegers verzorgde drie voorleessessies
voor kleuterklassen tijdens de voorleesweek
in november.

Van 3 tot 18 maart nam de bibliotheek deel
aan de Jeugdboekenweek, met als
hoogtepunt een bezoek van gastfiguur
Geronimo Stilton op 7 maart. In het kader van
de Week van de Bib, van 13 tot 21 oktober,
organiseerde de bibliotheek een verwendag
op 13 oktober. De Voorleesweek vond plaats
van 17 tot 24 november en de Week van de
Smaak van 15 tot 24 november. In juli en
augustus nam de bibliotheek deel aan de
Zomer van Vlieg en de Zomer van het
Spannende Boek.
De bibliotheek zette de literatuurprijzen
(Nobelprijs, AKO-literatuurprijs, H.de
Coninckprijs,…) en enkele bekende
overledenen (Jan Wolkers, Astrid Lindgren,
Maurice Béjart, Pavarotti,…) in de kijker.
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BRANDWEER
Oud-Strijderslaan 1-3
Kapitein: Jan Peelaerts

Personeel
Het brandweerkorps bestaat uit 68 leden, 4
beroepsbrandweermannen en 64
vrijwilligers.

Branden
Herentals zelf bleef dit jaar gespaard van
ernstige branden maar er werden wel een
aantal vuilnisbakken in brand gestoken.

Beroepen
Beroepsbrandweer
Beroepsbrandweer elders
Gemeentediensten
Andere openbare diensten
Privébedrijven
Zelfstandige
Andere

4
4
1
12
37
6
4

In 2007 waren er enkele belangrijke branden
in de buurgemeenten.

Ouderdom personeel
Jonger dan 35 jaar
Van 35 tot jonger dan 50
Meer dan 50 jaar

24
27
17

In de loop van 2007 gaven 1 vrijwilliger en 1
stagiair hun ontslag. 1 stagiair werd effectief
brandweerman. Er werden 6 nieuwe
stagiairs aangesteld.
Ondanks de aanvulling van het vrijwillig
personeel met 6 nieuwe krachten is er nog
een tekort van 2 manschappen.
In de toekomst moet de beroepskern dan
ook uitbreiden. Het wordt immers steeds
moeilijker om tijdens de kantooruren
voldoende manschappen ter beschikking te
hebben. Bovendien evolueren de
voertuigen en de materialen: ze zijn
technisch ingewikkelder en vergen extra
nazorg.

Rollend materieel
De bosbrandwagen is verouderd en
onaangepast en wordt quasi niet gebruikt
voor bosbrandbestrijding. De snelle
hulpwagen 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 halfzware autopomp, een AT-3. Door dit
voertuig uit te rusten met een 4x4overbrenging is de brandweer voldoende
gewapend om ook op het terrein aan
brandbestrijding te doen.

Brand Cliviastraat Olen
In de buurgemeente Olen waren er een aantal
ernstige woningbranden. Op 6 augustus in de
Cliviastraat, op 16 juni aan het Bloemenpad
en op 30 november te Schietboom. Op 24
april brandde het bij Cumerio, nadat de
koperoven overliep. In Vorselaar brandde de
kantine van de hondenschool volledig uit op 4
juli.

Aard
vals alarm
loos alarm
schouwbrand
personenwagen
vrachtwagen
trein-tram
struikgras
bos
afval
ééngezinswoning
appartement
caravan
café
winkel
industrie
landbouw
bouwwerf
andere
totaal
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Herentals
1
12
5
6
1
1
1
0
7
6
2
1
0
1
4
2
1
32
83

Andere
Totaal
gemeente
0
1
14
26
5
10
3
9
0
1
0
1
3
4
2
2
4
11
8
14
0
2
0
1
1
1
0
1
4
8
0
2
0
1
20
52
64
147

Andere interventies dan brand
De brandweer rukt niet alleen uit bij brand
en zal zich 2007 ook herinneren als
recordjaar wat betreft het aantal
interventies. Het korps moest bijna 1.000
wespennesten verdelgen.

Tot de categorie anderen behoorden in 2007
386 interventies voor stormschade op 18
januari en volgende dagen, 36 tussenkomsten
voor rupsenbestrijding en 29 evacuaties.

Op 27 juni was er rond de middag
tevergeefs een massale zoektocht in en
rond het Albertkanaal naar een verloren
schipperszoon. Hierbij werd zelfs de
helikopter van de politie met infraroodcamera ingeschakeld. De zoon werd ‘s
avonds op mysterieuze wijze levend
teruggevonden in het bos.
Op 18 januari kon het korps trots zijn op de
geslaagde bevrijding van een kind dat
gekneld zat in een voertuig waar door het
stormweer een boom op was
terechtgekomen.

Wespenverdelging
Brandpreventie
Ook in 2007 steeg het aantal uitgevoerde
opdrachten voor brandpreventie. Van de
1.148 opdrachten waren er 246 adviezen bij
bouwaanvragen en 31 milieuvergunningen.
Materiaalnieuws
Aan de voertuigen hadden we grotere kosten
met de herstelling van de versnellingskasten
van autopomp AT1 en commandowagen
Galaxy. De automobielinspectie keurde de
duikwagen af wegens doorgeroeste
chassisbalken. Deze balken werden voorlopig
gerepareerd in afwachting van de komst van
de nieuwe duikwagen.

Bevrijding kind in wagen onder boom
Aard
loos alarm
verkeersongeval
arbeidsongeval
instorting
wegreiniging
wespen
dieren
redden
personen
in lift
milieuvervuiling
drenkeling
ledigingwerken
overstroming
andere
totaal

Herentals Andere
Totaal
gemeente
8
4
12
12
11
23
2

0

2

1
43
424
6

0
33
547
2

1
76
971
8

0

0

0

1

0

1

4
7

2
5

6
12

7
324
839

8
227
837

15
551
1.676

Ook dit jaar investeerde de brandweer in
veiligheid met de aankoop van beschermende
kledij voor het personeel, zoals
interventiebroeken en vesten en helmen. Een
gedeelte van deze materialen werd
aangeschaft met 75 % overheidssubsidies.
Het korps kreeg 2 nieuwe droge duikpakken
en 11 nieuwe uniformen. Er werden er
bijkomende Astridradio’s aangeschaft.
Het verouderde en defecte weerstation werd
vervangen door een modern type dat via een
PC-scherm raadpleegbaar is.
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BURGERZAKEN
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Guy Vleugels

Bevolkingscijfers
Op 31 december 2007 telde Herentals
26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners
meer dan in 2006.
Deelgemeente
Herentals-centrum
Noorderwijk
Morkhoven

Belgen
18.583
5.061
1.903

Vreemdelingen
638
62
19

Totaal
19.221
5.123
1.922

Bevolkingspiramide
Mannen
Vrouwen
Leeftijd Aantal
100-104
1
95-99
8

90-94
31


85-89
109
 
80-84
264
 
75-79
457
 
70-74
550
 
65-69
584
 
60-64
702
 
55-59
854
 
50-54
1.001
45-49
1.172  
 
40-44
1.080
 
35-39
942
 
30-34
812
 
25-29
868
 
20-24
827
 
15-19
801
 
10-14
697
 
5-9
610
 
0-4
611
totaal
12.981
 vertegenwoordigt 50 personen

Nieuwe straatnamen / wijziging straatnamen
De gemeenteraad besliste op 27 maart de
straatnaam “Viaduct” toe te kennen aan het
woonwagenpark “Viaduct”. Op 2 oktober

wijzigde de gemeenteraad de
trajectbeschrijving van “Heirenbroek”.
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Aantal
4
12
90
211
444
609
653
623
700
814
1.023
1.137
1.090
901
775
818
789
775
652
606
561
13.287

Inschrijvingen
Opneming in de registers

Bevolkingsregister
Vreemdelingenregister
Belgen
Vreemdelingen
m
v
m
v
m
v

Totale
bevolking
m
v totaal

geboorte
in de gemeente zelf
in een andere gemeente
in het buitenland
subtotaal
immigratie
uit Belgische gemeente
uit buitenland
subtotaal
verandering van register
van vreemdelingenregister
naar bevolkingsregister
verwerving van een andere
nationaliteit
totaal

113
16
0
129

96
16
0
112

1
0
0
1

4
0
0
4

0
0
0
0

1 114 101
0 16 16
0
0
0
1 130 117

215
32
0
247

538
18
556

524
12
536

27
0
27

27
3
30

14
48
62

16 579 567
38 66 53
54 645 620

1146
119
1265

2

3

46

40

0

0

9

14

0

0

0

0

696

665

74

74

62

55 775 737 1.512

Uitschrijvingen
Afvoering van de registers

VreemdelingenBevolkingsregister
register
Belgen
Vreemdelingen
m
v
m
v
m
v

Totale
bevolking
m
v totaal

overlijden
in de gemeente zelf
in een andere gemeente
in het buitenland
subtotaal

81
23
1
105

81
23
0
104

0
0
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

81
23
1
10
5

82
23
0
105

emigratie
naar Belgische gemeente

492

533

22

13

12

17

563 1.089

naar buitenland
schrapping van ambtswege
subtotaal

17
31
540

13
10
556

7
7
36

8
1
22

1
12
25

3
2
22

52
6
25
50
60
1

0

0

0

0

46

40

70
6

705 1.411

verandering van register
van vreemdelingenregister
naar bevolkingsregister
verwerving van een andere
nationaliteit
totaal

0

0

9

14

2

3

645

660

45

37

73

65

ALGEMEEN TOTAAL

+51

+5

+29

+37

-11

-10

Nationaliteiten
Met zijn 63 verschillende nationaliteiten is de
Herentalse bevolking heel divers. Nederland
is het best vertegenwoordigd met 201
inwoners. Van de niet-Europese landen is

24
49
13
63
600 1.201

+6 +32
9

Ghana met 49 inwoners het best
vertegenwoordigd. In 2007 verkregen 27
vreemdelingen de Belgische nationaliteit.
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163
46
1
210

+101

land
man
vrouw totaal
Afghanistan
3
2
5
Albanië
2
4
6
Algerije
1
0
1
Angola
2
2
4
Armenië
2
2
4
Australië
0
1
1
België
12.602 12.945 25.547
Bolivia
0
1
1
Brazilië
6
8
14
Bulgarije
4
4
8
Canada
2
0
2
China
3
7
10
Colombia
0
1
1
Congo
2
2
4
Cuba
1
0
1
Dominicaanse Rep.
0
1
1
Duitsland
16
20
36
Egypte
1
0
1
Engeland
35
12
47
Filipijnen
1
4
5
Frankrijk
7
5
12
Ghana
26
23
49
GH-Luxemburg
0
2
2
Griekenland
2
1
3
Hongarije
0
1
1
Ierland
5
2
7
India
2
3
5
Indonesië
0
2
2
Irak
1
2
3
Iran
12
13
25
Italië
15
8
23
Ivoorkust
5
4
9
Jamaica
1
0
1
Kenia
3
1
4
Kirgizistan
2
2
4
Letland
0
5
5
Libanon
3
1
4
Liberia
3
0
3

land
man
vrouw totaal
Macedonië
3
2
5
Maleisië
0
1
1
Marokko
2
0
2
Moldavië
1
0
1
Montenegro
2
2
4
Nederland
109
92
201
Nigeria
2
3
5
Oeganda
1
0
1
Oekraïne
5
2
7
Pakistan
1
0
1
Paraguay
1
4
5
Polen
12
21
33
Portugal
15
16
31
Roemenië
8
5
13
Russische Fed.
2
5
7
Servië
6
1
7
Servië-Montenegro
3
4
7
Sierra-Leone
4
1
5
Spanje
9
6
15
Syrië
1
0
1
Thailand
0
12
12
Tsjechië
0
1
1
Turkije
8
8
16
USA
1
4
5
Vietnam
1
4
5
vluchteling
2
0
2
Iraanse
vluchteling
2
0
2
Srilankaanse
vluchteling
2
0
2
Wit-Russische
vluchteling
1
2
3
Vietnamese
vluchteling
1
0
1
Wit-Rusland
1
1
2
Zweden
1
0
1
Zwitserland
2
1
3
Algemeen totaal
12.979 13.289 26.268

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.

ouders in Herentals. Er werden 383 meisjes
geboren. Van 97 meisjes woonden de ouders
in Herentals.

In 2007 registreerde de dienst burgerzaken
792 geboorten. Er werden 409 jongens
geboren. Van 112 jongens woonden de

Overlijdens
In 2007 stierven er op het grondgebied van
Herentals 329 personen: 183 mannen en 146
vrouwen. Hierbij waren 81 mannen en 82
vrouwen die in Herentals woonden. De andere
overledenen woonden buiten de gemeente. Er
stierven in 2007 ook 47 inwoners van
Herentals in een andere gemeente, 24
mannen en 23 vrouwen.
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Huwelijken
In 2007 noteerde Herentals 115 huwelijken
in de akten van de burgerlijke stand. Bij 108
van deze huwelijken was België het land
van herkomst van beide partners.
De meeste trouwlustigen kiezen een warme
maand om te trouwen. Favoriet in 2007 was
de maand juli met 24 huwelijken. Ook
maart, april, mei, juni en augustus scoorden
goed met respectievelijk 10, 12, 10, 15 en
13 huwelijken.

Land van herkomst
Totaal
Man
Vrouw
België
België
België
Bolivië
België
Brazilië
België
Roemenië
Brazilië
België
Nederland
België
Polen
België
USA
België
TOTAAL
Leeftijd
van de
trouwers
18 jaar
18 - 21
21 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 50
>50 jaar

2005

m
0
1
12
35
27
30
15

v
0
2
14
48
18
28
10

2006

m
0
0
7
27
30
43
19

v
0
1
17
41
17
41
9

108
1
1
1
1
1
1
1
115

2007

m
0
0
9
33
20
41
12

v
0
1
19
32
18
39
6

Gezinssamenstelling
Op 31 december 2007 waren er in Herentals
11.447 gezinshoofden; 8.688 daarvan

Aantal gezinshoofden
zonder kinderen
met 1 kind
met 2 kinderen
met 3 kinderen
met 4 kinderen
met 5 kinderen
met 6 kinderen
Totaal

Huwelijksjubilea
huwelijksjaren
25 jaar
50 jaar
60 jaar
65 jaar

soort jubileum
zilveren
gouden
diamanten
briljanten
TOTAAL

2007
90
78
27
2
197

Echtscheidingen
In 2007 noteerde de administratie 67
echtscheidingen. 47 hiervan waren
echtscheidingen met onderlinge toestemming.
Leeftijd van de
gescheiden personen
18 jaar
18 - 21
21 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 50
>50 jaar

Man

Vrouw

0
0
0
3
4
42
16

0
0
0
2
8
44
11

In Herentals waren in 2007 de meeste
echtscheidingen te noteren bij huwelijken die
5 tot 10 jaar en 25 jaar en meer stand hielden.

