
Jaarverslag schepencollege Herentals 2008 
1 

 

VOORWOORD 

 
 
Beste lezer 
 
Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, volgden ook in dit tweede jaar van de legislatuur 
belangrijke vernieuwingen elkaar op. De verandering die de meeste invloed heeft gehad op de 
inwoners van Herentals, is ongetwijfeld de invoering van het Diftar-systeem. Dankzij het begrip 
en de medewerking van de inwoners, en de inzet van de stadsdiensten en de IOK, verliep de 
omschakeling naar dit nieuwe systeem voor huisvuilophaling vlot. 
 
Cultuurcentrum ’t Schaliken zorgde er dan weer voor dat de zomer in Herentals een nieuwe 
klank kreeg. Met Donderse Dagen introduceerde ’t Schaliken een waardige opvolger van 
Lakenhall!ve.  
 
Ook intern zet de modernisering van het stadsbestuur zich voort. In 2008 werd er hard 
gewerkt aan de invulling van het nieuwe organogram en het opstarten van het 
managementteam. 
 
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de volgende 65 bladzijden vooral gevuld zijn 
met veel kleinere nieuwigheden en met de resultaten van de dagelijkse werking van het 
stadsbestuur en de stadsdiensten. Het is dit harde, maar niet altijd opvallende werk dat ervoor 
zorgt dat Herentals een stad blijft waar het aangenaam is om in op te groeien, te werken, te 
ontspannen, om in te leven. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier!  
 
Uw burgemeester 
 
Jan Peeters 
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BLIKVANGERS IN 2008 

INVOERING DIFTAR 

Op 1 juli startte het stadsbestuur met het 
Diftarsysteem van de IOK. Omdat afval 
verwerken een dure zaak is, wil de stad de 
kosten voor de verwerking van rest- en 
GFT-afval zo rechtvaardig mogelijk 
verdelen. Herentals kiest ervoor om de 
sorteerder te laten besparen en de vervuiler 
te laten betalen. Daarom schafte de stad de 
milieubelasting af en wordt het rest- en 
GFT-afval voortaan gewogen. 
 

Ieder gezin in Herentals kreeg een grijze 
restafvalcontainer. In 2008 bedroeg de vaste 
kost per maand 2 euro. Daarbij betaalt een 
gezin 0,317 euro voor elke kilo meegegeven 
restafval. Inwoners konden ook een groene 
container voor GFT-afval aanvragen. De 
vaste kost per maand voor die container 
bedraagt 0,90 euro en elke kilo GFT-afval 
kost 0,221 euro. Veel mensen kozen ervoor 
om hun GFT-afval zelf te composteren en 
kochten een compostvat of een compostbak 
aan bij de stad.  
 

Containers voor restafval en GFT 
 
Met Diftar kan iedereen zijn eigen 
afvalkosten in de hand houden. Dit was te 
merken aan de afvalcijfers. Het aantal kilo 
restafval per inwoner daalde in 2008 met 6 

kilo tegenover in 2007. Het aantal kilo GFT-
afval per inwoner daalde met 54 kilo. 
 

 
 
Op 1 januari 2008 nam de IOK de 
afvalophaling volledig over van de stad. De 
stedelijke reinigingsdienst werd dan ook 
gereorganiseerd. De groene huisvuilzakken 
voor zacht plastic verdwenen. Vanaf 1 juli 
verdwenen ook de witte restafvalzakken. 
De blauwe PMD-zakken blijven bestaan en 
ook voor papier en karton verandert er 
niets. 
 
Om de bevolking te informeren over het 
nieuwe systeem stelde de dienst 
communicatie samen met de milieudienst 
en de IOK een communicatieplan op. Er 
verscheen informatie in de Stadskrant en 
op de website, elk gezin ontving 
verschillende brieven en er werden vier 
druk bijgewoonde informatievergaderingen 
georganiseerd. Verder waren er ook enkele 
informatievergaderingen voor bijzondere 
doelgroepen, zoals senioren en kansarmen. 
Toch hebben veel mensen nog vragen over 
Diftar. Zij kunnen terecht bij de milieudienst, 
aan de receptiebalie of op de gratis Diftar-
informatielijn van de IOK. 
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DONDERSE DAGEN 

De stad Herentals stak Lakenhallive in een 
nieuw kleedje met een nieuwe locatie, een 
nieuwe dag en een nieuwe naam: 
Donderse Dagen. Elke donderdag van juli 
en augustus kon het massaal opgekomen 
publiek om 20.30 uur genieten van een 
beiaardconcert of een (semi)akoestische 
concert op het buitenplein van 
cultuurcentrum ’t Schaliken. De toegang 
bleef gratis. Het slechte weer deed de 
meeste akoestische optredens uitwijken 
naar de foyer van cc ’t Schaliken.  
 
Een vaste band muzikanten, Bulsjivism 
begeleidde de optredens van  Liquid Yazz 
Meets Blue Blot, Tom Vanstiphout en Piet 
Van den Heuvel, Kathleen Vandenhoudt, 
Lieven Tavernier en Wigbert en van Patrick 
Riguelle en Jan Hautekiet. 
 
Liefhebbers van klassieke muziek konden 
genieten van de beiaardconcerten. Tijdens 
het eerste optreden op 3 juli bespeelde 

stadsbeiaardier Koen Van Assche op het 
buitenplein van cc ’t Schaliken een mobiele 
beiaard, Nel Swerts begeleidde hem op 
piano. Tijdens de volgende 
beiaardconcerten kon het publiek luisteren 
naar Tom Van Peer en Geert D’hollander. 
Op 21 augustus sloten Koen Van Assche 
en Anna Maria Reverté i Casas de reeks 
beiaardconcerten af met een vierhandig 
concert. 
  

 
 
 

NIEUW ORGANOGRAM 

De gemeenteraad ging op 5 juni 2007 
akkoord met het voorstel voor een nieuw 
organogram en voor de samenstelling van 
het managementteam. Er zijn nu twee grote 
groepen van diensten: de 
persoonsgebonden zaken en de 
grondgebonden zaken. Elke groep heeft 
een directeur die de diensten coördineert. 
Ter ondersteuning van die grote groepen 
zijn er de interne diensten, waarvoor de 
secretaris zelf de coördinatie verzorgt.  
 
De personeelsdienst, de dienst cultuur en 
de technische dienst kregen een andere 
structuur. De personeelsdienst en de dienst 
communicatie kwamen onder de leiding van 
één afdelingshoofd. De technische dienst  

administratie werd gesplitst in een gedeelte 
administratie, onder de leiding van een 
diensthoofd administratie, en een gedeelte 
studie en werfopvolging, onder de leiding 
van de industrieel ingenieur. De dienst 
cultuur werd gesplitst in het cultuurcentrum, 
onder de leiding van de cultuurfunctionaris, 
de dienst cultuurbeleid, onder de leiding 
van de cultuurbeleidscoördinator, en de 
dienst toerisme, onder leiding van een 
eigen diensthoofd.  
 
Het managementteam zal naast de 
secretaris en de ontvanger bestaan uit de 
directeur persoonsgebonden zaken, de 
directeur grondgebonden zaken en het 
afdelingshoofd personeel en communicatie.
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NIEUWE VERLICHTING SINT-WALDETRUDISKERK

Op donderdag 28 februari stelde het 
stadsbestuur de nieuwe verlichting van de 
Sint-Waldetrudiskerk voor. De vroegere 
verlichting in de kerk was sterk verouderd 
en kon niet meer gebruikt worden. De 
nieuwe verlichting werkt contrasterend en 
beklemtoont het reliëf van de kerk. De twee 
verdiepingen van de kerk, die overdag 
duidelijk te onderscheiden zijn, hebben een 
verschillende belichting. Om de stevigheid 
van de constructie te benadrukken, vullen 
grondspots de benedenverdieping van de 
kerk met licht. De grondspots zijn voorzien 
van gezandstraald glas om lichthinder en 
verblinding van voorbijgangers te 
vermijden. Kleinere projectoren belichten de 
steunberen van de verdieping. De 
galmgaten van de toren worden van 
binnenuit verlicht door lampen die een 
warm, geel licht uitstralen terwijl zeer kleine 
projectoren de kapelletjes in de toren 
benadrukken. 
 
Het algemene lichtplan van Herentals uit 
april 2003 stelt duurzaamheid voorop bij de 
verlichting van monumenten. De verlichting 

moet niet de omgeving, maar het gebouw 
zelf belichten, zodat lichtvervuiling en 
verbruik beperkt blijven. Daarvoor gebruikt 
men best klemtoonverlichting met lage 
wattages in plaats van globale verlichting 
met grote wattages. De meeste 
lichtbronnen werden buiten het gebouw 
aangebracht. De enkele lichtinstallaties op 
het gebouw zelf, vervangen oude 
lichtinstallaties en kunnen steeds verwijderd 
worden zonder schade of veranderingen 
aan het gebouw aan te brengen. 
 