Duur van het huwelijk
minder dan 1 jaar
1 tot minder dan 5 jaar
5 tot minder dan 10 jaar
10 tot minder dan 15 jaar
15 tot minder dan 20 jaar
20 tot minder dan 25 jaar
25 jaar en meer

Aantal
0
8
13
11
10
10
13

woonden in Herentals centrum, 1.992 in
Noorderwijk en 767 in Morkhoven.

Gezinssamenstelling
Herentals
Noorderwijk
5.590
1.084
1.533
423
1.165
377
315
78
68
24
15
5
2
1
8.688
1.992

Morkhoven
405
174
145
29
10
4
0
767
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Totaal
7.079
2.130
1.687
422
102
24
3
11.447

Rijbewijzen
afgifte voorlopig rijbewijs - rijbewijs - internationaal rijbewijs
document
aantal
voorlopig rijbewijs oud model
66
voorlopig rijbewijs 18 maanden
160
voorlopig rijbewijs 18 maanden - duplicaat
2
voorlopig rijbewijs 36 maanden
302
voorlopig rijbewijs 36 maanden - duplicaat
6
rijbewijs
800
rijbewijs - duplicaat
175
internationaal rijbewijs
56
totaal
1.567

Internationale paspoorten (reispas)
aard
aantal
gewone procedure
231
dringende procedure
5
totaal
236
Elektronische identiteitskaart
Op 31 december 2009 moeten alle oude
identiteitskaarten vervangen zijn door de
elektronische identiteitskaart. In 2007 werden
4.031 elektronische identiteitskaarten
afgeleverd aan Belgen ouder dan 12 jaar. De
elektronische identiteitskaart is 5 jaar geldig
en kost 11,20 euro.
elektronische identiteitskaart
aanvraag
oproeping ondertekend afgeleverd
4695
4543
4031

Strafregister
De dienst burgerzaken beheert de dossiers
van het gemeentelijke strafregister en
verzorgt de communicatie over de individuele
strafdossiers naar de parketten, de
rechtbanken, de hoven en de politiediensten.

ingevoerde
dossiers

Identiteitskaart voor kinderen
De geboortepas zonder foto wordt afgegeven
bij de geboorte van een kind.
De kinderpas met foto wordt afgegeven aan
kinderen jonger dan 12 jaar en is bedoeld
voor een reis binnen de Europese Unie.
identiteitskaart kinderen <12 jaar
geboortepas zonder foto
95
kinderpas <12 jaar met foto
752
totaal
847
Identiteitskaarten voor vreemdelingen
categorie/jaar
verblijfskaart niet-EU (geel)
verblijfskaart EU (blauw)
attest immatriculatie EU
attest immatriculatie niet-EU
BIVR - tijdelijk verblijf
BIVR - onbepaald verblijf
aankomstverklaring
totaal

2007
81
154
56
60
26
42
20
439

De burger ontvangt op persoonlijke aanvraag
een uittreksel uit het strafregister. In de loop
van 2007 is het “attest van goed zedelijk
gedrag” vervangen door het “uittreksel uit het
strafregister model 1 of 2”.

beheer strafregister
uittreksel
inlichtingenbulletin strafregister
1.553
1.441

mutatie volledig dossier
2.419
1.008
36
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CULTUUR
Grote Markt 35
Diensthoofd: Leen Evens
2007 gaat ongetwijfeld de Herentalse
annalen in als het jaar van de opening van
cultuurcentrum ’t Schaliken.

Personeelsbezetting cultuurcentrum
Om het cultuurcentrum te laten draaien was
er een uitbreiding van het personeelsbestand
nodig. De ploeg van het cultuurcentrum
bestaat nu uit een cultuurfunctionarisdiensthoofd, twee cultuurfunctionarissen, drie
administratief medewerkers, twee
cultuurbeambten, een hoofdtechnicus, een
theaterassistent en een technisch beambte.
Verhuis
De cultuurdienst, die tot dan in het
administratief centrum was, verhuisde op 15
oktober 2007 naar de gerestaureerde
stadsbrouwerij ’t Schaliken. Het nieuwe
adres van het cultuurcentrum is Grote Markt
35. Dit gebouw huisvest ook de dienst
toerisme en feesten en de dienst
cultuurbeleid.

De volgende dag bood cc ‘t Schaliken gratis
activiteiten aan in en rond de schouwburg.
Op het programma stond een
aperitiefconcert, muziek, cabaret, theater en
animatie. De bezoekers kregen een
staalkaart van wat cc ’t Schaliken zou bieden
tijdens het culturele seizoen 2007-2008.

Opening cc ’t Schaliken
Project De Schepping
Cc ’t Schaliken kon rekenen op verschillende
Herentalse verenigingen voor het
openingsproject De Schepping op 5, 6, 7, 12,
13 en 14 oktober. Twee weekends lang
bespeelden meer dan 300 vrijwilligers met dit
wandelproject alle hoekjes en kantjes van
het cultuurcentrum. Het thema van dit
openingsproject was gebaseerd op De
Schepping, een tekst die Bart Moeyaert
schreef bij het oratorium van Joseph Haydn.
Woord, beeld en muziek wisselden elkaar af
in dit nieuwe scheppingsverhaal voor alle
leeftijden, met frisse en onverwachte
wendingen. De voorstelling speelde zich af
op verschillende locaties binnen en buiten
het cultuurcentrum.
Het stadsbestuur bood de vrijwilligers een
gratis concert aan in cc ’t Schaliken als dank
voor het goede en harde werk.

Logo cc ’t Schaliken
Het openingsfeest
Cultuurcentrum ’t Schaliken opende officieel
zijn deuren met een academische zitting op
29 september 2007.

Programma cultuurcentrum 2007
In de programmering komen de grote
disciplines zoals theater, muziek en humor
aan bod. Het cultuurcentrum wil bovendien
het accent leggen op klassieke en lichte
muziek, literatuur en tentoonstellingen.
Op vrijdag 19 oktober mocht het Pulse
Percussion Trio de spits afbijten.
Muziekliefhebbers konden ook genieten van
optredens van Esmé Bos & Morten Ginnerup

Jaarverslag schepencollege Herentals 2007
29

en Bodixel. De formule van de
aperitiefconcerten bleef behouden. In de
Lakenhal traden Citron Bleu en The Penta
Quartet op.
Het was lachen geblazen tijdens de
programma’s van Raf Coppens, Moo en Alex
Agnew. Voor theaterliefhebbers
programmeerde het cultuurcentrum
voorstellingen van ’t Arsenaal, Het
Ongerijmde en van An Nelissen, Janine
Bischops & Mitta van der Maat.
Wie houdt van literatuur kon luisteren naar
Tom Van Bouwel, Guusje Van Tilborgh,
Dimitri Verhulst en Joke van Leeuwen &
Mario Paric.
Er stonden ook familievoorstellingen op het
programma. Figurentheater De Maan en De
Band Krijgt Kinderen brachten voorstellingen
die geschikt waren voor de kleinsten.

Op 23 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 klarinettist Walter Boeykens.

Percussive 5 op Lakenhallive
Lakenhallive
Op de vrijdagavonden in juli en augustus
beleefde Herentals de tiende editie van
Lakenhallive. Het laatste concert van
Lakenhallive had de Bovenpoort als
schitterende setting in plaats van de Grote
Markt.
Feesten
Evenementen in samenwerking met de
stad
Op maandag 28 mei verzorgde de dienst
feesten de Provinciale Veeprijskamp.

Alex Agnew
Dagvoorstellingen
Met het programmeren van
dagvoorstellingen wil het cultuurcentrum
vooral mensen bereiken die overdag tijd
hebben. In 2007 waren er dagvoorstellingen
met Amaryllis Temmerman & Johny Voners
en het aperitiefconcert met Ensemble
Camerarte.
Programma voor scholen
Cultuurcentrum ’t Schaliken biedt ook een
gamma schoolvoorstellingen aan met
muziek, dans, theater of humoristische
programma’s. De speciale schoolbrochure
vermeldt welke leerjaren doelgroep zijn van
deze programma’s. Deze formule kent
succes. Ook voor de scholen is cultuur
dichterbij gekomen.
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.

Provinciale veeprijskamp
Tijdens het afsluiten van de jaarlijkse braderij
op zaterdag 30 juni zorgde de dienst feesten
voor vuurwerk en een optreden van Boogie
Wonderband.
Voor het programma Fata Morgana daagde
Roel Vanderstukken Herentals uit om de
stad op 14 juli om te toveren in Las Vegas.
We behaalden 4 sterren.
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Op 2 en 3 augustus organiseerde Herentals
opnieuw Herentals Fietst en Herentals Feest.
Er werden minstens 30.000 mensen geteld in
Herentals tijdens het na-tourcriterium.

Ondersteuning evenementen
De dienst beheert en controleert het
uitleenmateriaal. 409 aanvragen voor
uitleenmateriaal werden positief behandeld.
Het stadsbestuur ontleende dranghekken bij
verschillende omliggende gemeenten voor
het na-tourcriterium en de 10 uren van
Grobbendonk. Ook voor een podium en
stoelen werd beroep gedaan op omliggende
gemeenten.
Op 1 juni organiseerde het 29ste Bataljon
Logistiek de 10 uren van Grobbendonk. De
stad Herentals bood logistieke ondersteuning
bij deze loopwedstrijd voor het goede doel.

Herentals fietst
De dienst feesten werkte mee aan het grote
openingsfeest van cc ’t Schaliken tijdens het
laatste weekend van september.

Eigen evenementen
De dienst feesten staat in voor het
organiseren van recepties, evenementen en
ontvangsten.
In 2007 zorgde de dienst feesten voor een
vlot verloop van 65 recepties. In het totaal
werden er 114 huwelijken of
samenlevingscontracten afgesloten.
Op 25 augustus werden de piloten herdacht
van de Britse bommenwerper die in 1942
neerstortte in Morkhoven.
De dienst feesten volgde ook de bevlagging
van de openbare gebouwen op. Er werden
nieuwe heraldische vlaggen besteld voor de
bevlagging van de Lakenhal.

Vlaggen aan Lakenhal
De dienst feesten beheerde in 2007 de
relatiegeschenken en kocht onder andere
nieuwe glazen schotels aan.

De dienst feesten verleende zijn
medewerking aan het evenement van Komop-tegen-kanker dat ook op 1 juni
plaatsvond.

Jumelages
Algemeen
De stad Herentals heeft drie officiële EUjumelagesteden: IJsselstein in Nederland,
Cosne-sur-Loire in Frankrijk en Alpen in
Duitsland. Jumelages bevorderen duurzame
contacten tussen de inwoners van beide
gemeenten met als doel de Europese
gedachte concreet te maken. Daarvoor
stellen de besturen van de gemeenten de
nodige middelen ter beschikking. Alle
erkende Herentalse verenigingen kunnen op
de stad beroep doen bij het vervoer naar
uitwisselingsprojecten. De dienst jumelages
bezorgde info en dossiers aan de
badmintonclub, VC Herentals, koor De
Gagel, Markant en de petanqueclub.
Cosne-sur-Loire
Van 21 tot en met 25 mei jumeleerden 44
leerlingen van het Sint-Jozefinstituut met het
Collège Notre Dame in Cosne-sur-Loire
(Nièvre, Bourgogne) in het kader van het
scholenproject. De dienst feesten zorgde
voor de organisatie en de begeleiding. De
leerlingen werkten aan opdrachten tijdens
bezoeken aan de gemeente Cosne en de
regio Nevers. De Herentalse leerlingen
volgden ook lessen in het Collège Notre
Dame. Het gemeentebestuur van Cosne
ontving de Herentalse delegatie in het
gemeentehuis. In mei 2008 nodigt het SintJozefinstituut haar Franse collega’s uit voor
een volgend EU-project met nieuwe
leerlingen.
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IJsselstein
35 leerlingen van het Calscollege uit
IJsselstein kwamen naar Herentals van 14
tot en met 16 maart. Ze jumeleerden met
leerlingen van de Middenschool De Vesten
GO. Ze brachten samen een werkbezoek
aan Brussel en de Europese Commissie. De
Nederlandse leerlingen volgden ook de
lessen in de Middenschool. Het
jumelagecomité organiseerde een
wandelzoektocht in het historische
stadscentrum. Op 16 maart ontving het
stadsbestuur de gastgezinnen, de directie en
de leerlingen in de Lakenhal.
Van 9 tot 11 mei volgden de 35 Herentalse
leerlingen van de Middenschool in het
Calscollege in IJsselstein het tweede
jumelageproject. Het jumelagecomité
organiseerde begeleide bezoeken aan
IJsselstein en de universiteitstad Utrecht. In
maart 2008 volgt een wederzijdse jumelage
met nieuwe groepen leerlingen van beide
scholen.
De IJsselsteinse kleinveevereniging nam ook
in 2007 met een educatieve stand deel aan
de Provinciale Veeprijskamp.
Met Pinksteren bezochten 3
gemeenteraadsleden uit IJsselstein het
Herentalse evenement Swing in Thals.
Een delegatie uit IJsselstein, met onder
andere de nieuwe burgemeester Patrick Van
den Brink, woonde de openingsviering van
cc ’t Schaliken op 28 september bij. De stad
verwelkomde ook burgemeester Thomas
Ahls uit Alpen.
Op 30 november ontving het college van
burgemeester en schepenen het IJsselsteins
college van burgemeester en wethouders
voor een werkbezoek. Ze wisselden ideeën
uit over gemeentebeleid. Beide colleges
huldigden de IJsselsteinstraat officieel in. Ze

bezochten tevens cc ’t Schaliken. Het
IJsselsteins college nodigde het Herentalse
college uit voor een werkbezoek in
IJsselstein tijdens het voorjaar van 2008.
Op 1 mei fietsen 40 wielertoeristen van
Morkhoven naar IJsselstein en terug (330
km). De schepen van jumelages en de
voorzitter wachtten de coureurs bij hun
aankomst op aan de basisschool in
Morkhoven.

Randonneurs fietsen naar IJsselstein en
terug
Tijdens het weekend van 15 en 16
september vierden de Herentalse
Badmintonclub en BC Apollo IJsselstein hun
25 jaar ononderbroken jumelage. De stad
steunde hun viering met een warme
ontvangst in de Lakenhal en een
tussenkomst in de onkosten.
RTV9 IJsselstein wisselde met zusterradio
ThalsFM het hele jaar door
jumelageberichten uit die voor beide steden
van belang konden zijn.

Alpen
Eind juli kampeerden 120 jongeren uit Alpen
tien dagen in De Brink. De schepen voor
jumelages en de voorzitter brachten op
zaterdag 28 juli een bezoek.
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CULTUURBELEID
Grote Markt 35
Diensthoofd: Sarah Van Balen

Decreet Lokaal Cultuurbeleid
De dienst cultuurbeleid volgt het decreet
lokaal cultuurbeleid op. In augustus 2007
werd het decreet grondig gewijzigd. Hierdoor
werkte de dienst cultuurbeleid in het najaar
2007 aan het integraal cultuurbeleidsplan
Herentals 2008-2013.
Open Monumentendag en Erfgoeddag
De stad nam deel aan de Erfgoeddag op 22
april 2007 en aan de Open Monumentendag
op 9 september. Deze regionale en landelijke
projecten hebben een specifieke lokale
invulling.
In 2007 stond de Open Monumentendag in
het teken van ‘wonen’. Bij het begrip ‘wonen’
gaat het niet alleen om de woning zelf; het
thema omvat de hele cultuur van waarden
waar mensen mee bezig zijn als ze ergens
min of meer permanent willen verblijven.
De stad bood een programma vol variatie
aan. Op het Begijnhof keken bezoekers
binnen in enkele typische
begijnhofwoningen. Verder werden er
orgelwandelingen georganiseerd die
passeerden langs de Sint-Waldetrudiskerk
en de Lakenhal.
De Erfgoeddag van 2007 focuste op de
waarde(n) van erfgoed. Zo wil de Erfgoeddag
iedereen laten stilstaan bij het belang van het
cultureel erfgoed in onze omgeving. In
Herentals konden bezoekers verschillende
tentoonstellingen bezoeken, bv. de stedelijke
kunstcollectie in kasteel Le Paige, Maria in
beeld in het klooster Franciscanessen,
antependia (altaardoek) in hun luister
hersteld in de Sint-Waldetrudiskerk en
erfgoedtentoonstellingen in het stadsarchief
en in het Leemen Huyseke in Noorderwijk.

Erfgoedconvenant
In juli 2007 startten de eerste
overlegvergaderingen in verband met de
poging om een erfgoedconvenant af te
sluiten. Op 4 december 2007 besliste de
gemeenteraad om mee in te stappen in de
projectvereniging Kempens Karakter, een
intergemeentelijke projectgroep samen met
Herentals, Vorselaar, Grobbendonk,
Herenthout, Lille, Nijlen en Olen. Het is de
bedoeling een dossier rond roerend erfgoed

in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap in
het kader van een erfgoedconvenant. Het
convenant kan de nodige budgetten
opleveren om nieuwe activiteiten rond
immaterieel en roerend erfgoed in onze regio
te starten.

Bijzondere en vernieuwende projecten
De ééneurosubsidie stimuleert de stedelijke
diensten tot het organiseren van bijzondere
en vernieuwende initiatieven. In 2007
kwamen verschillende projecten in
aanmerking voor deze subsidie. De dienst
cultuurbeleid coördineerde de verschillende
diensten in al deze projecten.
De Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst organiseerde het project ‘Hoop, doos
van Pandora’ met tentoonstellingsparcours
langs kasteel Le Paige, de Lakenhal en de
academie van 16 juni tot en met 1 juli. De
academie startte ook met de opmaak van
een artistiek kookboek.
De Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord organiseerde in oktober en november
workshops drama en expressie.
De stedelijke academies werkten, samen
met tientallen verenigingen mee aan het
Scheppingsproject, het openingsproject van
cc ’t Schaliken.
Enkele leerlingen van de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst startten
eind 2007 met de creatie van een kunstwerk
voor cc ’t Schaliken.
Via de dienst burgerzaken kregen de nieuwe
inwoners van Herentals cultuurcheques en
bibliotheekbonnen om kennis te maken met
deze diensten.

Stimuleren verenigingsleven
De ééneurosubsidie stimuleert ook het
verenigingsleven tot het organiseren van
bijzondere en vernieuwende initiatieven. In
2007 kwamen verschillende projecten in
aanmerking voor deze subsidie. Voor al deze
projecten stond de dienst cultuurbeleid in
voor de financiering.
De scouts vierden op 31 maart hun
honderdste verjaardag.
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Via het subsidiereglement voor
vernieuwende culturele projecten werden
volgende verenigingen ondersteund:de vzw
Reynaert-Adinda voor hun Expo Malpertusa
in oktober, Ter Vesten vzw voor hun
sprookjeskasteel in mei en de zangkoren van
Morkhoven voor hun koffieconcert in
december.

Samenwerking met en ondersteuning van
verenigingsleven
Er vonden in 2007 hoogwaardige
thematentoonstellingen plaats in
samenwerking met het verenigingsleven.
Het stadsbestuur werkte samen met Ter
Vesten vzw voor tentoonstellingen in Le
Paige. Zo vonden van 5 mei tot en met 27
mei de sprookjestentoonstelling, van 1
september tot en met 23 september de
septembertentoonstelling en van 8 december
tot en met 23 december de tentoonstelling
van Bart Verheyen plaats.
Op 27 mei vond de zestiende editie van
Swing-in-Thals plaats.
Op 15 en 16 september vond de tweede
editie van Muzikale Tuinen plaats ten
voordele van I.E.-sport, de scouts en Den
Dorpel. Net als in 2006 werden vier
muziekgroepen geprogrammeerd, elk in een
privé-tuin en werd er een feesttent geplaatst
op een privé-terrein aan Vogelzang. Dit jaar
werd er bijkomend op zaterdag 15
september een fuif georganiseerd in de
feesttent.

Shaken voor een Deken vond plaats op
vrijdag 14 december in zaal ’t Hof.
De dienst cultuurbeleid behandelde 60
aanvragen voor subsidiering van de
jaarwerking voor verenigingen aangesloten
bij de cultuurraad, 30 fuifaanvragen,
aanvragen voor diverse
subsidiëringsmogelijkheden,
samenwerkingsaanvragen voor bv.
orgelconcerten, festival van Vlaanderen,
carnaval, gedichtendag, Herentals Leeft van
KWB, …en vragen voor ondersteuning via
gratis drukwerk, receptie, ontvangst, …

Amateurkunsten
Het stadsbestuur organiseerde de Week van
de Amateurkunsten en ondersteunde de
deelnemende projecten van 2007.
Atelier X is een groep schilders die in
Herentals een collectief atelier wil starten. Na
hun academische opleiding vallen heel wat
schilders in een zwart gat. Niet iedereen kan
zich een atelier aanschaffen. Een gedeeld
atelier creëert een plek van samenwerking
en kruisbestuiving. Speciaal voor de Week
van de Amateurkunsten stelde Atelier X zijn
werken tentoon in de Vossenberg en in
Hidrodoe.
Op 29 april hield het kamermuziekensemble
Luciano het concert Viva Vivaldi! in de
Lakenhal.
Van 28 april tot en met 6 mei liep de
tentoonstelling ‘Ferme Kunst’ van Tabula
Rasa in de Lakenhal. Tabula Rasa is een
gemeenschappelijk artistieke noemer voor
kunstenaars.
De Socialistische Harmonie De Broederband
en haar Music-Band Avanti boden op
zaterdag 5 mei 2007 een uniek concert aan.
Het concert stond in het teken van de Week
van de Amateurkunsten en het initiatief van
de Herentalse derdewereldraad ‘Wereldtals’.
De dirigent, Jean-Paul Vanreppelen, gaf
commentaar bij de muziekstukken en legde
de link met Wereldtals.

Shaken voor een deken
Ook Shaken voor een Deken kon rekenen op
de steun van het stadsbestuur. Shaken voor
een Deken zamelt geld in voor Artsen zonder
Grenzen en deed dat dit jaar met een fuif en
een poëzieavond. De derde editie van

Curieus organiseerde een unieke
fototentoonstelling rond de amateurfotograaf
Harry Verstrepen, alias ‘Harry Flits’ van 28
tot en met 30 april in het Volkshuis. Curieus
organiseerde ook een culturele familiequiz
op 27 april in het Volkshuis. De vragen
gingen over amateurkunsten, geschiedenis,
sport, muziek, actualiteit, …
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Opvolging en ondersteuning cultuurraad
Naar aanleiding van het vernieuwde
stadsbestuur werd ook de Herentalse
cultuurraad opnieuw samengesteld. 85
verenigingen sloten zich in 2007 aan bij de
vernieuwde cultuurraad.

Herentals. De cultuurbeleidscoördinator
fungeerde als contactpersoon voor het
gebeuren, bereidde de komst en het verblijf
van de productieploeg voor en trof alle
schikkingen voor het veilige verloop van alle
activiteiten in het kader van Fata Morgana.
Roel Vanderstukken had Herentals
uitgedaagd om van onze stad het Las Vegas
van Vlaanderen te maken. De opdracht: voer
honderd Elvis-dubbelgangers op, vertoon
een echte Las Vegas-show met dans en
spektakel, bouw een weddingchapel voor
vijfhonderd koppels in het wit, speel een
spelletje eenentwintigen met zeven
reuzendobbelstenen en verzamel een
miljoen oude Belgische franken in de
grootste jackpot ooit.

Louisa De Busser won de allereerste
Cultuurprijs van de Herentalse cultuurraad
In januari 2007 reikte de cultuurraad hun
eerste cultuurprijs uit. De allereerste
Cultuurprijs van de Herentalse cultuurraad
was voor Louisa De Busser. Zij kaapte de
nieuwe prijs weg dankzij haar boek Groot
Herentals, een rijkelijk geïllustreerd,
nostalgisch kijkboek dat de lezer een zicht
geeft op het Herentals van vroeger en nu.

Op woensdag 11 juli hield Fata Morgana een
grote volksvergadering op de Grote Markt.
Op zaterdag 14 juli, om 13.30 uur, moest
alles klaar zijn. Op zaterdag 14 juli kon
iedereen ter plaatste mee de finale beleven.
Het resultaat van een hele week werk was te
zien op zondag 15 juli, om 20.15 uur, op
Eén.

De cultuurraad organiseerde zijn tweede
cultuurraadquiz op 13 april in zaal ’t Hof.
De cultuurraad trad op als ondersteunende
organisatie bij de organisatie van de 11
juliviering door het Davidsfonds Herentals,
de Vlaamse Volksbeweging – afdeling
Zuiderkempen en de Campinia Academica –
VVA afdeling Kempen.
De cultuurraad werkte samen voor de
uitreiking van de Nestorprijs op 18 augustus.
De cultuurraad organiseerde ook in 2007 een
reeks cultuurcafés in het Fundatiehuis op het
Begijnhof: De Jan op 10 februari, een
literaire wandeling met Robin Hannelore op
zaterdag 12 en zondag 13 mei en de eerste
editie van het monologenfestival op 3
november met Jef Louisa Versmissen, Rik
Rossenbacker en Charlotte Driessen.

FATA MORGANA in Herentals!
Begin juli streek de productieploeg van het
TV-programma Fata Morgana neer in

Elvis-dubbelganger tijdens Fata Morgana
Verhuis
Ook de dienst cultuurbeleid verhuisde naar
de grote Markt. De cultuurdienst, de dienst
cultuurbeleid en de dienst toerisme
verhuisden naar de nieuwe gebouwen van
het cultuurcentrum ’t Schaliken. Sinds 15
oktober is het nieuwe adres voor deze
diensten Grote Markt 35, 2200 Herentals. De
dienst toerisme (014-21 90 88) en de dienst
cultuurbeleid (014-28 50 50) behouden hun
oude telefoonnummer.
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EXTERNE COMMUNICATIE
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Ria Van den Eynde
Communicatieambtenaar: Jef Versmissen

Informatielijn voor schadedossiers
Tijdens de eerste maanden van het jaar
handelde de dienst communicatie de
schadedossiers van de storm van 18 en 19
januari af. Wie schade leed, kon tot 1
februari een voorlopig dossier indienen bij de
dienst. Deze dossiers werden gebundeld en
bezorgd aan de provincie. Nadat de storm
erkend werd als ramp, mocht iedereen tot en
met 31 augustus een schadedossier
indienen bij de dienst rampenschade van het
provinciebestuur. Ook hier begeleidde de
dienst burgers die vragen hadden over de
procedures.
Nieuwe stedelijke informatiegids
Het stadsbestuur bracht in het voorjaar een
nieuwe infogids uit over het bestuur en zijn
diensten. De gids stelt het nieuwe
schepencollege en de nieuwe gemeenteraad
voor en beschrijft onder meer de
bevoegdheden en de organisatie van het
stadsbestuur. Het is een document dat de
inwoners wegwijs maakt doorheen de
verschillende diensten die het stadsbestuur
aanbiedt.

Infogids Herentals 2007-2008
In maart verscheen een extra editie van de
Stadskrant met de voorstelling van het

nieuwe stadsbestuur en het
bestuursakkoord.