De Sint-Waldetrudiskerk is een van de 
kleine kathedralen van Vlaanderen en is 
opgetrokken in Brabantse hooggotiek. De 
toren, met een hoogte van 33 meter, en de 
kruisbeuk zijn de enige overblijfselen van 
de kerk uit de veertiende eeuw. De rest van 
de kerk dateert uit de vijftiende eeuw. De 
Bovenkerk, zoals de Herentalsenaren haar 
noemen, werd in de negentiende en 
twintigste eeuw op grote schaal 
gerestaureerd. Sinds 1936 is de kerk een 
beschermd monument.

 

Sint-Waldetrudiskerk verlicht  
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BESTUUR, COMMISSIES EN ADVIESRADEN 

DE GEMEENTERAAD 

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

De raadzaal 
 
Burgemeester 
Jan Peeters, Spoorwegstraat 27 (sp.a) 
 

Schepenen 
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) 
Raf Liedts, Molenstraat 15 (Vlaams 
Belang) 
Luc De Cat, Keinigestraat 15 (CD&V) 
Guy Paulis, Lijsterdreef 2/1 (Open Vld) 
Daniël Marcipont, 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) 
Hans Van den Eynden, Acacialaan 25 
(Groen!Open) 
 

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. Sinds september 2007 
vergadert het college iedere tweede en 
vierde week van de maand op dinsdag 
om 9 uur.  
 

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.

 
Functie Naam Beleidsdomeinen 

Burgemeester Jan Peeters politie  
brandweer 
veiligheid en openbare orde  
algemeen beleid en coördinatie 
communicatie en informatie  
burgerlijke stand en bevolking 
administratieve vereenvoudiging  
middenstand en lokale economie 

Ingrid Ryken cultuur 
bibliotheek 
kunstonderwijs 
archief 
toerisme 
jumelages 

Wies Verheyden sport 
personeel 
markten en kermissen 

Mien Van Olmen ruimtelijke ordening 
milieu en groenvoorzieningen 
landbouw en plattelandsontwikkeling 

Anne-Mie Hendrickx sociale zaken 
gelijke kansen 
gezondheidsbeleid 

Jan Bertels financiën 
jeugd en ontwikkelingssamenwerking 
informatica 
huisvesting 
OCMW 
kerkfabrieken 

Schepenen 

Jos Schellens 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, openbaar werk 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 overlegforum 
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 
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: Emilie Verwimp, Bovenrij 
45/C 
Secretaris: Romy Leysen, 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
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FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE GEMEENTE 

 

FINANCIELE DIENST 

Augustijnenlaan 30 
Ontvanger Johan Vinck
 

Vaststellingen 
In 2008 hebben zich enkele zaken 
voorgedaan met behoorlijk grote financiële 
gevolgen. In chronologische volgorde gaat 
het om: het toetreden tot het Lokaal Pact, 
de financiële en economische crisis en de 
verkoop van het sportcomplex De 
Vossenberg aan het autonoom 
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie 
Herentals. Deze elementen komen her en 
der naar voor als verklaring. 
Op 24 december 2008 ontving Herentals al 
429.702,29 euro van de compensatie voor 
de Eliaheffing voor 2009. Het gaat om het 
gedeelte van het gemeentefonds. Deze 
ontvangst vindt u niet terug in de 
jaarrekening 2008. Het gaat immers om 
ontvangsten die voor 2009 bedoeld zijn en 
in dat jaar geboekt worden. 
 

Begrotingsrekening 
Het resultaat van het dienstjaar 2008 voor 
de gewone dienst / het exploitatiebudget 
bedraagt -2.964.646,11 euro, vóór de 
overboekingen en het saldo van de vorige 
dienstjaren is dit 99.127,88 euro. Dit is 
75.341,12 euro slechter dan verwacht na de 
tweede budgetwijziging. Het algemene 
begrotingsresultaat van de gewone dienst 
neemt verder af tot 2.693.129,48 euro. In 
2003 bedroeg het algemene 
begrotingsresultaat nog 
10.540.961,20 euro.  
 
Het is in de recente geschiedenis (tot en 
met 2002) nog nooit voorgevallen dat het 
resultaat van het eigen dienstjaar van de 
rekening slechter was dan het begrote 
resultaat van het eigen dienstjaar na 
budgetwijziging 2. Het feit dat 721.054 euro 
aan subsidies en bijdragen niet in 2008 
ontvangen werd, maar eerst in 2009, geeft 
aan dat er omstandigheden zijn waardoor 
een gangbare veronderstelling onderuit 
wordt gehaald. Deze omstandigheden 
bevinden zich bovendien buiten de 
invloedsfeer van de stad. 
 
De gewone ontvangsten zijn in 2008 met 
841.453,06 euro gedaald ten opzichte van 
2007. Het totaal van de gewone 

ontvangsten bedraagt 94,91% van de 
voorziene budgetten na budgetwijziging 2.  
 
De gewone uitgaven 2008 zijn met 
541.940,12 euro toegenomen ten opzichte 
van 2007. Wanneer we ermee rekening 
houden dat de personeelsbudgetten met 
bijna 759.000 euro stegen, is dit een 
opmerkelijk resultaat. Het totaal van de 
gewone uitgaven bedraagt 95,10% van de 
voorziene budgetten na budgetwijziging 2. 
  
Het resultaat van het dienstjaar 2008 voor 
de buitengewone dienst / het 
investeringsbudget bedraagt 
-4.039.735,11 euro vóór de overboekingen 
en 416.528,78 euro erna. Het algemene 
begrotingsresultaat van de buitengewone 
dienst (d.i. inclusief vorige jaren) vertoont 
hierdoor een tekort van 
-2.686.369,13 euro. 
 
De buitengewone ontvangsten 2008 zijn 
met 4.005.076,81 euro toegenomen ten 
opzichte van 2007. Desalniettemin scoort 
de totaliteit van de buitengewone 
ontvangsten slechts 43,37% van de 
voorziene budgetten na budgetwijziging 2. 
 
De buitengewone uitgaven lagen in 2008 
3.636.071,68 euro hoger dan in 2007. Het 
totaal van de buitengewone uitgaven 
bedraagt 68,86% van de voorziene 
budgetten na budgetwijziging 2. 
Van de investeringsbudgetten van de 
buitengewone dienst is 7.147.942,24 euro 
of 84,11% vastgelegd. Dit is 0,5% beter dan 
het gemiddelde over de voorbije 7 jaren. 
 
Het algemene begrotingsresultaat 
(gewone dienst + buitengewone dienst) 
voor 2008 bedraagt aldus 2.693.129,48 – 
2.686.369,13 = 6.760,35 euro. 
 
Wanneer er op de gewone dienst / het 
exploitatiebudget méér wordt uitgegeven 
dan er wordt ontvangen, wijst dit op een 
structureel probleem. Dit vergt de nodige 
aandacht. De reservespaarpot die in het 
verleden was aangelegd, is stilaan immers 
opgebruikt. De gevolgen van de financiële 
en economische crisis hebben zich 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2008 
13 

 

bovendien nog maar in zeer beperkte mate 
gemanifesteerd in de boekhouding van de 
stad. Het valt te verwachten dat de impact 
voor 2009 en 2010 een stuk zwaarder zal 
doorwegen. Vooral de ontvangsten vormen 
een potentieel risico. 
 

Balans - activa 
De vaste activa verlagen met 2,9 miljoen 
euro. Dat is een verschil van 2,33% ten 
opzichte van vorig jaar of 2,04% van het 
balanstotaal. De verkoop van het 
sportcomplex De Vossenberg aan het 
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en 
Recreatie Herentals is hier in ruime mate 
verantwoordelijk voor. 
Na de opmerking over de cijfers van de 
vaste activa in uitvoering vorig jaar, heeft 
de technische dienst een aanzienlijke 
inhaaloperatie uitgevoerd. De vaste activa 
in uitvoering verminderen met haast 13,9 
miljoen euro tot 23,6 miljoen euro. Dat is 
een verschil van bijna 60% ten opzicht van 
vorig jaar. 
De vlottende activa zijn quasi hetzelfde 
gebleven. Er is een kleine toename met 
minder dan 120.000 euro. Dit 
vertegenwoordigt amper 0,08% van het 
balanstotaal. 

 
Balans - passiva 
Uit de balans blijkt dat de schulden op 
meer dan een jaar met bijna 3,5 miljoen 
euro zijn afgenomen. De toetreding tot het 
Lokaal Pact neemt met 2,6 miljoen hiervan 
het leeuwendeel voor haar rekening. De 
uitstaande schuld is op die manier verder 
gereduceerd met 13,28%. De schuldratio 
voor het jaar 2008 (d.i. de verhouding 
tussen uitstaande schuld en totale 
ontvangsten op de gewone dienst) is gezakt 
tot 80,21%. Dit betekent dat 80,21% van de 
ontvangsten van de gewone dienst / het 
exploitatiebudget 2008 gebruikt zouden 
moeten worden om de schulden op meer 
dan één jaar volledig terug te betalen. 
Het totaal van de uitstaande schuld is 
gedaald van bijna 40 miljoen euro op 1 
januari 2005 tot iets minder dan 26 miljoen 
euro op 1 januari 2009. 
 