Infosessies elektronisch stemmen
Op zondag 10 juni vonden de verkiezingen
voor het federale parlement plaats. Omdat
burgers nog regelmatig vragen stellen over
het elektronisch stemmen, organiseerde de
stad een aantal infosessies. Voor senioren
waren er extra oefensessies op dinsdag 29
mei in het lokaal van het Rode Kruis in
Morkhoven, op woensdag 30 mei in het
zaaltje van het parochiecentrum van
Noorderwijk en op donderdag 31 mei in Het
Convent op het begijnhof. In het
administratief centrum en de bibliotheek in
de Gildelaan stonden van 7 tot 31 mei enkele
stemcomputers.
Afvalkalender voor blinden en
slechtzienden
Blinden en slechtzienden hebben soms
moeilijkheden om de afvalkalender te lezen.
De stad heeft daarom de afvalkalender voor
blinden en slechtzienden toegankelijk
gemaakt via een cd-rom van de Vlaamse
Klank- en Braillebibliotheek. Via een speciaal
programma kunnen blinden en slechtzienden
op de cd-rom opzoeken welke afvalfractie
waar en wanneer afgehaald wordt. De cdrom wordt verspreid onder de abonnees van
de gesproken versie van de Stadskrant. Het
was de eerste maal dat de stad de
afvalkalender op deze manier uitgaf.
Middenstand en stadsbestuur promoten
samen winter in Herentals
De Herentalse middenstandsorganisatie
Thals en het stadsbestuur gaven in de winter
samen een brochure uit die de troeven van
Herentals tijdens de wintermaanden in de
verf zet. De winterbrochure 2007 is een
handige en overzichtelijke gids vol tips over
Herentalse bezienswaardigheden en
evenementen. De Post bedeelde de
winterbrochure in de eerste week van
december in de brievenbussen van
Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar,
Grobbendonk, Poederlee, Lichtaart en
Westerlo. Deze winterbrochure is een
aanvulling op de succesvolle zomerbrochure
die de stad en de middenstand nu al enkele
jaren uitgeven.
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INTERNE COMMUNICATIE
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd : Ria Van den Eynde

Deontologische code voor het personeel
Op 11 september 2007 keurde de
gemeenteraad de deontologische code voor
het gemeentepersoneel goed. Voortaan
staan alle rechten en plichten van de
ambtenaar gebundeld in één code, met een
logische structuur en opgehangen aan
centrale waarden. Een code creëert
duidelijkheid omdat ze helpt bij het
beoordelen van wat wel en niet integer is.
Een deontologische code kan flexibeler
worden aangepast dan statuten en
reglementen. Dit laat toe om nieuwe
ontwikkelingen vlot te verwerken. Men kan
ook vlotter nieuwe voorbeelden toevoegen
die de code verder toelichten.
De nieuwe deontologische code speelt ook
een belangrijke rol in het globale
integriteitsbeleid. Het invoeren van een code
is immers een belangrijk en erg zichtbare
maatregel die de kern kan vormen van een
nieuw integriteitsbeleid waaraan alle andere
instrumenten kunnen worden opgehangen.
De deontologische code voor het
gemeentepersoneel moet na de invoering
van de nieuwe rechtspositieregeling voor het
personeel herbekeken worden en overlegd
met het OCMW om tot één deontologische
code voor het personeel van de lokale
overheid te komen.

Aanbevelingen voor verbouwing van het
administratief centrum
De eerste ontwerpen van het administratief
centrum dateren van eind jaren 1970. De
dienstverlening is de laatste decennia sterk
veranderd. Het spreekt dan ook voor zich dat
de lokalen die twintig jaar geleden gebouwd
zijn voor de gemeentelijke werking, vandaag
niet meer voldoen. Zowel de burger als de
werknemers en het bestuur ervaren de
tekorten in de huidige huisvesting. De leeftijd
van gebouw is op diverse plaatsen te
merken. Naast plaatsgebrek voor de
diensten is er ook een gebrek aan
archiefruimte, bergruimte en serviceruimte
(handen wassen, koffie, koelkast, printer,
kopieerapparaat, …). De dienst interne
communicatie stelde samen met een
werkgroep een nota voor met de gebreken
van het administratief centrum en stelt voor
om het administratief centrum te verbouwen.

Aanzet tot het Sociaal Huis
De dienst interne communicatie heeft samen
met de dienst communicatie van het OCMW
een nieuwe aanzet gegeven voor het project
Sociaal Huis. Het onthaal- en baliepersoneel
én alle eerstelijnsdiensten van stad, OCMW
en CAW zullen de nodige vorming moeten
volgen om ervoor te zorgen dat ze alle
sociale vragen correct kunnen beantwoorden
of doorverwijzen. De respectieve besturen
zullen hiertoe een protocol onderschrijven
waarin zij zich engageren om de idee 'sociaal
huis' waar te maken.
Oprichting veiligheidscel voor de
noodplanning
De burgemeester heeft op 5 oktober 2007 de
veiligheidscel opgericht in uitvoering van KB
van 16 februari 2006 over de nood- en
interventieplannen. Volgens dat KB is de
gemeentelijke veiligheidscel minimaal
samengesteld uit de burgemeester, de
vertegenwoordiger van elke discipline en de
ambtenaar verantwoordelijk voor de
noodplanning, die tevens instaat voor het
secretariaat. De veiligheidscel heeft de
volgende taken: de nood- en
interventieplannen actualiseren en de
bestemmelingen ervan op de hoogte
brengen, oefeningen organiseren,
noodsituaties en oefeningen evalueren,
risico-inventaris en –analyse maken en
voorafgaande informatie over de
noodplanning organiseren.
Klachtenbehandeling
Op 2 november keurde de gemeenteraad het
reglement voor de klachtenbehandeling
goed. Dit reglement komt er op basis van
artikel 197 van het gemeentedecreet dat de
gemeenten verplicht om een systeem van
klachtenbehandeling te organiseren. Het
reglement beschrijft de procedure voor de
behandeling van klachten. Kenmerken van
die procedure zijn de lage drempel en de vrij
korte doorlooptijd van 60 dagen. De
procedure is ook afgestemd op de
klachtenprocedure van het OCMW. Het
OCMW kan dit reglement dan ook
overnemen zodat de klachtenbehandeling bij
de stad en bij het OCMW en het RVT Sint
Anna volgens dezelfde procedure verloopt.
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Intern controlesysteem
De gemeenteraad keurde op 18 december
2007 het interne controlesysteem goed.
Interne controle is het geheel van
maatregelen en procedures die ontworpen
zijn om een redelijke zekerheid te
verschaffen over het bereiken van de
doelstellingen, het naleven van wetgeving en
procedures, de beschikbaarheid van
betrouwbare financiële en beheersinformatie,
het efficiënt en economisch gebruik van de
middelen, de bescherming van de activa en
het voorkomen van fraude.

Het interne controlesysteem controleert op
input en output. Bij de input gaat het over de
vraag of middelen, geld, mensen, materiaal
en informatie efficiënt ingezet worden. Bij de
output gaat het over de vraag of de
producten en diensten die de stad levert
kwaliteitsvol zijn. De gekozen werkwijze
geeft de stad Herentals de mogelijkheid op
termijn een adequaat systeem van interne
controle op te bouwen. De effectiviteit van
het interne controlesysteem zal na een jaar
geëvalueerd worden.
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JEUGDDIENST
Stadspark z/n
Diensthoofd: Marlies Valgaeren

Grabbelpas- en SWAP-werking stijgend
succes in 2007
In 2007 werd er een recordaantal
Grabbelpassen verkocht, 257 in het totaal.
Tijdens elke korte schoolvakantie konden de
kinderen genieten van de meest diverse
activiteiten. De grabbelpassers namen in het
totaal 1.202 keer deel aan een activiteit. Dit
betekent dat elke grabbelpasser gemiddeld
aan vier tot vijf activiteiten deelnam.
Ook de SWAP-werking kende een enorme
stijging in het deelnemersaantal. 41 jongeren
kochten een SWAP-sticker terwijl dit er in
2006 nog maar 13 waren.
De verschillende jeugdwerkinitiatieven
weer een succes
Het weer kreeg de stedelijke
jeugdwerkinitiatieven niet klein. De
zomerwerkingen bereikten in totaal 3.862
kinderen. De stedelijke vakantiewerking op
Kruisberg en de buurtspeelpleinwerking in
Diependaal waren de uitschieters en
bereikten respectievelijk 294 en 123 kinderen
meer dan vorig jaar.

Buurtspeelpleinwerking Diependaal
Tempels en Leemputten krijgen eigen
speelterrein
Leemputten kreeg in 2007 een speel- en
sportterrein. Op het sportgedeelte staan twee
voetbaldoelen en een basketring. Het
speelgedeelte heeft een dubbele schommel,
veerfiguurtjes en een klimtoestel. Het terrein
werd verfraaid met bomen, planten en
gazon.
Ook in Tempels is een nieuw speelterrein in
oprichting. In het bosgedeelte werd een
speelhuisje geplaatst en op het verharde

gedeelte staat een gecombineerd
speeltoestel met daaronder veiligheidsgras
en twee jongerenzitbanken. De omheining
wordt nog afgewerkt.

Speelterrein Leemputten
Speelterrein voor Laarberg vastgelegd
In de wijk Laarberg vond er een
inspraakvergadering plaats over de aanleg
van een speelterrein. De bewoners stelden
voor om het achterste gedeelte in te richten
met een gecombineerd speeltoestel, een
voetbaldoel en een petanquebaan. Het
perceel vooraan zal ingericht worden als
groene ruimte.
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 vormingscursus volgen,
kunnen een deel van hun kosten terugkrijgen
via subsidies van de stad. In 2007 maakten
twintig 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 terugkrijgen via een subsidie. Ook
schooluitstappen komen voor deze
subsidiëring in aanmerking. In 2007 kregen
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28 kinderen of jongeren zo de kans om aan
een activiteit deel te nemen.

100 jaar Scouts
De internationale scoutsbeweging bestond in
2007 100 jaar. De vijf scoutsgroepen van
Herentals grepen dit jubileum aan om een
groot evenement te organiseren op 31 maart
op de Grote Markt. Op het programma stond
ondermeer een eucharistieviering met pater
Christiaan, een fototentoonstelling, een
voorstelling van de reis van oud-scout Marc
Helsen, een djembe-optreden, een groots
kampvuur en een bodega. De opbrengst van
het evenement ging naar een project dat
Marc Helsen op een van zijn reizen leerde
kennen.
Startdag Chirojeugd Vlaanderen
Elk jaar organiseert Chirojeugd Vlaanderen
in september een startdag voor alle leiders
en leidsters van de jeugdbeweging. Dit jaar
kozen ze als locatie Herentals. Op zaterdag
15 september werden ongeveer 800
jongeren ondergedompeld in een hoop
nieuwe spelen en ideeën die ze kunnen
meenemen naar hun groep. Ze konden
andere leiding van over de hele provincie
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook
het nieuwe jaarthema “Muziek” werd die dag
bekendgemaakt.
Een dag vol spelen, workshops en spektakel
werd ’s avonds afgesloten met een
spetterend zangfeest op de Grote Markt.
Opgeknapte 10R20 opent haar deuren
Met een receptie opende jeugdhuis 10R20
op donderdag 23 augustus voor het eerst
weer haar deuren na ingrijpende
verfraaiïngswerken. De vrijwilligers van het
jeugdhuis deden hun best om van hun
infrastructuur een gezellige stek te maken.
De benedenverdieping werd van top tot teen
voorzien van een stevig likje verf en de DJzone werd verplaatst en compleet verbouwd.

Parkrock

Parkrock alleen mogelijk dankzij
vrijwilligers
Ook in 2007 sloot Herentals de examens af
met een knaller van formaat. Op vrijdag 22
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.

Vrijwilligers Parkrock
Nieuw plakreglement in voege
Om wildplakken tegen te gaan en het
plakken op de plakzuilen van de stad te
optimaliseren, geldt in Herentals sinds maart
2006 een plakreglement. In 2007 werd dit
reglement grondig geëvalueerd en
aangepast. Op 1 november 2007 ging het
nieuwe plakreglement van kracht. Vanaf dan
mochten alle organisatoren van fuiven en
evenementen, uitgezonderd politieke of
commerciële organisaties, gebruik maken
van de plakzuilen. Tevens werd de belasting
die overtreders moeten betalen, aangepast.
Fuif- en evenementenreglement
geëvalueerd en aangepast
Op 28 juni paste de gemeenteraad het
reglement voor de organisatie van fuiven en
evenementen aan. Dit gebeurde na een
evaluatie van het bestaande reglement door
de jeugddiensten en jeugdraden van de
politiezone Neteland, samen met de lokale
politie.
Wanneer alle betrokken gemeenten het
fuifreglement hebben herbekeken en
aangepast, zullen de jeugddiensten samen
zitten en in een zonale werkgroep een
fuifgids voor organisatoren opstellen.
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Ontwikkelingssamenwerking
Herentals wordt weer Wereldtals
In maart en april was Herentals weer even
Wereldtals en het kon een succes genoemd
worden. Meer dan 30 verenigingen zetten
hun schouders onder het project en
organiseerden tal van activiteiten in het
kader van de basispijlers respect,
verbondenheid en diversiteit. Op het
afsluitmoment konden de deelnemers
genieten van een fotoreportage van fotoclub
Anthony die de activiteiten op de voet volgde
en alles op de gevoelige plaat vastlegde.

Werelddag van het Kind
11.11.11 actie uit de startblokken
De 11.11.11 actie van 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 in
november weer verschillende activiteiten
plaats zoals de winkelactie, stratenactie,
carwash van de KWB, boekenverkoop,
multiculturele brunch en
Wereldwinkelgeschenkenbeurs.

Wereldtals
Werelddag van het Kind
Op 20 november was het Werelddag van het
Kind. De stad steunde deze actie en hing
een groot spandoek op. De stad stelde ook
door kinderen beschilderde borden tentoon
die respect, diversiteit en verbondenheid
benadrukten. Deze borden werden in de
paasvakantie tijdens een grabbelpasactiviteit
gemaakt. Hiermee toonde de stad Herentals
dat het een hart heeft voor kinderen, zowel
van hier als ver weg.

Jeugdraad viert Valentijn
Van maandag 12 februari tot en met vrijdag
16 februari hield de Jeugdraad haar
Valentijnsactie. Tijdens deze actie vonden
bezoekers in het administratief centrum, de
bibliotheek, de jeugddienst, het jeugdhuis
10R20, de Vossenberg en het Netepark
grote harten waarop ze hun
liefdesboodschap kwijt konden. De
jeugdraad zond zo een positieve boodschap
van vriendschap en liefde de wereld in.
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MILIEUDIENST
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Koen Dierckx

Afval
Afvalfracties in kilogram per inwoner
2005
2006
2007
restafval
85,55 82,68
82,36
grof vuil
40,32 29,80
29,52
papier
84,43 84,10
90,99
plastic
8,63
9,53
8,92
PMD
14,44 14,29
11,07
groenafval
209,37 219,02 238,18
glas
26,38 30,22
29,02
bouw- en
192,52 230,70 264,90
sloopafval
overige
18,31 20,42
23,44
via recyclagepark
349,95 390,08 418,94
totaal term.
134,96 120,90 126,62
verwijderd
totaal
553,49 608,27 669,43
gerecycleerd
totale afvalberg
688,45 729,17 796,05
Bovenstaande cijfers leveren enkele
aandachtspunten op. De totale afvalberg blijft
ook in 2007 toenemen, terwijl de hoeveelheid
restafval blijft dalen. Ook de fractie grof vuil
daalt weer.
In 2007 startte de milieudienst met de
voorbereidingen van Diftar. Vanaf 2008 zal
de afvalinzameling heel anders
georganiseerd worden.
Zoals de vorige jaren promootten de
Herentalse compostmeesters het
thuiscomposteren op de zondagmarkt,
tijdens juni compostmaand en op het
recyclagepark. Ze namen ook deel aan het
Ecofestival in Kamp C.

In samenwerking met de Herentalse scholen
werd een zwerfvuilactie georganiseerd.
Samen met de provincie startte de stad een
project rond afvalpreventie op voor
verenigingen. De stad kocht twee spelen aan
en een vereniging organiseerde een
workshop afvalpreventie in het huishouden,
betaald door de provincie. Deze actie loopt
verder in 2008.

Duurzaam productgebruik
De stad ondersteunde de scholen die
biologisch fruit voor de leerlingen kochten. In
samenwerking met Velt vzw gaf de
groendienst een demonstratie van
onkruidbranders. De schoonmaakdienst
gebruikt nu ook milieuvriendelijke
wasmiddelen.
Bodemverontreiniging
2005 2006 2007
percelen opgenomen in
register verontreinigde
gronden
informatie-aanvragen
notarissen
bodemsaneringsdossiers

36

57

53

500

502

774

3

2

3

Acties in verband met natuur
De stad startte met het inventariseren van
kleine landschapselementen. Tot de
verzamelnaam kleine landschapselementen
behoren onder andere haagkanten, kleine
bosjes, holle wegen, alleenstaande bomen
en knotbomenrijen. De groeninventaris is
bijna afgerond.
Beheersplannen
In 2007 rondde de Bosgroep Kempense
Heuvelrug en het stadsbestuur het
bosbeheersplan af.

Compostmeesters
De leerlingen van verschillende klassen
kregen een rondleiding in zowel het
recyclagepark als in het compostpark in de
wijk Kleerroos.

Water
Subsidieaanvragen
2005 2006 2007
individuele
2
2
2
waterzuivering
hergebruik regenwater
2
5
4
en infiltratie
In 2007 rondde de stad en het
provinciebestuur van Antwerpen de
deelbekkenbeheersplannen af. De Vlaamse
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overheid rondde ook de
bekkenbeheersplannen af. De stad werkte
verder aan de zoneringsplannen. Deze
bakenen de gebieden af waar nog riolering
komt en de gebieden waar een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie komt.

Energie
Subsidieaanvragen
fotovoltaïsche cellen
zonneboilers

2005 2006 2007
2
2
13
5
8
5

Zonnepanelen
Bij nieuwe bouwprojecten maakt de stad
werk van rationeel energiegebruik en
duurzame materialen. Ook de bestaande
gebouwen worden onder de loep genomen.
In de gebouwen van de kunstacademie hield
Eandis, op vraag van de stad, een
meetcampagne om te zien of de ketels
correct zijn afgesteld. Het Netepark werd
helemaal doorgelicht. De onderhoudsfirma
deed ook voorstellen om de bestaande
toestand te optimaliseren. Het personeel en
de onderhoudsfirma deden al enkele
aanpassingen in 2007.
Bij de bouw van de podiumzaal en de
bibliotheek in Noorderwijk besteedde het
studiebureau bij het ontwerp en de bouw
extra aandacht aan energiezuinig bouwen.
De stad nam deel aan de energie-infotoer
van IOK. In Herentals vond een infoavond
over rationeel energiegebruik in de woning
plaats.
In 2007 startte ook het project van de
energiescans: een energie-adviseur gaat
langs bij mensen om tips te geven over hoe

ze energie kunnen besparen. De actie startte
in november. De energiesnoeiers, een groep
binnen de Kringwinkel Zuiderkempen vzw,
voerden zeven scans uit.
De stad schreef een brief naar de sociale
huisvestingsmaatschappijen met de vraag
om bij toekomstige projecten steeds zonneenergie te voorzien en om projecten op te
zetten met passiefhuizen.

Klachten in verband met hinder
Registratie en
2005 2006 2007
behandeling
hondenpoep
2
2
1
zwerfkatten
20
21
26
ratten
39
22
32
kippen, vogelplaag
3
1
3
insectenplaag
1
1
2
groenafval
0
3
1
sluikstorten
28
33
40
huisvuil en zwerfvuil
10
15
6
milieubelastend
3
4
2
visuele hinder
1
0
0
geluidshinder
5
6
11
geurhinder
105
28
30
slecht onderhouden
4
2
2
gronden en distels
overhangende vegetatie
7
1
0
bouw- en sloopafval
7
0
0
aantal klachten
235 139 162
Vergunningen
Behandelde dossiers
milieuvergunning
Klasse 1
milieuvergunning
Klasse 2
melding Klasse 3
baangrachtoverwelving
kapvergunning
natuurvergunning
opzoekopdracht
milieuvergunningen
interventie bedrijven

2005 2006 2007
16

22

12

19

16

12

14
4
31
1

20
1
47
2

21
3
52
1

38

41

33

7

7

14

Adviezen
In 2007 verleende de milieudienst op vraag
van de andere stadsdiensten een honderdtal
adviezen.
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PERSONEELSDIENST
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Freddy Engelen en Marieke Laenen

Kader
In 2007 keurde de gemeenteraad de
uitbreiding van het statutair en contractueel
kader goed.
Het statutair kader breidde uit met een
functie van theaterassistent, twee functies
van administratief medewerker en een
functie van adjunct-stedenbouwkundige.
Het contractuele kader breidde uit met twee
functies van technisch beambteschoonmaak, een halftijdse functie van
jeugdinformatie- en participatieambtenaar,
twee deeltijdse functies van
gemeenschapswacht (13/38) en een
deeltijdse functie van jobstudent-redder (0,54
VTE).
De gemeenteraad stelde ook het
organogram van de stad vast en stelde het
managementteam samen.
Negen werknemers gingen met pensioen in
2007. Het stadsbestuur zwaaide 2 technisch
assistenten, 3 technisch beambten, 1
bibliotheekassistent, 1 leraar aan de
academie voor beeldende kunsten, 1 leraar
aan de academie voor muziek en woord en
de archivaris uit.

Personeelsbezetting
VTE: Voltijds equivalent op jaarbasis
Personeelsbezetting
2007
vastbenoemden
benoemd op proef
contractuelen
gesco’s
niet-gesubsidieerd
onderwijzend personeel
totaal

Aantal VTE

Personeelsbezetting 2007
vrijwillig brandweerpersoneel
monitoren en jobstudenten
16-jarige jobstudenten
uitvoeringsdienst
modellen academie met
sporadische tewerkstelling

138,67
9,5
61,26
76,21

2

0,2

394

285,84

230
12

Benoemingen
In 2007 benoemde het bestuur 7
personeelsleden op proef: 1 halftijds
boekhouder, 1 deskundige
personeelsadministratie, 1 theaterassistent
en 4 technisch beambten.
12 personeelsleden kregen een vaste
benoeming: 1 directeur aan de stedelijke
academie voor muziek en woord, 1
beheerder zwembaden en recreatiedomein,
1 cultuurfunctionaris niveau B, 4 technisch
beambten, 2 halftijds bibliotheekassistenten
en 3 administratief medewerkers.

Bevorderingen
Er waren 6 bevorderingen in 2007: 5
personeelsleden werden technisch assistent
en bij de brandweer was er een bevordering
tot luitenant.
Aanstellingen
In 2007 agendeerde de personeelsdienst
284 dossiers met aanstellingen of
verlengingen van aanstellingen voor de
gemeenteraad of het college van
burgemeester en schepenen.
Wervingsreserves

162
10
113
107

Aantal
63
114

Het aantal uren dat het brandweerpersoneel
presteert, is afhankelijk van de interventies.
De zestienjarige jobstudenten werken elk
een week. De andere jobstudenten en
monitoren werken een tot vier weken.

Functie
Kandidaten Geslaagd
theaterassistent
22
7
stagiair12
6
brandweerman
technisch beambte
82
27
In 2007 legde het stadsbestuur voor 3
functies een nieuwe wervingsreserve aan.
Kandidaten die slagen voor het examen van
een wervingsreserve komen voor de duur
van deze reserve in aanmerking voor de
vakante betrekkingen van die functie.

Openverklaringen
Er waren 3 vacante functies bij stad
Herentals in 2007.
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Bezetting bij bevordering
Functie
2 technisch
assistenten (D1-D3)
1 afdelingshoofd

Kandidaten
3
1

Vorming
In 2007 volgden 12 personeelsleden de
opleiding EHBO. Er werden 435
vormingsaanvragen ingediend, goed voor
een totaal van 4.155 uren.
Verzekering
De personeelsdienst behandelt ook de
verzekeringsdossiers en de
arbeidsongevallendossiers.

Dossier
burgerlijke
aansprakelijkheid
auto-ongevallen
schade aan
gebouwen
arbeidsongevallen

2005

2006

2007

42

61

51

14

29

19

5

3

7

42

38

43

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2007 was 8,52 procent.
34,40 procent van de statutairen was geen
enkele dag ziek, net zoals 33,50 procent van
de tijdelijke werknemers en gesco’s.
Griepvaccinatie
In 2007 lieten 77 werknemers zich inenten
tegen de griep.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Kristof Boving en Romy Leysen

Stedenbouwkundige aanvragen,
vergunningen en weigeringen
aanvragen
vergunningen
weigeringen

2005
354
267
14

2006
316
340
24

2007
293
256
53

Meergezinswoningen en appartementen
2004 2005 2006 2007
vergunningen
28
19
11
13
Na de dalende trend in het aantal
vergunningen voor meergezinswoningen en
appartementen van de afgelopen jaren, is
het aantal in 2007 opnieuw gestegen. Het
aantal vergunningen bleef gelijklopend maar
het aantal woongelegenheden in grote
projecten steeg.
Verkavelingen
Aanvragen
dossiers
kavels

2005

Vergunningen
dossiers
kavels

2005

2006
1
3

2007

8
33

2006

4
31

6
102

2007
1
4

5
11

2006
11

2007
14

BPA Kempenland
De uitbreidingsmogelijkheden van het
bestaande bedrijf worden onderzocht. Een
studiebureau maakte hiervoor reeds een
ontwerpplan op. Dit dossier is nog in
behandeling.
BPA Markgravenstraat
In het kader van het bijzonder plan van
aanleg Markgravenstraat en de daarbij
behorende opwaardering van de
stationsomgeving onderhandelt de stad met
de NMBS-Groep en mogelijke
projectontwikkelaars.
Structuurplan
In 2007 werkte het stadsbestuur 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. Op
4 december 2007 keurde de gemeenteraad
het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan voorlopig goed.

Stedenbouwkundige attesten
aanvragen

2005
18

Informatieaanvragen van notarissen
2005
2006
2007
aanvragen
500
502
774
De dienst ruimtelijke ordening krijgt van jaar
tot jaar meer informatieaanvragen van
notarissen.
Luchtfoto centrum
Bijzondere plannen van aanleg
BPA Engelse Wijk
De gemeenteraad besliste eind 2003 het
ontwerpplan van de BPA aan te passen,
naar aanleiding van ingediende
bezwaarschriften tijdens het openbaar
onderzoek. Deze aanpassing wordt nog
uitgevoerd.

Organisatie van het woonoverleg
De stad organiseerde in 2007 voor de eerste
keer een woonoverleg. Het is de bedoeling
dat dit overlegmoment jaarlijks zal
plaatsvinden. Alle instanties die zich
bezighouden met sociale huisvesting op het
grondgebied van Herentals worden
uitgenodigd op dit overleg. Zo kunnen zij hun
werking op elkaar afstemmen en
gemeenschappelijke afspraken maken.
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SOCIALE ZAKEN EN PREVENTIE
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Katrien Spaepen en Marc Caers

Woonwagenbeleid
Momenteel zijn er in Herentals drie locaties
met woonwagenbewoners. Er wonen 50
personen in 19 families in Sint-Janneke, 23
personen in 16 families in
Viaduct/Herenthoutseweg en 11 personen in
6 families in de locatie Peerdsbos.

Wegen- en
rioleringswerken
Individuele
dienstgebouwen
Nutsvoorzieningen

Heirenbroek
766.212,72
euro
601.271,57
euro
76.209,26
euro

Viaduct
739.174,22
euro
518.463,44
euro
42.101,46
euro

wasmachine en een droogkast. Op 27 maart
2007 keurde de gemeenteraad een ontwerp
goed voor de oprichting van deze individuele
gebouwen. Omdat de Vlaamse overheid de
subsidies voor de onderdelen sanitair,
verwarming en elektrische installaties
beperkte, werd een nieuw ontwerp
opgemaakt. De gemeenteraad keurde het
aangepaste definitieve ontwerp en de
bijhorende plannen goed.

Subsidies
De Vlaamse overheid subsidieert 90 procent
van de kostprijs van de werken. Het
stadsbestuur kreeg subsidiebeloftes voor:
Woonwagencommissie
De stad richtte een woonwagencommissie
op die het college van burgemeester en
schepenen gaat adviseren over het beheer
en de toewijzing van standplaatsen op het
woonwagenterrein. Verder zal de commissie
initiatieven ontwikkelen met betrekking tot de
sociale integratie van de
woonwagenbewoners op het vlak van
onderwijs, gezondheid, jeugd en
tewerkstelling.
De sociale dienst zorgt voor de algemene
coördinatie, de uitvoering en het secretariaat.