Resultatenrekening 
De resultatenrekening 2008 sluit af met 
een tekort van bijna 3,9 miljoen euro. Elk 
van de onderscheiden compartimenten 
draagt in min of in meerdere mate bij tot dit 
tekort. 
De courante kosten zijn gestegen van 31,6 
miljoen euro naar 32,6 miljoen euro. De 
courante opbrengsten zijn gelijktijdig 

verminderd van 33,5 miljoen euro tot 32,4 
miljoen euro. Hierdoor is er een nadelig 
courant resultaat van 161.129,24 euro. Dit 
is 2.045.481,97 euro minder goed dan in 
2007. 
 
De grootste verschillen in de courante 
kosten zijn terug te vinden op volgende 
posten: 

• personeelskosten + 723.000 euro

• toegestane werkingssubsidies + 551.000 euro

• exploitatiediensten en -
goederen 

+ 458.000 euro

• aflossing van leningen - 685.000 euro

• financiële kosten - 155.000 euro

 
De grootste verschillen in de courante 

opbrengsten zijn terug te vinden op 
volgende posten: 

• exploitatieopbrengsten + 626.000 euro

• bijdragen in weddelasten en 
ontvangen werkingssubsidies 

+ 194.000 euro

• opbrengsten van fiscaliteit - 644.000 euro

• financiële opbrengsten - 1.227.000 euro

 
De indexsprongen in 2008 hebben een 
duidelijke weerslag gehad op de 
personeelskosten. De daling van de 
uitstaande schuld verklaart de afname van 
de aflossing van de leningen en de 
vermindering van de financiële kosten. De 
afvalverwerking neemt het grootste deel 
(+ 191.000 euro) van het verschil in de 
toegestane werkingssubsidies op zich. Ook 
de erelonen en vergoedingen voor 
notarissen (+ 63.000 euro), de andere 
technische kosten woonwagenterreinen 
(+ 32.000 euro) en de erelonen ven 
vergoedingen voor studies en werken van 
de stedenbouwkundige (+ 44.000 euro) 
leveren een aanzienlijke bijdrage aan deze 
toename. 
 
Samen met de financiële en economische 
crisis geeft dit ook een verklaring voor het 
terugvallen van de fiscale en de financiële 
opbrengsten. 
 
Het voortvloeiend resultaat vertoont een 
nadelig resultaat van 185.217,39 euro. Dit 
is 652.457,03 euro minder goed dan in 
2007. 
 
Het grootste verschil vinden we terug in het 
uitzonderlijk resultaat. Daar gaan we van 
een batig saldo in 2007 van 3,5 miljoen 
euro naar een negatief saldo in 2008 van 
3,5 miljoen. Een verschil van 
7.011.314,59 euro. 
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Dit is enerzijds te wijten aan de 
uitzonderlijke kosten van de buitengewone 
dienst. Deze bedragen ruim 3,1 miljoen 
euro in 2008. Daarenboven gebeurde er in 
2008 geen afname van de reserves ten 
voordele van de buitengewone dienst, 
terwijl dit in 2007 haast 3,3 miljoen euro 
bedroeg. 

De verkoop van het sportcomplex De 
Vossenberg aan het autonoom 
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie 
Herentals voor een som die aanzienlijk 
lager was dan waarvoor het complex was 
opgenomen in het stadspatrimonium, 
verklaart deze verschillen. 

 
Finaal geeft dit: 

• een courant resultaat van - 161.129,24 euro 

• een voortvloeiend resultaat van - 185.217,39 euro 

• een uitzonderlijk resultaat van - 3.508.158,12 euro 

• of een nadelig resultaat van het boekjaar van - 3.854.504,75 euro 

 
Deze cijfers staan onderaan in de 
resultatenrekening op de post “bestemming 
nadelig resultaat”. 346.346.63 euro staat er 
als over te dragen nadelig 
exploitatieresultaat. Dit is de som van het 
courant en het voortvloeiend resultaat. 
1.508.158,12 euro staat er als over te 
dragen nadelig uitzonderlijk resultaat. 
 

Het uiteindelijke resultaat 2008 is aldus 
9.709.253,59 euro slechter dan het 
resultaat van 2007. Het is hierbij belangrijk 
te beseffen dat het gaat om cijfers uit de 
algemene rekening / de resultatenrekening. 
Dit betekent dat het verschil tussen 
opbrengsten en kosten met 9,7 miljoen euro 
gestegen is. Dit wil niet zeggen dat het 
verschil tussen ontvangsten en uitgaven 
met die som is toegenomen. 
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Resultatenrekening op 31/12/2008 
 

I Courante kosten 32 577 459,08  32 416 329,84  I' Courante opbrengsten 

  Aankopen van goederen 1 074 251,45  16 975 770,13   Opbrengsten van fiscaliteit 

  Exploitatiediensten en -goederen 5 945 797,07  1 706 400,47   Exploitatieopbrengsten 

  Personeelskosten 13 769 456,72  10 972 180,37   Bijdr. in weddelasten & ontv. werk. subs. 

  Toegestane werkingssubsidies 8 330 221,85  30 095,89   Terugvordering aflossingen leningen 

  Aflossing van leningen 2 124 197,92  2 731 882,98   Financiële opbrengsten 

  Financiële kosten 1 333 534,07       

II Subtotaal (courante kosten) 32 577 459,08  32 416 329,84  II' Subtotaal (courante opbrengsten) 

III Batig courant resultaat (II' - II) 0,00  161 129,24  III' Nadelig courant resultaat (II - II') 

IV Voortvloeiende kosten 4 895 716,52  4 710 499,13  IV' Voortvloeiende opbrengsten 

  Toevoeging van afschrijvingen 3 907 491,06  1 705 674,44   
Meerwaarden door jaarlijkse 
herwaardering 

  Minwaarden door jaarlijkse herwaardering 0,00  0,00   Voorraadwijziging 

  Voorraadvermindering 0,00  2 124 197,92   Rechtzetting van de rekeningen 64XXX 

  Rechtzetting van de rekeningen 74XXX 30 095,89  880 626,77   Verrek. ontv. invest. toel., giften, leg. 

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

  Afschrijving toegest. investeringssubs. 958 129,57       

V Subtotaal (niet-kaskosten) 4 895 716,52  4 710 499,13  V' Subtotaal (niet-kasopbrengsten) 

VI Totaal exploitatiekosten (II + V) 37 473 175,60  37 126 828,97  VI' Totaal exploitatieopbrengsten ((II' + V') 

VII Batig exploitatieresultaat (VI' - VI) 0,00  346 346,63  VII' Nadelig exploitatieresultaat (VI - VI') 

VIII Uitzonderlijke kosten 3 620 026,23  111 868,11  VIII' Uitzonderlijke opbrengsten 

  Van de gewone dienst 27 558,91  72 992,07   Van de gewone dienst 

  Van de buitengewone dienst 3 115 034,39  38 876,04   Van de buitengewone dienst 

  Niet-begrote uitzonderlijke kosten 477 432,93  0,00   Niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten 

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

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

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

X Totaal uitzonderlijke kosten (VIII + IX) 3 620 026,23  111 868,11  X' 
Totaal uitzonderlijke opbrengsten (VIII' 
+ IX') 

XI Batig uitzonderlijk resultaat (X' - X) 0,00  3 508 158,12  XI' Nadelig uitzonderlijk resultaat (X - X') 

XII Totaal van de kosten (VI + X) 41 093 201,83  37 238 697,08  XII' Totaal van de opbrengsten (VI' + X') 

XIII Batig resultaat boekjaar (XII' - XII) 0,00  3 854 504,75  XIII' Nadelig resultaat boekjaar (XII - XII') 

XIV Bestemming batig resultaat 0,00  3 854 504,75  XIV' Bestemming nadelig resultaat 

  Over te dragen batig exploitatieresultaat 0,00  346 346,63   
Over te dragen nadelig 
exploitatieresultaat 

  Over te dragen uitzonderlijk resultaat 0,00  3 508 158,12   
Over te dragen nadelig uitzonderlijk 
resultaat 

XV Evenwichtscontrole (XII + XIV) 41 093 201,83  41 093 201,83  XV' Evenwichtscontrole (XII' + XIV') 
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Balans 2008 
 