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.
Na ontvangst van de stedenbouwkundige
vergunning voor de aanleg van de voorlopige
toegangsweg naar Heirenbroek, kon het
stadsbestuur een aannemer aanduiden. De
werken starten midden februari 2008. Ook de
werken voor het woonwagenterrein Viaduct
werden gegund.
Elke standplaats krijgt een individueel
dienstgebouw met douche, wc, lavabo en
ruimte voor het plaatsen van een

Samenstelling van de
woonwagencommissie: afgevaardigden van
stedelijke diensten (sociale zaken en
preventie, jeugddienst en technische dienst),
Centrum voor Leerlingenbegeleiding,
Centrum Deeltijds onderwijs,
minderhedencentra (Provinciaal Integratie
Centrum Provinciebestuur Antwerpen en
Vlaams Minderhedencentrum) en van de
Politiezone Neteland.

Personen met een handicap
Begeleid Wonen krijgt erfpacht
Sinds 2002 verhuurt de stad een huis in de
Markgravenstraat aan de vzw Begeleid
Wonen Herentals. Begeleid Wonen heeft in
dit huis kantoren ingericht en coördineert van
daaruit de begeleiding van volwassen
personen met een mentale handicap. Vorig
jaar kreeg de vzw van de stad de
toestemming om de garage af te breken en
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er een nieuwbouw te bouwen. Het OCMW
van Herentals staat borg voor de lening voor
het nieuwe gebouw. Als voorwaarde vraagt
het OCMW dat de vzw een
erfpachtovereenkomst van het pand voorlegt.
Het college besliste om het bestaande
huurcontract met de vzw stop te zetten. In de
plaats wordt met Begeleid Wonen een
erfpachtovereenkomst afgesloten. De vzw
moet wel het gebouw verder gebruiken voor
de begeleiding van mensen met een
handicap.

Tehuis voor niet-werkende volwassenen
met een mentale handicap
Op 18 oktober vond in de Schoolstraat de
officiële inhuldiging 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 trad op als
bouwheer. In de loop van het jaar namen de
bewoners hun intrek in Huize Boni Wouters.

Aanvragen subsidies
Gemeentelijke subsidies Aantal
begeleidingssubsidie
35
+25 jaar
sociaal pedagogische
50
subsidie -25 jaar
tussenkomst kabel TV
203
Federale subsidies
Aantal
inkomensvervangende
215
en/of integratiesubsidie
financiële steun voor
223
hulp aan bejaarden
parkeerkaart voor mensen
142
met een handicap

Totaal
€ 5.192
€ 2.901
€ 5.075

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 donderdag 6 september 2007 vond voor
de elfde maal de kermisdag voor personen
met een handicap plaats. Naast de
Herentalsenaren hebben 55 leerlingen van
De Mast genoten van een dag kermis.
Straatfeesten
Door straatfeesten te ondersteunen en te
promoten, wil het stadsbestuur
buurtbewoners samenbrengen, de
vervreemding terugdringen en nauwer
onderling contact stimuleren.

In 2007 konden 40 feestende straten
rekenen op logistieke ondersteuning, zoals
het afsluiten van de straat of het aanpassen
van verkeerssignalisatie. De stad kende 36
keer een premie toe. De feestende buren
kunnen bij het stadsbestuur ook
feestmateriaal, zoals tafels en stoelen lenen.

Seniorenfeest
Op 12 en 13 november organiseerde het
stadsbestuur het jaarlijkse seniorenfeest. Het
seniorenfeest vond dit jaar voor het eerst
plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken. Voor de
senioren was dit een uitstekende
gelegenheid om kennis te maken met het
nieuwe cultuurcentrum. In de schouwburg
konden ze genieten van optredens van
Clown Rocky, Ivo Pauwels en Diana More.
Op maandag 12 november waren er 280
senioren aanwezig en op dinsdag 13
november 332 senioren.
Vrijetijdspas
Mensen met een beperkt inkomen of met
een schuldenlast nemen weinig of niet deel
aan het Herentalse aanbod op gebied van
sport, jeugd, cultuur, vorming en andere
vrijetijdsbestedingen. Met het invoeren van
de vrijetijdspas wil de stad de kansen van
deze doelgroep vergroten om deel te nemen
aan dit soort activiteiten. De gemeenteraad
besliste om vanaf 1 januari 2008 een
gemeentelijke vrijetijdspas in te voeren en
stelde hiervoor de aanvraagprocedure en de
toekenningsvoorwaarden vast.
Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 –2014
goedgekeurd
De dienst sociale zaken en preventie maakt
deel uit van de plangroep Lokaal Sociaal
Beleid die, onder leiding van het OCMW, het
Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014
voorbereidde. Het Lokaal Sociaal
Beleidsplan wil, door samenwerking tussen
het Herentalse stads- en OCMW-bestuur en
alle welzijnspartners van Herentals, een
geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid
uitbouwen.
Het Hummeltjeshof
Het Hummeltjeshof heeft zijn werking in 2007
met succes voortgezet. Er waren 6.095
aanwezigheden.
Eind december waren er al zoveel
aanvragen dat er een wachtlijst was van 98
kinderen, wat neerkomt op een wachttijd van
ongeveer 1 jaar.
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Financiële ondersteuning
De vroegere subsidiëring door de Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers, werd
nu hernomen door een subsidie uitgekeerd
door Kind en Gezin. De oorzaak hiervan ligt
in de goedkeuring van het besluit van de
Vlaamse regering van 23 maart 2007,
waarbij aan kinderdagverblijven,
onthaalouders, mini-crèches,…de
mogelijkheid werd geboden om in te tekenen
op het actieplan “flexibele en occasionele
opvang”. De Vlaamse Regering wil met dit
actieplan enkele tekorten in het bestaande
aanbod wegwerken. Het huidige
opvangaanbod is onvoldoende flexibel
uitgebouwd voor ouders die werken buiten
de normale openingsuren of openingsdagen
van de opvang, of die door hun werk niet in
staat zijn om hun kinderen tijdig naar de
opvang te brengen of af te halen.
De voorwaarde om in aanmerking te komen
voor deze financiële ondersteuning, is te
voorzien in een flexibel opvangaanbod dat
minstens 440 uur per jaar extra opvang
inhoudt.
Extra opvang betekent:
de opvang bovenop de basisvereiste van
220 openingsdagen per jaar
de opvang vóór 6.30 uur en na 18.30 uur
de opvang op weekenddagen
Concreet voor het Hummeltjeshof betekende
dit het volgende:
Het jaarlijkse aantal opvangdagen, waarbij
de zaterdagen nog niet werden meegeteld,
bedraagt 233. Om aan de verplichte 440 uur
per jaar flexibele opvang te komen, werden
de dagen bovenop de basisvereiste van 220
openingsdagen volledig meegeteld als
flexibele uren. Dit kwam neer op 143 uur (13
dagen van 11 openingsuren). De
openingsuren van zaterdag werden ook mee
ingebracht . Dit kwam neer op 376 uur (47
zaterdagen van 8 uur).
Op deze manier kwam het totale aantal uur
op 519, wat ruimschoots boven de verplichte
440 uur valt.
De financiële ondersteuning werd
vastgesteld op 609,50 euro per plaats per
jaar, beperkt tot maximaal 22
opvangplaatsen. Voor het Hummeltjeshof
betekende dit een subsidie van 13.409 euro
per jaar.

Hummeltjeshof
Opvangprijzen
Sinds 1993 werden de opvangprijzen van het
Hummeltjeshof niet meer aangepast. Nog
steeds werd de ouderbijdrage van 0,50 euro
per begonnen half uur gehanteerd.
Door de verbouwingswerken in 2005, het in
dienst komen van een coördinator en de
verruiming van de openingsuren, evolueerde
het Hummeltjeshof systematisch van
occasionele naar meer permanente opvang.
Om van het Hummeltjeshof een volwaardig
kinderdagverblijf maken, waren er een aantal
maatregelen nodig die het prijzenbeleid meer
stroomlijnen en die in verhouding staan met
de geboden kwaliteit en de investeringen die
het stadsbestuur de laatste jaren aan het
Hummeltjeshof heeft gedaan.
De gemeenteraad besliste op 18 december
2007 dan ook om de tarieven aan te passen:
Voor opvang van kinderen die niet in
Herentals wonen:
5 euro voor de opvang van minder dan 3 uur
8 euro voor opvang tussen 3 en 6 uur
12 euro voor opvang van meer dan 6 uur
Voor opvang van kinderen die in Herentals
wonen:
5 euro voor de opvang van minder dan 3 uur
7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uur
10 euro voor opvang van meer dan 6 uur
Bij laattijdig afhalen van het kind na het
sluitingsuur, wordt er per begonnen kwartier
5 euro aangerekend.
Werkzoekende Herentalse ouders mogen
hun kinderen gratis naar de opvang brengen
indien ze op dat ogenblik gaan solliciteren of
een beroepsopleiding volgen bij een daartoe
erkende instelling. Indien zij als
werkzoekende herintreden in het
beroepsleven, wordt hen gedurende een
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periode van 6 maanden een retributie per
kind aangerekend van 3 euro voor een halve
dag en 6 euro voor een ganse dag.

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
(IBO)
Op 2 januari 2007 startte het stadsbestuur, in
samenwerking met de vzw Stekelbees, met
een Initiatief Buitenschoolse Opvang in
Herentals. Aanvankelijk was het de
bedoeling om op drie locaties te starten,
maar de uiteindelijke toekenning van Kind en
Gezin besliste hier anders over. Met een
erkenning van 21 plaatsen was het
onmogelijk om op drie locaties te starten, dus
werden het er twee: de basisschool De
Vesten in de Augustijnenlaan 31 in Herentals
en een woning van de Geelse
bouwmaatschappij in Sterrebos 3 in
Noorderwijk.
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 uit en dienen de
dossiers in bij Kind en Gezin.
Het IBO Herentals had eind december 121
gezinnen ingeschreven, wat neerkomt op
164 kinderen. De onderverdeling per school
ziet er als volgt uit: 20 kinderen uit de
Evenaar, 23 kinderen uit basisschool Dolfijn,
60 kinderen uit basisschool De Vesten, 22
kinderen uit de Wijngaard, 6 kinderen uit de
Leertuin, 2 kinderen uit de basisschool in
Noorderwijk.
nog meer cijfergegevens:
Max.
aantal
kinderen
per dag
voorschoolse
15
opvang
naschoolse
18
opvang
woensdag21
namiddag
krokusvakantie
38
paasvakantie
36
juli
33
augustus
28
herfstvakantie
34

Min. aantal
kinderen
per dag
1
2

Aan tafel!
Ook in 2007 organiseerde het stadsbestuur
het gezondheidsproject Aan tafel!. Het
promoten van gezonde en gevarieerde
voeding is immers een van de krachtlijnen
van het stedelijk gezondheidsbeleid. Tijdens
het preventieproject kunnen leerlingen eerst
de speltafels bezoeken en daarna
deelnemen aan een sportactiviteit. Deze
sportactiviteit is het gevolg van een
uitbreiding van de voedingsdriehoek, waar
voortaan ook een bewegingslaag bij hoort.
Het project Aan tafel! vond plaats in zaal ’t
Hof van 13 maart tot en met 22 maart. Vijf
scholen schreven zich in. In totaal namen
553 leerlingen deel.

Aan Tafel!
Drug
Drugpreventie
Op 26, 27 en 28 februari bezochten de
leerlingen van het derde jaar middelbaar
onderwijs in Herentals het theaterstuk ‘Parels
voor de zwijnen’. Dit nieuwe stuk van Johan
De Keyser handelt over omgaan met
moeilijkheden en past in het
drugpreventiebeleid van het stadsbestuur.
De leerkrachten krijgen informatie om hun
leerlingen voor te bereiden op het
theaterstuk. Het stadsbestuur betaalt 4.860
euro voor de voorstelling en de bijhorende
werkwinkel voor de leerkrachten.
Drughulp
De drughulpverlening van Herentals is
gevestigd binnen de kantoren van het
Jongeren Advies Centrum, Hikstraat 47.

4
25
28
16
22
26

Leeftijd
12-17 jaar
18-20 jaar
21-25 jaar
26-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60+ jaar

Aantal cliënten in 2007
27
40
27
24
39
52
20
1
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Bij de groep vijftien- tot zeventienjarigen 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 tot 59
jaar zijn vooral vragen van ouders terug te
vinden.

Inbraakpremies
De preventiedienst geeft gratis advies aan
wie zijn woning tegen inbraak wil beveiligen.
In 2007 dienden 26 mensen een aanvraag in
voor technopreventief advies. Negentien
mensen kregen een premie voor een
totaalbedrag van 3.841,23 euro.
Actie In elke woning een rookmelder
Door de preventiedienst werd er een actie
voor brandveiligheid in woningen gestart. De
eerste doelgroep zijn de senioren.
Alleenstaanden tussen 80 en 85 jaar krijgen
een gratis rookmelder geïnstalleerd in hun
woning. In 2007 werden er 109 woningen
bezocht door de preventiedienst en 95
rookmelders geplaatst door de brandweer.
De actie wordt voortgezet in 2008.
Buurtvrijwilligers
In 2006 telde Herentals 13 buurtvrijwilligers
die zich extra inspannen om hun wijk of
straat proper te houden of aangenamer te
maken. In 2007 kwamen er 3 bij. Ze krijgen
hiervoor materiële ondersteuning van het
stadsbestuur.

Huisbewaardster Eigen Haard
De huisbewaarster staat in voor het
bestrijden van sociale overlast in de
woningcomplexen van sociale
woningmaatschappij Eigen Haard. Zij doet dit
door toezicht te houden, in te staan voor de
veiligheid in en om het gebouw, een
afvalbeleid uit te bouwen, het
gemeenschapsleven te ondersteunen en een
spreekbuis te zijn voor de bewoners.
Zij neemt allerlei praktische taken op zich
zoals het melden van defecten, het opvolgen
van de herstellingen, het proper houden van
de sites, het onderhouden van contacten met
de bewoners en het bevorderen van de
onderlinge contacten (paasontbijt).
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 liep tot eind maart 2007.
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 uur. 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 2007 verwees het Justitiehuis van
Turnhout 109 dossiers door naar de dienst
werkstraffen. Deze dossiers waren afkomstig
uit Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout,
Lille, Olen en Herentals. 80 werkgestraften
konden hun dossier positief afronden. Bij 10
dossiers lukte dit niet, omdat de cliënt zich
niet aan de gemaakte afspraken hield. De
werkgestraften presteerden vorig jaar in het
totaal 4314 werkuren.

Buurtvrijwilliger
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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, past het stadsbestuur sociaal
aanvaardbare tarieven toe, zowel voor
deelname aan activiteiten als voor de huur
van sportinfrastructuur.

Het sportbeleidsplan Herentals 2008-2013
De gemeenteraad van 18 december 2007
keurde het sportbeleidsplan 2008-2013
goed. Het sportbeleidsplan omvat het totale
sportbeleid van Herentals voor de volgende
6 jaar. De missie van het sportbeleid in
Herentals bestaat erin zoveel mogelijk
inwoners zo regelmatig mogelijk te laten
sporten en bewegen op recreatief en
competitief niveau, in kwaliteitsvolle
omstandigheden en dit met de vrijwaring van
de integriteit van de sport. De stedelijke
sportdienst vervult hierin een
voorwaardenscheppende rol door een
drempelverlagend sport- en recreatiebeleid
uit te voeren, een basis van infrastructuur
aan te bieden en klantgerichte en
kwaliteitsvolle sportactiviteiten tegen een
sociaal aanvaardbare kostprijs te voorzien.
De sportdienst informeert alle inwoners over
alle relevante sportmogelijkheden binnen de
regio en in de gemeente in het bijzonder.
Aanbod sportactiviteiten
De sportdienst biedt zelf sportactiviteiten aan
tegen sociale prijzen.
Doelgroep

Activiteit

Aantal
deelnemers
jeugd
sportkamp
4.568
Zwemlessen
606
Turbozwemmen
222
volwassenen aquafit
2.716
senioren
senior sportief
310
aquagym
2.198
senioren
personen
anders
185
met een
zwemmen
handicap
aquagym
1.155
anders sporten
148
opendeur
Totaal
12.108

BLOSO subsidieert deze activiteiten. In 2007
bedroeg de subsidie 66.073,43 euro.
Het SNS (Sport Na School) project bracht
ruim 300 jongeren tussen 12 en 18 jaar in
beweging. Met de ‘Sport Na School-pas’
kunnen zij 15 keer deelnemen aan
groepslessen of fitnessbeurten in Herentalse
sportcentra. Het gamma werd sinds
september 2007 uitgebreid met bijkomende
sportmogelijkheden in Herentals en
Vorselaar. Voor een SNS-pas betalen de
jongeren 30 euro.
Op zondag 8 april was Vlaanderen Sportland
opnieuw te gast in Herentals. Dit jaar stond
het fietsen centraal. Evy Gruyaert fietste een
afstand van 35 kilometer onder begeleiding
van Paul Herijgers. 570 mensen gingen deze
sportieve uitdaging aan en fietsten 35, 50 of
80 kilometer over bewegwijzerde fietsroutes
in en rond de Herentalse bos- en
natuurgebieden.
Op zondag 11 november was Herentals de
centrale ankerplaats voor de tweede editie
van Vlaanderen Wandelt. Het doel van dit
evenement is om in zo veel mogelijk steden
en gemeenten in Vlaanderen en in Brussel
wandelactiviteiten aan te bieden en zo de
wandelsport naar de mensen te brengen.
Hiervoor werd er nauw samengewerkt met
de gemeentelijke sportdiensten en de
plaatselijke wandelclubs. Ook op zaterdag 10
november kon men al komen wandelen in
Herentals. Ondanks de barslechte
weersomstandigheden kon de Herentalse
wandelclub ruim 800 deelnemers
verwelkomen.

Sportinfrastructuur
Sporthallen
Volgende sportaccommodaties staan ter
beschikking van de sportverenigingen:
sportcomplex De Vossenberg, KTA campus
De Vesten en Technisch Instituut Scheppers
in Herentals, sporthal chiro-comité in
Noorderwijk en turnzaal vrije basisschool De
Wegwijzer in Morkhoven.
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Belgisch kampioenschap curve bowls in
sporthal De Vossenberg
Aantal bezoekers in sportcomplex De
Vossenberg
2004
2005
2006
2007
clubs
17.736 18.977 16.500 41.077
scholen
4.159
6.335
8.019 10.002
andere
2.369
3.426
6.429
7.103
sport3.452
4.259
5.383
4.572
kampen
totaal
27.716 33.007 36.331 62.754
De rubriek ‘andere’ heeft betrekking op
andere sporters die soms gebruik maken van
de accommodatie, bijscholingen,
verjaardagsfeestjes, SVS (Stichting Vlaamse
Scholen)-activiteiten enz… In 2007 kreeg de
sporthal 39.237 sportievelingen over de
vloer, de turnzaal 15.434 en de kleine
polyvalente zaal 8.083.

Aantal bezoekers in het
zwembadencomplex
2004
2005
2006 2007
januari 23.748 27.144 28.395 25.577
februari 25.002 24.047 24.943 22.154
maart 24.265 26.928 29.567 27.413
april 23.627 28.831 26.505 26.911
mei 23.460 27.706 29.700 28.206
juni 25.697 28.429 24.178 31.413
juli 45.161 46.397 69.177 39.218
augustus 55.806 45.254 31.552 36.725
september 26.082 25.353 22.772 20.844
oktober 27.759 27.932 26.353 25.199
november 27.017 25.422 24.077 22.528
december 20.440 20.758 19.089 18.628
totaal 348.064 354.201 356.308324.816
Geur- en stoombaden
Op woensdag 21 november werden de drie
geurbaden en twee aromastoombaden in
gebruik genomen.
Het stadsbestuur van Herentals had in de
bouwplannen van het nieuwe
zwembadencomplex Netepark een zone
opgenomen voor een wellness- en
relaxgedeelte. Wegens budgettaire
beperkingen werden in 2002 de geur- en
stoombaden niet aanbesteed.

Aantal bezoekers in sporthal Noorderwijk
2004
2005
2006
2007
clubs
9.693 12.038 13.618 12.199
De opgegeven cijfers geven enkel het
bezoekersaantal tijdens de trainingsuren van
maandag tot en met vrijdag weer.

Geur- en stoombaden
Zwembaden
Eind 2004 richtte het stadsbestuur het
autonome gemeentebedrijf Sport en
Recreatie Herentals op. Het gemeentebedrijf
heeft nu dit langverwachte wellnessaanbod
in het Netepark kunnen realiseren. Na een
aanbestedingsprocedure in 2006 werd de
opdracht voor de bouw gegund voor een
totaalbedrag van 114.966 euro.
De volledige installatie werd op twee
maanden tijd geplaatst. Dit gebeurde zonder
noemenswaardige hinder voor de dagelijkse
bezoekers. De mogelijke hinder was voor het
Netepark een grote zorg geweest.

Buitenzwembad Netepark
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Van 21 november tot 30 december werden
1.648 beurten verkocht. Dit is een
gemiddelde van 44,54 beurten per dag. Het
doel van 40 beurten per dag werd reeds zeer
vroeg bereikt, wat bewijst dat de installatie
beantwoordt aan de behoefte van de
zwembadgebruiker.

Sportraad
De sportraad vergaderde maandelijks op
elke eerste donderdag van de maand,
uitgezonderd in de maand augustus. Er
werden ook extra vergaderingen
bijeengeroepen voor het uitbrengen van
advies op de dienstbegrotingen.
In kleine werkgroepen werd regelmatig
vergaderd rond de huldiging en promotie, de
statuten en sportsbeleidsaanbevelingen. Dit
werd telkens teruggekoppeld naar de Raad
van Bestuur van de sportraad.

Nieuwe midgetgolf
Recreatieve voorzieningen
Bezoekersaantallen van de recreatieve
voorzieningen
2004
2005
2006
2007
speeltuin
15.309 16.420 10.862 12.580
speeltuin
645
1.122
2.604
2.540
groep
speeltuin
2.323
3.221
3.897
5.597
school
minigolf
2.808
2.207
1.622
2.425
fietscross
1.870
2.351
1.910
1.919
trampoline 11.507 10.712
8.405
7.435
tafeltennis
390
442
327
276
petanque
563
355
289
531
totaal
35.415 36.830 29.916
807
Nieuwe midgetgolf
Op 22 april, tijdens de opening van het
toeristisch seizoen, werd de vernieuwde
midgetgolf in gebruik genomen. Deze
midgetgolf, zowel geschikt voor competitie
als voor de recreatiespeler, bestaat uit 18
golfbanen. Zij werd gerealiseerd voor een
totaalbedrag van 41.971 euro.
Hoewel het stadsbestuur geen
promotiecampagne voor de nieuwe installatie
voerde, was er uiteindelijk, na een langzame
start, toch een toename van 50 procent
gebruikers ten opzichte van 2006.

Op 9 maart huldigde het bestuur de
sportlaureaten van 2006 tijdens de
kampioenviering in de Lakenhal.
Jeugdlaureate 2006: Yentl Van Orshaegen –
Corpus Sanum
Jeugdlaureaat 2006: Ruben Verachtert –
Herentalse Badmintonclub
Sportlaureate 2006: Hilde Van Grieken –
Corpus Sanum
Sportlaureaat 2006: Kristof Beyens – AC
Herentals
Trofee Sportverdienste: Nicole Lemmens
Sportclub 2006: AC Herentals
Erwin Vervecken: Wereldkampioen
Veldrijden in 2006 en in 2007
Wim Veris: Wereldkampioen wielrennen
Masters
Johan Eelen: Europees kampioen
kampioenenklas met hond Buck en
Europees kampioen tentoonstelling open
klas met hond Darow von Freikenfurt
Jan Corneillie: Vennebowlers, gouden
medaille op de Special Olympics discipline
bowling
Karin Haesen: Vennebowlers, gouden
medaille op de Special Olympics
Op 5, 6 ,8 ,9 en 12 juni organiseerde de
sportraad de ‘Beker Zaalvoetbal van de
sportraad’ in het sportcomplex De
Vossenberg.
Op 23, 24, 27, 29, 30 en 31 augustus
organiseerde SKS Herentals de ’Beker
Voetbal van de sportraad 2007’. VC
Herentals won de beker. Koninklijke
Noordstar won de beker voor de jeugd.
Op 26 augustus organiseerde de sportraad
voor de derde maal het initiatief Sport in
Thals. De respons was iets minder dan
verwacht waardoor er voorlopig nog geen
nieuwe editie gepland wordt.
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STADSARCHIEF
Augustijnenlaan 1
Diensthoofd: Jan Goris

Erfgoeddag: Een Erfgoeddag over
waarde(n), niet te schatten!
Het thema van de Erfgoeddag van 22 april
2007 was ‘Een Erfgoeddag over waarde(n),
niet te schatten!’. In dat kader organiseerde
het stadsarchief de tentoonstelling Kroniek
van een relatief succesverhaal. Het cultureel
erfgoed in Herentals sinds 1972. Het doel
van deze tentoonstelling was een beknopt
overzicht te geven van de
wederwaardigheden van het bouwkundig
erfgoed van de stad Herentals tussen 1966
en 2006. Hierbij werd de nadruk gelegd op
de activiteiten die de Herentalse
Geschiedkundige Kring, de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer en de cultuurraad in
deze periode ontplooid hebben voor de
wettelijke bescherming en de restauratie van
het cultuurhistorisch patrimonium van de
stad.
Mevrouw Emma De Clerck schenkt
schilderijencollectie
Mevrouw Emma De Clerck, dochter van
kunstschilder Hippoliet De Clerck senior
(Brecht 1878 - Herentals 1954) schonk de
werken van haar vader die in haar bezit zijn
aan de stad. De gemeenteraad aanvaardde
deze schenking op 27 maart 2007. Door de
schenking wordt de stad eigenaar van de
volledige collectie van kunstschilder Hippoliet
De Clerck senior. De feitelijke overdracht van
de schilderijen die in het bezit zijn van
mevrouw Emma De Clerck zal plaatsvinden
na haar definitieve verhuis naar een rusthuis.

Opslagruimte hedendaagse archieven
De archivaris maakte op 9 juli 2007 een nota
op voor het schepencollege over het
probleem van het acute gebrek aan ruimte
voor de hedendaagse archieven van de
diverse stedelijke diensten. Met het oog op
het nijpende gebrek aan ruimte in de
toekomst gaf de archivaris het
schepencollege het advies om maatregelen
te treffen om de toevloed van de
gemeentelijke archieven in de volgende
vijfentwintig jaar op te vangen.
Het college gaf de technische dienst
opdracht werk te maken van het scheppen
van de nodige archiefruimte gedurende de
volgende vijfentwintig jaar.
Conservatie en beveiliging
In het kader van de conservatie en de
beveiliging van het waardevol historisch
erfgoed werden acht oude parochieregisters
van de Sint-Waldetrudiskerk gerestaureerd.
Een firma 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).

Aankoop waardevolle verzameling
Herentalse prentkaarten
In opdracht van het schepencollege kocht de
stadsarchivaris een waardevolle collectie van
50 relatief zeldzame privéprentkaarten. Deze
aankoop is een aanwinst voor de bestaande
verzameling van het stadsarchief.
Bruikleen twee gipsen maquettes C.A.
Fraikin
Aan het kasteel van Gaasbeek (ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap) werden voor
de tentoonstelling Allemaal ridders (15 juni 4 november 2007) twee gipsen maquettes
(de aartsengel Michaël en Sint-Joris)
uitgeleend.
Waardevolle prentbriefkaart met afbeelding
van de Lakenhal
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Grensoverschrijdend algemeen-Kempisch
congres over geschiedenis en
volkskunde
Op 20 oktober 2007 organiseerde het
stadsarchief met de steun van het
stadsbestuur van Herentals en van het
provinciebestuur van Antwerpen in
samenwerking met het Centrum voor de
Studie van Land en Volk van de Kempen het
42ste algemeen-Kempisch congres over
geschiedenis en volkskunde. Deze
studiebijeenkomst vond plaats in de
Lakenhal. Ze richtte zich tot de archivarissen,
historici en volkskundigen uit de Antwerpse
en Limburgse Kempen en Noord-Brabant
(Nederland). Het thema was: Facetten van
Kempische geschiedenis.
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 rijkelijk geïllustreerd met
foto’s, tekeningen en gravures. Zoals steeds

bevat het nieuwe Historisch Jaarboek van
Herentals voor ‘elck wat wils’.