ACTIVA 2007 2008 

immateriële vaste activa 126 642,40 350 616,25 

materiële vaste activa 109 149 920,18 106 502 607,39 

niet-bebouwde gronden en terreinen 8 952 973,51 8 647 574,92 

gebouwen en hun terreinen 30 342 710,65 39 520 977,08 

wegennet 26 982 369,99 29 794 194,88 

kunstwerken 343 625,37 340 950,21 

waterlopen en waterbekkens 118 536,97 121 287,44 

meubilair en materieel 3 334 740,47 2 891 122,17 

artistiek en divers patrimonium 1 575 358,37 1 575 358,37 

vaste activa in aanbouw 37 499 604,85 23 611 142,32 

goederen verworven door leasing 0,00 0,00 

toegestane investeringssubsidies 5 607 189,55 5 098 752,17 

kredieten en leningen 1 308 430,27 1 370 563,81 

financiële vaste activa 11 735 787,65 11 693 184,78 

voorraden 0,00 0,00 

vorderingen < 1 jaar 4 037 913,88 7 578 868,08 

debiteuren 1 552 352,08 743 420,65 

BTW en aanvullende belastingen 476 985,03 510 735,46 

subsidies, giften, legaten, leningen 1 856 624,76 3 414 685,85 

intresten, dividenden, ristorno's 47 399,59 21 548,83 

diverse vorderingen 45 768,48 2 856 856,11 

terugvordering van aflossingen 58 783,94 31 621,18 

terugvordering van leningen 0,00 0,00 

bewerkingen voor derden 0,00 0,00 

financiële rekeningen 13 463 878,17 10 080 507,87 

overlopende rekeningen 327 057,27 288 768,42 

      

TOTAAL ACTIVA 145 756 819,37 142 963 868,77 

      

PASSIVA 2007 2008 

beginkapitaal 50 371 447,15 52 986 647,15 

gekapitaliseerde resultaten 30 593 233,76 35 045 764,63 

overgedragen resultaten 10 307 279,71 2 000 244,09 

van vroegere dienstjaren 0,00 0,00 

van voorgaand dienstjaar 4 452 530,87 5 854 748,84 

van het dienstjaar 5 854 748,84 -3 854 504,75 

reserves 361 556,92 361 556,92 

gewoon reservefonds 0,00 0,00 

buitengewoon reservefonds 361 556,92 361 556,92 
ontvangen toelagen, schenkingen, 
legaten 16 173 350,80 17 828 578,59 

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

schulden > 1 jaar 29 800 666,40 26 307 036,95 

leningen t.l.v. gemeente 29 385 399,15 25 923 390,88 

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

leningen t.l.v. derden 415 267,25 383 646,07 

erfpacht en leasing 0,00 0,00 

openbare leningen 0,00 0,00 

diverse schulden > 1 jaar 0,00 0,00 
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ontvangen waarborgen > 1 jaar 0,00 0,00 

schulden < 1 jaar 7 455 695,26 7 728 043,21 

aflossingen van leningen 3 204 092,45 2 337 575,44 

financiële kosten van leningen 395 958,87 318 544,26 

leningen op korte termijn 0,00 0,00 

leveranciers 2 318 421,90 1 839 395,57 

schulden voor bel., bez., soc. Lasten 1 091 715,68 1 331 285,62 

overige schulden 445 506,36 1 901 242,32 

bewerkingen voor derden 0,00 0,00 

overlopende rekeningen 693 589,37 705 997,23 

      

TOTAAL PASSIVA 145 756 819,37 142 963 868,77 

 
Balansuittreksel 
 

ACTIVA 2006 2007 2008 

immatriële vaste activa 203 662,95 126 642,40 350 616,25 

niet bebouwde gronden en terreinen 7 072 233,29 8 952 973,51 8 647 574,92 

gebouwen en hun terreinen 25 222 329,61 30 342 710,65 39 520 977,08 

wegennet 28 301 885,67 26 982 369,99 29 794 194,88 

kunstwerken 360 914,62 343 625,37 340 950,21 

waterlopen en waterbekkens 117 278,12 118 536,97 121 287,44 

meubilair en materieel 3 765 196,48 3 334 740,47 2 891 122,17 

artistiek en divers patrimonium 1 571 263,37 1 575 358,37 1 575 358,37 

vaste activa in aanbouw 24 423 349,28 37 499 604,85 23 611 142,32 

goederen verworven door leasing 4 723 800,65 0,00 0,00 

deelnemingen 11 657 921,95 11 658 028,05 11 658 059,93 

        

PASSIVA       

buitengewoon reservefonds 3 637 494,14 361 556,92 361 556,92 

investeringstoelagen centrale overheid 9 896 070,64 10 304 171,36 11 774 020,33 

investeringstoelagen andere overheid 4 290 783,31 4 241 326,38 4 192 115,90 

leningen aangegaan voor de gemeente 31 553 451,17 29 385 399,15 25 923 390,88 

aflossingen van leningen 4 378 648,53 3 204 092,45 2 337 575,44 

intresten op leningen 591 475,21 395 958,87 318 544,26 

        

        

TOTAAL BALANS 145 259 593,92 145 756 819,37 142 963 868,77 
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STEDELIJKE DIENSTEN 

INTERNE ZAKEN 

EXTERNE COMMUNICATIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Ria Van den Eynde 
Communicatieambtenaar: Jef Versmissen 

 
Communicatie Diftar 
Op 1 juli startte het stadsbestuur met het 
Diftarsysteem. Dit nieuwe systeem van 
afvalophaling moest aan de bevolking 
kenbaar gemaakt worden. De dienst 
communicatie stelde een globaal plan op 
dat voor het grootste deel strikt gevolgd 
werd. De kennisgeving bestond onder 
meer uit een artikelenreeks in de 
Stadskrant en uitgebreide berichten op de 
website. In samenwerking met de 
milieudienst en de IOK werden ook een 
uitgebreide brievencampagne en een 
aantal druk bijgewoonde 
informatievergaderingen georganiseerd. Er 
werden ook speciale 
informatievergaderingen georganiseerd 
voor bijzondere doelgroepen zoals 
senioren en kansarmen. Ook aan de balie 
moest Diftar vele malen uitgelegd worden. 
De dienst communicatie werd hierbij 
ondersteund door de milieudienst.  
 

Ondersteuning andere diensten 
De dienst communicatie leverde 
ondersteuning voor andere diensten bij de 
organisatie van persconferenties en 
bewonersvergaderingen. Deze 
ondersteuning bestond onder meer uit het 
nalezen en lay-outen van persmappen, 
presentaties en uitnodigingen. Ook leverde 
de dienst technische ondersteuning bij het 
opstellen van geluidsinstallaties en 
projectiemateriaal. Indien absoluut 
noodzakelijk leverde de dienst ook 
ondersteuning bij de catering. 
 

Realisatie toeristische film 
Het stadsbestuur kende de vzw Toerisme 
Herentals een subsidie toe van 20.100 
euro voor de realisatie van een 
toeristische film over Herentals. De dienst 
communicatie stelde in samenwerking met 
de vzw Toerisme Herentals, producer 
Visions en de dienst toerisme het script 
van de film op. Ook de administratieve 
behandeling van het dossier gebeurde 
grotendeels door de dienst communicatie. 
De film biedt een uitgebreid overzicht van 

de economische, toeristische en culturele 
voordelen van het leven in onze stad. 
 

Samenwerking middenstandsvereniging 
vzw Thals 
In 2008 beschikte het stadsbestuur over een 
krediet van 50.000 euro voor de 
ondersteuning van de 
middenstandsvereniging vzw Thals. Het 
krediet wordt verdeeld over 14 activiteiten 
die vzw Thals in samenwerking met het 
stadsbestuur organiseert: Shop in Thals, de 
braderij, de zomer- en winterbrochure, de 
promotiecampagne voor de cadeaucheques, 
… De dienst communicatie werkte nauw 
samen met de middenstandsorganisatie en 
het communicatiebureau Actor om de 
verschillende acties en realisaties te 
promoten en uit te voeren. 
 

Vacatures bij de stad 
Niet alle vacatures geraakten in 2008 even 
goed ingevuld. Daarom gaf de dienst 
communicatie extra aandacht aan een aantal 
vacatures door ze ook in de Fax van de Stad 
en op de lichtkrant in het station te plaatsen.  
 

Evolutie websitebezoek 
Sinds november 2006 is de vernieuwde 
website van de stad Herentals online. Deze 
nieuwe website slaat blijkbaar goed aan bij 
het publiek. In 2004 haalde de oude website 
nog 129.612 bezoekers, terwijl de site in 
2008 afklokt op 189.660 bezoekers. In juni 
2008 werd voor het eerst ook het 
recordaantal van 20.000 bezoekers per 
maand overschreden. 
 
We merken in het websitebezoek enkele 
cycli. Zo worden de toeristische pagina’s en 
de pagina’s van het Netepark drukker 
bezocht in de zomer dan in de winter. Het 
Netepark haalt alleen al in juli en augustus 
makkelijk 8.000 bezoekers. De pagina’s van 
cc ’t Schaliken kennen dan weer drukke 
dagen tijdens het culturele seizoen. Zo 
haalde het cultuurcentrum in de eerste 
maanden na de opening ook vlot de kaap 
van de 8. 000 bezoekers. Andere 
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prijsbeesten zijn ongetwijfeld de pagina’s 
van de toeristische dienst, waarbij vooral 
het hoge aantal bezoeken opvalt voor de 
Franstalige (8.996) en Engelstalige 
(10.081) toeristische pagina’s, die sinds 
een jaar beschikbaar zijn. Zo merken we 
dat ook in het buitenland de nodige 
interesse is voor onze stad.  
 
Het stadsbestuur werkt dagelijks aan de 
website om hem volledig te houden. 
Ondertussen telt de website al meer dan 
2.100 pagina’s. Surfers kunnen daarom 
het beste via de navigatie of via de 
zoekfunctie op zoek gaan. 
 

Stad ontvangt nieuwe inwoners 
Op zaterdag 20 december ontving het 
stadsbestuur de nieuwe inwoners van 
Herentals met een nieuwe formule. De 
ontvangst vindt plaats in de foyer van cc ’t 
Schaliken. De ontvangst start om 11 uur 
met een Fair Trade-brunch, om 12 uur is  

er het welkomstwoord en om 13 uur vertrekt 
de stadswandeling. Tijdens het 
welkomstwoord krijgen de nieuwe inwoners 
ook de toeristische dvd van Herentals te 
zien. De aanwezige nieuwe inwoners 
ontvangen een Helemaal Herentals 
Kadocheque ter waarde van 5 euro. 

 
Ondersteuning nominatie Morkhoven bij 
Dorp op Stap 
De dienst communicatie ondersteunde actief 
de nominatie van Morkhoven bij de wedstrijd 
Dorp op Stap, georganiseerd door het 
Festival van Vlaanderen. Er werd een 
persbericht rondgestuurd en ook de website 
werd ingeschakeld om Morkhoven onder de 
aandacht te brengen. Deze communicatie 
werd opgestart op dezelfde dag dat het 
nieuws van de nominatie bekend werd 
gemaakt en speelde dus zeer kort op de bal. 
Helaas haalde Morkhoven de volgende 
ronde niet. 
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INTERNE COMMUNICATIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd : Ria Van den Eynde 
Kwaliteitscoördinator: Cyriaque De Peuter 
 

Intern controlesysteem: 
dossieropvolgingssysteem 
In het kader van de ontwikkeling van het 
interne controlesysteem ging de 
projectgroep rond de aankoop van een 
dossieropvolgingssysteem van start. De 
projectgroep formuleerde de eisen waaraan 
het systeem moet voldoen. Op 29 
december gunde het schepencollege de 
opdracht voor het leveren van een modulair 
systeem voor dossieropvolging, 
geïntegreerd in de bestaande 
softwaretoepassingen voor onder andere 
registratie en opvolging van briefwisseling, 
klachten en meldingen via het e-loket. De 
implementatie is voorzien voor 2009. 

 

Kwaliteitscoördinator 
Op 1 september 2009 kwam de 
kwaliteitscoördinator in dienst. De 
kwaliteitscoördinator coördineert de 
klachtenbehandeling. Een klacht kan gaan 
over een foute handeling, het afwijken van 
de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of 
het niet uitvoeren van een handeling of 
prestatie door iemand van het bestuur. Op 
basis van de klachten van de burger kan de 
kwaliteit van de dienstverlening verhoogd 
worden. Een tweede element van 
kwaliteitszorg ligt in de opvolging van het 
intern controlesysteem. Ten slotte verzorgt 
de kwaliteitscoördinator de interne 
communicatie op organisatieniveau. 
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PERSONEELSDIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Marieke Laenen 
 

Nieuwe kader wordt ingevuld 
 
Op 5 juni 2007 keurde de gemeenteraad de 
nieuwe organisatiestructuur goed. In 2008 
keurde de gemeenteraad de uitbreiding van 
het statutair en contractueel kader goed. 
Deze nieuwe structuur werd in 2008 
ingevuld met een bestuurssecretaris 
technische dienst administratie, diensthoofd 
toerisme, afdelingshoofd personeelszaken, 
communicatie en kwaliteitszorg, directeur 
persoonsgebonden zaken, directeur 
grondsgebonden zaken en een 
kwaliteitscoördinator.  
 
Het statutair kader werd uitgebreid met de 
functie van helpdeskmedewerker/GIS-
coördinator. Verder veranderde het statutair 
kader door de schrapping van een 
technisch medewerker-beheerder 
sportinfrastructuur en de opname van een 
technisch medewerker-schoonmaak. 
 
Het contractueel kader werd uitgebreid met 
een halftijdse functie van jeugdinformatie- 
en participatieambtenaar, twee deeltijdse 
functies van gemeenschapswacht (13/38) 
en twee functies van technisch beambte-
schoonmaak. 

 
Drie werknemers gingen met pensioen in 
2008. Het stadsbestuur zwaaide een 
technisch beambte en twee 
bibliotheekassistenten uit. 
 

Personeelsbezetting 

Personeelsbezetting 2008 Aantal 

vastbenoemden 166 

benoemd op proef 5 

contractuelen 158 

gesco’s 101 

niet-gesubsidieerd 
onderwijzend personeel 

2 

totaal 432 

 
Personeelsbezetting 2008 Aantal 

vrijwillig brandweerpersoneel 65 

monitoren en jobstudenten 105 

16-jarige jobstudenten 
uitvoeringsdienst 

227 

modellen academie met 
sporadische tewerkstelling 

16 

 
 

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 één tot vier weken. 
 

Benoemingen 
In 2008 benoemde het bestuur vier 
personeelsleden op proef: 1 diensthoofd 
toerisme, 1 halftijds bibliotheek assistent, 1 
technisch beambte en 1 GIS-
coördinator/helpdeskmedewerker. 
 
Negen personeelsleden kregen een vaste 
benoeming: 4 technisch beambten, 1 
deskundige personeelsadministratie, 1 
halftijds boekhouder, 1 theaterassistent, 1 
administratief medewerker en 1 
jeugdconsulente. 
 

Bevorderingen 
Er waren vier bevorderingen in 2008: één 
personeelslid werd bevorderd tot technisch 
medewerker, één tot kwaliteitscoördinator 
en één tot afdelingshoofd. Bij de brandweer 
was er een bevordering tot 
beroepskorporaal. 
 

Aanstellingen 
In 2008 plaatste de personeelsdienst 270 
dossiers met aanstellingen of verlengingen 
van aanstellingen op de agenda van de 
gemeenteraad of het college van 
burgemeester en schepenen. 
 

Wervingsreserves 

Functie Kandidaten Geslaagd 

bibliotheekassistent 15 2 

kinderverzorgster 9 4 

technisch beambte-
schoonmaak 

19 6 

bestuurssecretaris- 
financiën 

4 1 

systeembeheerder 6 3 

administratief 
medewerker 

164 12 

 
In 2008 legde het stadsbestuur voor zes 
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 
vacante betrekkingen van die functie. 
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Rechtspositieregeling 
De projectgroep voor de invoering van het 
gemeentedecreet boog zich over de 
rechtspositieregeling. De krachtlijnen van 
deze rechtspositieregeling zijn meer 
mogelijkheden voor een samenhangend 
loopbaanbeleid, mogelijkheden voor een 
personeelsbeleid op maat van de gemeente  

 
 
en een vereenvoudiging van de 
regelgeving. Het was de bedoeling om in 
samenwerking met het OCMW en de 
representatieve vakorganisaties een 
aangepaste regeling voor Herentals uit te 
werken.

 
Openverklaringen 
Er waren dertien vacante functies bij stad Herentals in 2008. 
 
Bezetting bij aanwerving 
Functie Kandidaten Geslaagd 

2 stedenbouwkundige 3 0 

1 deeltijdse jeugdinformatie- en participatieambtenaar 32 3 

2 deeltijdse gemeenschapswachten 8 3 

1 cultuurbeambte 11 4 

1 helpdeskmedewerker/ 
GIS-coördinator 

4 1 

 
Bezetting bij bevordering 
Functie Kandidaten Geslaagd 

1 technisch medewerker 16 3 

1 kwaliteitscoördinator 1 1 

2 directeurs 4 1 

1 korporaal 1 1 

1 bestuurssecretaris technische dienst administratie 1 0 

 
Vorming 
In 2008 volgden 13 personeelsleden de 
opleiding EHBO, 10 personeelsleden de 
opleiding kleine blusmiddelen en 78 
personeelsleden de Office-opleidingen 
basis. 
 
Er werden 418 vormingsaanvragen 
ingediend, goed voor een totaal van 3.441 
uren. 
 

Verzekering 
De personeelsdienst behandelt ook de 
verzekeringsdossiers en de 
arbeidsongevallendossiers. 
 
Dossier 2006 2007 2008 

burgerlijke 
aansprakelijkheid 

61 51 
50 

auto-ongevallen 29 19 29 

schade aan 
gebouwen 

3 7 
3 

arbeidsongevallen 38 43 48 

 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2008 was 8,33 
procent. 
 
39,20 procent van de statutairen was geen 
enkele dag ziek, net zoals 45,70 procent 
van de tijdelijke werknemers en gesco’s. 
 

Griepvaccinatie 
In 2008 lieten 97 werknemers zich inenten 
tegen griep. 
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PERSOONSGEBONDEN ZAKEN 

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST 

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. 
 