Vertellingen rond het Herentalse begijnhof in
het Historisch Jaarboek
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TECHNISCHE DIENST
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Gino Verschueren

Gebouwen
Nieuwe gebouwen
In 2007 voltooide de stad de podiumzaal en
de muziekacademie en bouwde verder aan
de bibliotheek in Noorderwijk.

parkeerplaatsen hebben hetzelfde principe
als de parkeerplaatsen in het begin van de
Nonnenstraat, namelijk parkeren met een
parkeerschijf en een bewonerskaart. Dit
maakt het voor de klanten van de plaatselijke
bakkerij gemakkelijker om hun
boodschappen te doen zonder ver te moeten
lopen of zonder in overtreding te staan.

Eerste fase heraanleg kruispunt PrimaLux
Op 1 oktober startte de Vlaamse overheid
met werkzaamheden op en rond het
kruispunt aan Prima-Lux. De hele heraanleg
behelst ondermeer de bouw van veilige

Podiumzaal cc ’t Schaliken
Onderhoudswerken
Het schoolgebouw in Morkhoven kreeg een
nieuwe dakbedekking en nieuwe verlichting.
De stad vernieuwde de verwarming in het
schoolgebouw in Noorderwijk. Het gebouw in
de Schoolstraat kreeg een nieuwe
dakbedekking.
Schilderwerken
De stad voerde schilderwerken uit aan het
schrijnwerk van het schoolgebouw in de
Rode Leeuwstraat in Morkhoven, de pastorie
en het averechtskapelleke in Noorderwijk en
het buurthuis in Herentals. Ook in het
schoolgebouw in Morkhoven werden
beperkte muurschilderwerken uitgevoerd.
De stad nam ook enkele monumenten onder
handen: het buitenschrijnwerk van kasteel Le
Paige werd geschilderd, net als de gevels en
het buitenschrijnwerk van het stadsarchief.
Voor deze schilderwerken kreeg de stad een
onderhoudspremie.

Mobiliteit
Bijkomende parkeerplaatsen in de
Nonnenstraat
In de Nonnenstraat werden 5 bijkomende
parkeerplaatsen geschilderd vanaf de
scherpe bocht in de Nonnenstraat tot aan de
hoek met het Lantaarnpad. De

fietspaden en –tunnels, parallelwegen naast
de Aarschotseweg voor een betere en
veiligere bereikbaarheid van de talrijke
handelszaken daar en de ophoging van de
Aarschotseweg en de brug over het
Albertkanaal.

Borden “motor af aan spoorweg”
Aan de spoorwegovergangen staan
regelmatig lange wachtrijen van auto’s. Veel
automobilisten zetten hun motor niet stil
tijdens het wachten voor de gesloten
slagbomen. De uitlaatgassen zorgen voor
hinder voor de omwonenden en de zachte
weggebruikers. Om de hinder te
verminderen, plaatste het stadsbestuur
borden “ Bij gesloten slagbomen: motor
stilzetten” aan de bewaakte
spoorwegovergangen van de Wijngaard,
Lichtaartseweg, Poederleeseweg,
Olympiadelaan en Ekelstraat.
Aanpassing verkeerslichten
In 2007 zijn de verkeerslichten aan volgende
kruispunten aangepast:
Morkhovenseweg – oversteek provinciaal
fietspad
fietsoversteek fietspad Aarschot-Herentals /
Molenstraat
kruispunt Herenthoutseweg – Acacialaan
oversteek in de Molenstraat ter hoogte van
de Doornestraat
Wegen en trottoirs
Asfaltbestrating
Ieder jaar voert de stad onderhoudswerken
uit aan de asfaltbestratingen. In 2007
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kwamen Noord Dauwenland,
Wiekevorstseweg / Krombaak, de Glasstraat,
de Madrigaalstraat, Sint-Janneke,
Broekhoven/Streepstraat, Bosbergen,
Watervoort, Hulzen, Mulheide, Scheiken en
de Oevelseweg aan de beurt.

Slemlaag
Om de veiligheid van de zwakke
weggebruiker te verbeteren, werd het
kruispunt van Broekhoven met Koninkrijk
extra geaccentueerd door het aanbrengen
van een gekleurde slemlaag. Een slemlaag
is een dunne laag asfaltemulsiebeton die
zichtbare scheuren in het asfaltwegdek
dichtmaakt en de kwaliteit van het wegdek
verbetert.
Trottoirs
Het stadsbestuur pakt al enkele jaren
systematisch de heraanleg van de trottoirs in
Herentals aan. In 2007 kregen de trottoirs in
de Blaasbalgstraat, Koepoortstraat,
Diependaal, Spaans Hoflaan en in een deel
van de Cardijnlaan een opknapbeurt.
Heraanleg centrum
In januari 2007 startte fase 3 van de
heraanleg van het centrum. In deze fase
kreeg de Zandstraat een nieuw kleedje. Fase
3 bestond uit vier grote delen die in elkaar
overvloeiden: van Grote Markt naar
Collegestraat, kruispunt Collegestraat, van
Collegestraat naar Sint-Magdalenastraat en
omgeving Zandpoort Zandstraat-west. De
aannemer klaarde de klus voor 1.113.420,94
euro.

Fietsbrug over de Wimp
Fietspaden
De stad heeft een nieuw fietspad aangelegd
in de Doornestraat (op de grens met
Herenthout en Duipt). Er is ook een nieuwe
fietsbrug aangelegd over de Wimp.

Rioleringswerken
In 2007 voerde de stad rioleringswerken uit
in Vossenberg en vernieuwde er tegelijk het
wegdek.

Boring Vossenberg
Onverharde wegen
Het stadsbestuur is verplicht om de stedelijke
wegen te onderhouden. Daarbij horen ook de
onverharde wegen. De stad laat de
onderhoudswerken uitvoeren aan volgende
wegen: de zijweg van de Vogelzang, de drie
zijwegen van de Doornestraat, de zijstraat
van Berteneinde, de verbindingsweg tussen
Wolfstee en Hazepad, de Honingstraat, de
zijstraat van de Kruisstraat, de Heistraat, de
Wijngaard, Lavendelweg, zijstraat Duipt,
Rozenstraat, de Greesstraat tot aan de SintJobstraat, het parkeerterrein aan de OnzeLieve-Vrouwekerk en het parkeerterrein aan
de bibliotheek in de Molekens.
Middenstand
Cadeaucheques
De vzw Thals lanceerde op 5 december
2007 in samenwerking met de stad de
Helemaal Herentals Kadocheque. Via
invoering van deze cheques kan de lokale
middenstand verder gepromoot worden. De
cheques hebben een waarde van 5, 10 of 20
euro en zijn op de dienst Toerisme te koop.
Ze kunnen verbruikt worden in een bij de vzw
Thals aangesloten Herentalse winkel.
Bedrijven die hun personeel willen verrassen
met cadeaucheques genieten eveneens van
een voordeel. De sociale
zekerheidswetgeving bepaalt dat
geschenken in natura of in de vorm van
cadeaucheques niet als loon worden
beschouwd als ze aanbepaalde voorwaarden
voldoen. Dit geeft een extra stimulans om de
plaatselijke middenstand te steunen.
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TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST
Hemeldonk 8
Diensthoofd: Danny Verwimp en Freddy Engelen

Nieuw diensthoofd
Vanaf 16 september nam het diensthoofd
een jaar verlof zonder wedde om in een
andere gemeente dezelfde functie op te
nemen. Het diensthoofd van de
personeelsdienst, Freddy Engelen werd
waarnemend diensthoofd van de technische
uitvoeringsdienst.
Laatste afvalophaling door de
stadsdiensten
Op 1 juli 2008 schakelt Herentals over op het
Diftarsysteem. Dit betekent het einde van de
afvalophaling door de stadsdiensten. Op
donderdag 27 december rukten de
afvalophalers, onder veel persbelangstelling,
voor de laatste keer uit. Luid toeterend
vertrokken drie vuilniswagens, versierd met
ballonnen en piratenvlaggetjes, uit de
stedelijke werkplaatsen. In de namiddag was
er een receptie in de stedelijke werkplaatsen,
waar het bestuur de ploeg nog eens extra in
de bloemetjes zette.

Verkiezingen
Voor de federale verkiezingen op 10 juni
stelde de uitvoeringsdienst 160 kieshokjes
op, installeerde de stemcomputers en bracht
de nodige signalisatie aan.
Interne verhuisbewegingen
In oktober verhuisden de cultuurdienst, de
dienst cultuurbeleid en de dienst toerisme en
feesten naar cultuurcentrum ’t Schaliken. In
november volgde de verhuis van de
informaticadienst van de eerste verdieping
van het administratief centrum naar de
vroegere locatie van de cultuurdienst op de
benedenverdieping. De uitvoeringsdienst
bood ondersteuning bij al deze
verhuisbewegingen.
Aankoop extra open container
De groendienst heeft een
containervrachtwagen voor onder meer het
vervoer van grond. Voor deze vrachtwagen
had de groendienst een extra open container
nodig. De stad kocht deze container aan
voor 3.619,11 euro.
Schilder
Na twee jaar kwam er opnieuw een schilder
in dienst voor de schilderwerken in eigen
beheer.

Laatste afvalophaling door de stadsdiensten
Ondersteuning evenementen
De uitvoeringsdienst bood ondersteuning bij
de organisatie van verschillende
evenementen zoals Herentals fietst en feest
op 2 en 3 augustus. Ze leverden en plaatsten
dranghekken, verkeersborden, een podium
… De dienst werd nadien ook ingeschakeld
bij het opkuisen.
De uitvoeringsdienst hielp ook bij het
behalen van de vier sterren voor het tvprogramma Fata Morgana. Naast de gewone
ondersteuning hielpen ze bij het bouwen van
een trouwkapel in Las Vegasstijl.

Dolomietpaadjes
De uitvoeringsdienst zorgde voor de
heraanleg van enkele dolomietpaadjes.
Volgende paadjes werden onder handen
genomen: in Liesjesbos naar de vistrap, van
de Herenthoutseweg naar de wijk SintJanneke, van de Peerdsbosstraat naar
Bakendonk en van Woud naar de Oude
Dreef.
Onderhoud vernieuwde wegen
stadscentrum
In het centrum werden de Grote Markt, de
Bovenrij, de Zandstraat en het Hofkwartier
heraangelegd. Twee à drie keer per jaar
strooit de uitvoeringsdienst porfier (kleine
steentjes) in de voegen tussen de
straatstenen.
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TOERISME
Grote Markt 35
Diensthoofd: Leen Evens

Toerisme Herentals
Toerisme Herentals is een
samenwerkingsverband van de stedelijke
dienst toerisme en de vzw Toerisme
Herentals. Vijftien vrijwilligers en drie
medewerkers van de stad vormen een hecht
team. In oktober verhuisde de dienst naar
cultuurcentrum ’t Schaliken. De
medewerkers worden nu mee ingeschakeld
voor de verkoop van de tickets van het
cultuurcentrum.

Wandelen
Het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug is
uitgerust met rustbanken en picknicktafels op
strategische plaatsen. Op de belangrijkste
vertrekplaatsen staan infoborden.
Wandelpeters controleren een paar keer per
jaar de bewegwijzering van het netwerk en
de staat van de wandelpaden.
Alle informatie over het netwerk staat te
lezen op www.kempenseheuvelrug.be. Via
deze website kan men ook rechtstreeks de
kaart bestellen. De kaarten blijken een
succes: op het einde van 2006 was de eerste
druk van 10.000 wandelkaarten bijna
uitverkocht. In 2007 werden 7.500 kaarten
bijgedrukt.

Nieuwe locatie Toerisme Herentals
Cadeaucheques
In december is Herentals gestart met het
verkopen van cadeaucheques. Tijdens de
eindejaarsperiode werd op het infokantoor
voor meer dan 25.000 euro aan
cadeaucheques verkocht.
Fietsen
Het fietstoerisme blijft een belangrijke troef in
deze regio. In 2007 verkocht de dienst
toerisme ongeveer 1.500 fietskaarten van het
fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse
Kempen en Limburg.
Bijna 600 deelnemers reden de
fietszoektocht en 70 fietsers namen deel aan
de begeleide tochten. 110 sportievelingen
huurden een fiets.
De familiale fietshappening De Schakel is
een organisatie van 35 gemeenten in de
Antwerpse Kempen. In 2007 schreven
10.760 deelnemers zich in op 30
verschillende startplaatsen voor een
parcours van 20 tot meer dan 100 km. In
Herentals schreven 650 mensen zich in.

De Herentalse stadsgidsen namen 3.168
mensen mee op geleide bezoeken door het
historisch centrum van Herentals. De
natuurgidsen begeleidden 1.861
natuurliefhebbers door de prachtige groene
rand rond Herentals.
De zondagse Herfst- en Winterwandelingen
kunnen nog altijd rekenen op grote
belangstelling: van september tot april
wandelden 2.593 mensen mee. Aan de
begeleide themawandelingen en fietstochten in de zomer namen 156 mensen
deel.

Opening toeristisch seizoen: Proef de
Kempen
Op zondag 22 april vond in de Antwerpse
Kempen de opening van het toeristisch
seizoen plaats. In het infokantoor van
Herentals maakten de bezoekers kennis met
het nieuwe toeristisch programma. Ze
konden gratis streekproducten proeven zoals
de Herentalse Roetaert, ijsjes en Herentalse
Boompjes.
Via een avonturenparcours kon men
kennismaken met de belangrijkste
toeristisch-recreatieve troeven van
Herentals. Op het traject kwam men langs de
jachthaven, de Kleine Nete, de
Toeristentoren, het Netepark en Hidrodoe.
Meer dan 1.500 mensen, in groeps- of
familieverband, genoten onder een stralend
zonnetje van dit aanbod.

Jaarverslag schepencollege Herentals 2007
61

Cijfers
Met 324.816 bezoekers blijft het Netepark de
grootste aantrekkingspool voor Herentals.
Hidrodoe is de tweede topattractie in
Herentals. In 2007 mocht Hidrodoe 42.000
bezoekers verwelkomen. Dit waren er 7.000
meer dan in 2006. De Toeristentoren kreeg
10.912 bezoekers.

Overnachtingen
Plaats
camping De Schuur
gastenverblijf Mariën
hotel De Zalm
hotel De Swaen
centrum De Brink
sporthotel BLOSO
Totaal
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Aantal
2006
296
305
5.226
2.158
38.143
32.623
78.550

Aantal
2007
108
302
4.953
geen info
37.116
32.123
74.602