Aan tafel 
In het kader van de Dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs organiseerde de academie 
in februari een open atelierdag, een 
thematentoonstelling en een kunstzinnige 
pannenkoekenbak. In de foyer van ’t 
Schaliken toonden de kinder- en 
jeugdateliers hun beeldende kijk op ‘aan 
tafel’. De leerlingen van de Morkhovense 
wijkafdeling stalen de show met enkele 
reuzenbroden, waarin ze allerlei creatieve 
kunststukjes onderbrachten. 
 

 
Reuzenbrood op Dag van het DKO 

Eten is ook cultuur 
In februari zorgde het atelier vrije grafiek 
samen met negen Herentalse restaurants 
voor de realisatie en presentatie van een 
artistiek kookboek.  
 

Graphics for Kids 
Uit de zeer actieve deelname van alle 
kinderen van de kinderateliers aan deze 
grafiekwedstrijd behaalde Jolien Van 
Rompaey, een leerling uit het jeugdatelier in 
Morkhoven, de eerste prijs. 
 

Kinderen op het Kasteel 
De jeugdateliers lieten zich inspireren door 
LEGO en maakten eigen keramische 
versies. In mei stelden ze deze tentoon 
tijdens de Speelgoedweek in kasteel Le 
Paige. 
 

Eindwerken schilderkunst 
In juni stelde de academie een selectie uit 
de eindwerken van laatstejaarsstudenten 
schilderkunst tentoon in de Lakenhal. 
 

Tentoonstelling eindwerken 
Deze traditionele tentoonstelling met 
eindwerken geeft elk jaar opnieuw het 
startsein voor het nieuwe schooljaar. 

 
Vriendjesdagen 
In september stond heel de academie 
opnieuw in het teken van de 
Vriendjesdagen. Opnieuw veel volk want 
alle leerlingen van de kinderateliers 
brachten een vriendje 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. 
 

’t Schaliken krijgt bas-reliëf 
Maria Verlooy, Kris De Smet en Patrick 
Heirmans, studenten keramiek aan de 
academie, maakten een acht meter lang 
bas-reliëf, dat de stad Herentals tussen 
twee waterstromen voorstelt. Dit bas reliëf 
kreeg een permanente plaats op het 
theaterpleintje aan het cultuurcentrum. 
 

Boominwaarts 
In oktober organiseerde Ter Vesten samen 
met Guy Van Leemput, een leerling 
keramiek, en Bruno Van Dyck een 
tentoonstelling in Le Paige. 
 

Kersthappening 
In december organiseerden de 
kinderateliers een kunstzinnige en 
hartverwarmende kersthappening in de tuin 
van de lagere graad. 
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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 

Hikstraat 28 
Directie: Frank Smolders 
 

Nieuwe filialen 
In september 2008 schreven 1.365 
leerlingen zich in voor de cursussen muziek 
of woordkunst. Om alle cursussen te 
kunnen organiseren worden lokalen 
gehuurd in de middenschool van het KTA. 
Omdat ook de woordcursussen door het 
stijgende leerlingenaantal niet meer in de 
hoofdschool in de Hikstraat terechtkunnen, 
worden de theaterzaal en de spiegelzaal 
van het Instituut der Voorzienigheid 
gehuurd. 
Het afsluiten van nieuwe filiaalcontracten 
zorgt voor een nieuwe dynamiek in de 
filialen. Het filiaal Kasterlee voltooide zijn 
plannen voor de bouw van een nieuwe 
academie. 
 

Nieuwe cursussen  
Naast de verdere uitbouw van de optie 
lichte muziek, lag de focus dit jaar op de 
uitbouw van vocale muziek. Vanaf nu 
opereren er vier koren in de academie: het 
vocaal ensemble voor de gevorderde 
volwassenen, het jeugdkoor voor leerlingen 
met een specifieke zangopleiding, het jazz-
koor voor jongeren en volwassen met 
interesse in jazz en lichte muziek, en het 
kinderkoor voor alle kinderen die graag 
zingen, ook zonder een specifieke 
zangopleiding. 
Vooral de oprichting van het kinderkoor 
bleek een groot succes: niet minder dan 45 
jonge zangers schreven zich in. 
 

Academie treedt naar buiten 
Ook in 2008 stonden er een heleboel 
activiteiten op het programma waarmee de 
academie naar buiten trad. In totaal werden 
er meer dan honderd voorstellingen 
gegeven op verschillende plaatsen in de 
stad en in de filialen. Dit zijn de blikvangers: 

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs 
Op 23 februari zetten de Stedelijke 
Academies voor Muziek en Woord en voor 
Beeldende Kunst samen een programma 
op met als thema ‘aan tafel’. De activiteiten 
vonden plaats in de foyer van cc ’t 
Schaliken. Als dessert serveerden de 
leerkrachten een druk bijgewoond 
leraarsconcert in de schouwburg. 
 
Mama, waar heb je het geluk gelaten? 
De leerlingen woord en AMT gaven in 
samenwerking met het cultuurcentrum een 
voorstelling rond schrijver Ted van 
Lieshout. 
 
Harmoniedag 
Op 9 maart sloegen de drie 
harmonieorkesten van Herentals de handen 
in elkaar om samen met de 
samenzangklassen van de academie een 
aperitiefconcert op te zetten in de 
schouwburg van ’t Schaliken. 
 
Laureatenconcert 
Op 25 november vond het laureatenconcert 
voor de tweede keer plaats in cc ’t 
Schaliken. Voor een uitverkochte zaal en 
een aandachtig publiek speelden elf 
laureaten een hoogstaand concert. De 
laureaat accordeon, begeleid door de 
strijkers en een rockcombo, sloot af met 
een werk van directeur Frank Smolders. 
  
Kersthappening 
Na het succes van vorig jaar vond op 19 
december de tweede editie van de 
kersthappening plaats. Opnieuw vond het 
publiek zijn weg naar de academie om er te 
genieten van de concertjes en de drankjes, 
geserveerd door de vriendenkring.
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BIBLIOTHEEK 

Gildelaan 13 
Diensthoofd: Jan Tegenbos 
 

Aanwinstenbeleid 
Ondanks de mogelijkheden die nieuwe 
media en technologieën bieden, blijven de 
aanwinsten van de ‘klassieke’ materialen  

(boeken, cd’s, enz.) de basis van een 
goede bibliotheekwerking. Daarom wordt 
zeer veel aandacht besteed aan 
consolidatie van het aanwinstenbeleid.

De aanwinsten in 2008 Hoofdbibliotheek Molekens Noorderwijk Totaal 

jeugdboeken 2.122 56 356 2.534 

adolescentenboeken 171 2 43 216 

volwassenen fictie 1.696 26 198 1.920 

stripverhalen 414 7 75 497 

volwassenen non-fictie 2.357  137 2.494 

cd’s 1.293   1.293 

dvd’s 1.112   1.112 

taalcursussen 6   6 

cd-roms 71   71 

 
Regionale uitstraling 
Steeds meer mensen vinden de weg naar 
de bibliotheek. In 2008 kreeg de bibliotheek 
1.602 nieuwe inschrijvingen. Iets meer dan 
de helft van de nieuwe 
bibliotheekgebruikers woont in een andere 
gemeente dan Herentals. 
 
Nieuwe inschrijvingen 2008 

Herentals 630 

Noorderwijk 109 

Morkhoven 41 

Olen 112 

Herenthout 105 

Grobbendonk 98 

Lille 72 

Westerlo 71 

Kasterlee 71 

Vorselaar 66 

andere gemeenten 227 

Totaal 1.602 

 

 
Verwendag op 11 oktober 

Beheer 
De beheerscommissie van de bibliotheek 
behandelde in 2008 onder meer het 
cultuurbeleidsplan 2007-2013, games in de 
bibliotheek, de sluiting van de uitleenpost 
Molekens, het bibliotheekreglement en de 
budgetvoorstellen 2009. 
 

 
Auteurslezing door Stijn Moekaars 

Een greep uit de bibliotheekactiviteiten in 
2008 
Maarten Jagermeester en Stijn Moekaars 
gaven auteurslezingen. Leesfee Ingrid en 
Liesbet Slegers verzorgden 
voorleessessies.  
 
Van 1 tot 16 maart nam de bibliotheek deel 
aan de Jeugdboekenweek. In het kader van 
de Week van de Bib, van 11 tot 19 oktober, 
organiseerde de bibliotheek een 
Verwendag voor de leners op 11 oktober. 
De Voorleesweek vond plaats van 22 tot 30 
november en de Week van de Smaak van 
13 tot 23 november. In juli en augustus nam 
de bibliotheek deel aan de Zomer van Vlieg 
en de Zomer van het Spannende Boek. 
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Nieuwsbrief 
Op 1 juli introduceerde de bibliotheek haar 
eigen nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 
om de twee maanden, zowel digitaal als op 
papier. De bibliotheek houdt zo meer dan 
150 abonnees op de hoogte van de 
komende activiteiten. 

 
 

Rouwkoffer 
Bibliotheekmedewerkers worden regelmatig 
geconfronteerd met vragen over poëzie bij 
afscheid en verlies, informatie over 
rouwverwerking, gepaste muziek… Daarom 
stelde de bibliotheek rouwkoffers samen 
met boeken, poëzie, muziek, teksten en 
een informatiemap. Er is een rouwkoffer 
voor de jeugd en een voor volwassenen. 
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BURGERZAKEN 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Guy Vleugels 

 

Bevolkingscijfers 
Op 31 december 2008 telde Herentals 26.446 inwoners, dat zijn 178 inwoners meer dan in 
2007.
 
Deelgemeente Belgen Vreemdelingen Totaal 

Herentals-centrum 18.603 677 19.280 

Noorderwijk 5.112 70 5.182 

Morkhoven 1.959 24 1.983 

 
Bevolkingspiramide 

 Leeftijd Aantal Mannen Vrouwen Aantal 

 100-104 0   2 

 95-99 6   16 

 90-94 25  � 69 

 85-89 126 �� ���� 244 

 80-84 276 ����� ��������� 451 

 75-79 453 ��������� ������������ 612 

 70-74 568 ����������� ������������� 657 

 65-69 565 ����������� ������������ 604 

 60-64 738 �������������� �������������� 730 

 55-59 846 ���������������� ����������������� 858 

 50-54 1069 ��������������������� ��������������������� 1062 

 45-49 1176 ����������������������� ����������������������� 1163 

 40-44 1063 ��������������������� �������������������� 1049 

 35-39 877 ����������������� ���������������� 824 

 30-34 813 ���������������� ���������������� 826 

 25-29 936 ������������������ ���������������� 837 

 20-24 835 ���������������� ��������������� 778 

 15-19 794 ��������������� ��������������� 766 

 10-14 670 ������������� ������������ 626 

 5-9 610 ������������ ����������� 596 

 0-4 627 ������������ ������������ 603 

totaal 13.073         13.373 

  �  vertegenwoordigt 50 personen  
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Inschrijvingen 

Bevolkingsregister 

Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen
-register 

Totale bevolking Opneming in de registers 

m v m v m v m v totaal 

geboorte          

 in de gemeente zelf 102 115 1 1 1 2 104 118 222 

 in een andere gemeente 34 29 0 0 0 0 34 29 63 

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

 subtotaal 136 144 1 1 1 2 138 147 285 
immigratie          

 uit Belgische gemeente 585 589 31 22 21 16 637 627 1.264 

 uit buitenland 7 14 0 1 39 34 46 49 95 

 subtotaal 592 603 31 23 60 50 683 676 1.359 
verandering van register          

van vreemdelingenregister  naar 
bevolkingsregister 

0 0 24 16 0 0    

verwerving van een andere    
nationaliteit 

8 13 0 0 0 0    

totaal 736 760 56 40 61 52 821 823 1.644 

 
Uitschrijvingen 

Bevolkingsregister 

Belgen Vreemdelingen 

Vreemdelingen-
register 

Totale bevolking Afvoering van de registers 

m v m v m v m v totaal 

overlijden          

 in de gemeente zelf 101 106 3 1 0 0 104 107 211 

 in een andere gemeente 27 21 0 0 0 0 27 21 48 

 in het buitenland 3 2 0 0 0 0 3 2 5 

 subtotaal  131 129 3 1 0 0 134 130 264 
emigratie          

 naar Belgische gemeente 489 535 28 30 6 9 523 574 1.097 

 naar buitenland 23 15 3 4 1 2 27 21 48 

 schrapping van ambtswege 40 14 3 1 2 4 45 19 64 

 subtotaal 552 564 34 35 9 15 595 614 1.209 
verandering van register          

van vreemdelingenregister naar 
bevolkingsregister 

0 0 0 0 24 16    

 verwerving van een andere 
nationaliteit 

0 0 8 13 0 0    

totaal 683 693 45 49 33 31 729 744 1.473 

          

ALGEMEEN TOTAAL +53 +67 +11 -9 +28 +21 +92 +79 +171 
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Nationaliteiten 
Met zijn 70 verschillende nationaliteiten is de Herentalse bevolking heel divers. Nederland is 
het best vertegenwoordigd, met 199 inwoners. Van de niet-Europese landen is Ghana met 45 
inwoners, het best vertegenwoordigd. In 2008 verkregen 40 vreemdelingen de Belgische 
nationaliteit. 
 

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 12.658 13.016 25.674 

Bolivia 0 1 1 

Brazilië 5 7 12 

Bulgarije 5 5 10 

Burkina Faso 0 1 1 

Canada 5 0 5 

China 7 6 13 

Colombia 0 1 1 

Congo 2 1 3 
Dominicaanse  
Republiek 1 1 2 

Duitsland 15 24 39 

Ecuador 0 1 1 

Egypte 1 0 1 

Engeland 34 12 46 

Filipijnen 3 8 11 

Frankrijk 7 6 13 

Ghana 27 18 45 

GH-Luxemburg 0 2 2 

Griekenland 3 1 4 

Hongarije 0 1 1 

Ierland 5 2 7 

India 3 3 6 

Indonesië 0 2 2 

Irak 3 2 5 

Iran 8 8 16 

Italië 16 10 26 

Ivoorkust 5 4 9 

Joegoslavië 2 0 2 

Kenia 3 2 5 

Kirgizstan 3 3 6 

Letland 0 5 5 

Libanon 3 1 4 

Liberia 3 0 3 

 
 

land man vrouw totaal 

Macedonië 3 2 5 

Madagaskar 0 1 

Maleisië 0 1 1 

Marokko 4 1 5 

Moldavië 1 1 2 

Montenegro 2 2 4 

Nederland 113 86 199 

Nigeria 2 1 3 

Oeganda 1 0 1 

Oekraïne 7 6 13 

Oezbekistan 1 1 2 

Pakistan 2 0 2 

Paraguay 1 4 5 

Polen 19 19 38 

Portugal 14 16 30 

Roemenië 10 5 15 

Russische Fed. 10 11 21 

Servië 4 3 7 
Servië- 
Montenegro 4 9 13 

Sierra-Leone 4 0 4 

Spanje 8 6 14 

Thailand 0 10 10 

Tsjechië 0 1 1 

Turkije 10 6 16 

VSA 1 3 4 

Vietnam 1 4 5 

vluchteling 1 0 1 
Iraanse 
vluchteling 1 0 1 

Srilankaanse  
vluchteling 1 0 1 

Syrische  
vluchteling 2 2 4 

Wit-Russische  
vluchteling 1 2 3 

Wit-Rusland 1 2 3 

Zweden 1 0 1 

Zwitserland 3 1 4 

onbepaald 2 0 2 
Algemeen 
totaal 13.072 13.371 26.443 
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CULTUUR 

Grote Markt 35 
Diensthoofd: Leen Evens 
 

Aanpassingen 
2008 was het eerste volledige werkjaar van 
cc ’t Schaliken. Het cultuurcentrum luisterde 
naar de wensen van de bezoekers en deed 
aanpassingen om de schouwburg 
gebruiksvriendelijker te maken.  
Zo kwam er een leuning in de theaterzaal, 
zachter licht in de gangen en de foyer en 
kwam er een voorlopige oplossing voor de 
gladde stenen aan de ingang. Het 
cultuurcentrum heeft nu een duidelijke 
bewegwijzering. Nieuw is ook het 
affichesysteem in de etalage van de 
Zandstraat en aan de ingang van de 
kantoren. 
  

Abonnementen 
Op maandag 9 juni 2008 startte de 
abonnementenverkoop voor het seizoen 
2008-2009. Vanaf maandag 18 augustus 
kon het publiek losse tickets kopen. De 
abonnementenverkoop was een succes. Op 
de eerste dag waren er al uitverkochte 
voorstellingen. ’t Schaliken verkocht 1.275 
abonnementen voor seizoen 2008-2009. 
 

 
Seizoensbeeld 2008-2009 

Cijfergegevens van seizoen 2007-2008 
De cijfergegevens hebben betrekking op 
seizoen 2007-2008, dat loopt van 
september tot augustus. 
 
 

Bezoekersaantallen  
Cultuurcentrum ’t Schaliken verkocht 973 
abonnementen: 147 daarvan waren 
abonnementen voor jongeren. Van de 79 
voorstellingen waren er 16 uitverkocht. Het 
cultuurcentrum verwelkomde 12.140 
bezoekers. 
 
Receptieve voorstellingen 
’t Schaliken verhuurt zijn infrastructuur voor 
receptieve activiteiten. 11.800 bezoekers 
woonden 88 voorstellingen bij. 33 
verschillende organisatoren huurden de 
schouwburg voor activiteiten. Ook 
gebruikten de organisatoren en een vijftal 
groepjes de twee repetitielokalen.  
 
Schoolvoorstellingen 
De schoolvoorstellingen worden het drukst 
bezocht door scholen uit Herentals. Maar 
ook klassen uit Herselt, Herenthout, 
Vorselaar, Grobbendonk, Lille, Geel en 
Westerlo bezochten deze voorstellingen. 
 

Aantal voorstellingen voor 
kleuters 

5 

Aantal bezoekers 605 

Aantal voorstellingen voor 
lager onderwijs 

13 

Aantal bezoekers 2.220 

Aantal voorstellingen voor 
secundair onderwijs 

17 

Aantal bezoekers 3.569 

Totaal aantal voorstellingen 35 
Totaal aantal bezoekers 6.394 

 
Programma cultuurcentrum 2008 
Muziekliefhebbers konden genieten in 
2008. Ze kwamen massaal luisteren naar 
Warre Borgmans, het Simoens Trio, Karl 
Vannieuwkerke, het Uzume Taiko 
Ensemble, Guido Belcanto, … 
Graindelavoix gaf een concert in de 
prachtige begijnhofkerk. De belangstelling 
voor de tango van Quilombo was zo groot 
dat de voorstelling van de Lakenhal naar de 
schouwburg verhuisde. Wie graag overdag 
naar voorstellingen komt, kon luisteren naar 
Willy Claes & Maurice Dean, De 
Sanseveria’s of Yves Meersschaert & 
Derek. 
 
De mensen van Herentals en omgeving 
lachen graag. De tickets voor de 
humoristische voorstellingen van De Frivole 
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Framboos, Gino Sancti, Intgeniep, Wouter 
Deprez, Nigel Williams, An Nelissen en De 
Schedelgeboorten vlogen de deur uit. En ze 
houden ook van goed toneel: de 
voorstellingen Mevrouw Appelfeld en 
Wintertulpen waren uitverkocht. 
Poppenspeler Fred Delfgaauw kent een 
groeiend aantal fans. De Lakenhal bleek al 
snel te klein voor de voorstelling van 
Rebecca Stradiot. Gelukkig kon deze 
artieste twee avonden na elkaar naar de 
Lakenhal komen. 
 
Families kwamen kijken naar 
kindvriendelijke voorstellingen van onder 
andere Cie Baladeu’x, Het Gevolg en 
Theater Froe Froe. Ze genoten ook van het 
klassieke Symfollies in C klein. 
 

Donderse Dagen 
Zie blikvangers op pagina 7. 
 

Het openingsfeest 
Op zondag 28 september opende 
cultuurcentrum ’t Schaliken zijn seizoen met 
een groots openingsfeest. De bezoekers 
kregen een voorsmaakje van wat cc ’t 
Schaliken aanbiedt tijdens het seizoen 
2008-2009. Onder anderen Jackobond, 
Quilombo en Han Solo stonden op het 
podium in de schouwburg. Buitenoptredens 
waren er door Gori Kadance Orchestra en 
Marc Heijnen Sopacuwa. Het thema van 
het openingsfeest was ‘circus’ en dus 
konden ook de allerkleinsten zich uitleven 
met de workshop circustechnieken. Ook de 
woonwagen met spelletjes en de 
dinosaurusmolen waren in trek. De 
optredens op de Grote Markt, op het 
buitenplein van het cultuurcentrum en in de 
schouwburg konden heel wat volk bekoren. 
 

Verenigingendag 
Op zaterdag 13 september 2008 vond in 
het cultuurcentrum Hertals in Team plaats. 
’t Schaliken organiseerde een dag voor alle 
bestuursleden en actieve organisatoren van 
Herentalse verenigingen. Vorming en 
samenwerking stonden centraal op deze 
dag. Deelnemers participeerden aan een 
uitgebreid aanbod workshops en 
infosessies over diverse thema’s (initiatie 
theatertechnieken, vrijwilligerswetgeving en 
-verzekeringen, succesvol evenementen 
promoten, …). Op deze dag kregen de 
deelnemers ook de kans in contact te 
komen met andere actieve 
Herentalsenaren, steunpunten en 
organisaties die de activiteiten van hun 

groepering een duwtje in de rug kunnen 
geven, …  
Tijdens Hertals in Team probeerden de 
verschillende verenigingen van Herentals 
bovendien de kiemen te zaaien voor nieuwe 
projecten en hier samen hun schouders 
onder te zetten. 
 

Samenwerking met de cultuurcentra van 
Geel en Heist-op-den Berg 
Nieuw vanaf seizoen 2008-2009 is een 
doorgedreven samenwerking die cc ’t 
Schaliken aangaat met de cultuurcentra van 
Geel en Heist-op-den-Berg. U kunt bij cc ’t 
Schaliken een ticket kopen voor de 
dansvoorstellingen van cc De Werft (Geel) 
en de wereldmuziekvoorstellingen van cc 
Zwaneberg (Heist-op-den-Berg). Deze twee 
centra verkopen tickets voor de klassieke 
muziek- en literatuurvoorstellingen van cc ’t 
Schaliken.  
 

 
Openingsfeest 

Tentoonstellingen 
In 2008 kon menig kunstliefhebber zijn hart 
ophalen tijdens de tentoonstellingen in Le 
Paige en in de Lakenhal. Vooral Beeldig Le 
Paige en de tentoonstellingen met werk van 
Panamarenko en Roger Raveel konden op 
massale belangstelling rekenen. 

 
Beeldig Le Paige 
Tijdens de zomermaanden van 2008 
vormde domein Le Paige voor de derde 
keer het decor van een 
beeldententoonstelling. Werken van een 
twintigtal kunstenaars stonden opgesteld 
langs de paden van het park. In het kasteel 
kon de bezoeker kunstwerken bewonderen 
van de leden van het Aquarel Instituut van 
België.  
 
Roger Raveel 
De samenwerking met de vzw Ter Vesten 
kende de vorige jaren al een forse 
uitbreiding. Ook dit jaar organiseerde het 
cultuurcentrum met deze vereniging 
verschillende tentoonstellingen in kasteel 
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Le Paige. In december kon het publiek 
kennismaken met een gevestigde waarde 
uit de Belgische kunstgeschiedenis: Roger 
Raveel. Grafisch werk van Raveel was te 
bezichtigen in kasteel Le Paige; 
tegelijkertijd liep er in de Lakenhal een 
expositie die inzoomde op de architectuur 
van het Raveelmuseum in Machelen-aan-
de-Leie. 
  

Prik! 
Tijdens de paasvakantie stond Prik! op het 
helikopterpleintje in Herentals, een 
installatie voor kinderen die balanceerde 
tussen voorstelling en kunstwerk. Prik! was 
een kunstwerk dat je van binnenuit kon 
beleven: ervaren hoe het voelt om in de 
buik van een kunstwerk te kruipen en je 
onder te dompelen in een wereld vol 
sensaties.
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CULTUURBELEID 

Grote Markt 35 
Diensthoofd: Sarah Van Balen 

 
Kempens Karakter 
Sinds december 2007 behartigt de 
projectvereniging Kempens Karakter de 
belangen van het lokaal cultureel erfgoed in 
Vorselaar, Herenthout, Nijlen, Olen, Lille, 
Grobbendonk en Herentals. Het belang van 
Kempens Karakter werd ook door de 
Vlaamse Gemeenschap erkend en 
gestimuleerd met een werkingssubsidie van 
200.000 euro. Met deze subsidie nam 
Kempens Karakter twee 
erfgoedcoördinatoren aan, die op de eerste 
verdieping van het Fundatiehuis gehuisvest 
werden. 
 

 
 

Open Monumentendag en Erfgoeddag 
De stad nam deel aan de Erfgoeddag op 13 
april en aan de Open Monumentendag op 
14 september. Deze regionale en landelijke 
projecten hebben een specifieke lokale 
invulling. 
 
In 2008 was het thema van de Open 
Monumentendag ‘20ste editie – 20ste 
eeuw’. Er werd een beeld geschetst van 
Herentals in de 20ste eeuw. In de kerk van 
de Molekens liep een 
gelegenheidstentoonstelling met plannen 
van het gebouw en werken van plaatselijke 
kunstenaars. Verschillende begeleide 
wandelingen in en rond het stadscentrum 
leidden de deelnemers langs huizen uit die 
periode en belichtten de ontwikkeling van 
tuinwijken. De werkgroep maakte een 
brochure De 20ste eeuw in Herentals - 
ontwikkeling van tuinwijken. 
 
Het centrale thema voor de erfgoeddag was 
‘wordt verwacht’. In onze regio focuste de 
erfgoedvereniging Kempens Karakter zich 
op zwangerschappen en geboortes. Het 
‘oud moederhuis’ Sancta Maria in Herentals 
speelde een centrale rol. Op zaterdag 12 en 
zondag 13 april vond er een tentoonstelling 

plaats met tal van originele invalshoeken 
rond het thema zwangerschappen en 
geboortes, zoals de geschiedenis van de 
verloskunde, de gebruiken en tradities bij 
het vieren van geboortes en de evolutie van 
de naamgeving. 
 

Samenwerking en ondersteuning van 
verenigingsleven 
De dienst cultuurbeleid behandelde 51 
aanvragen voor subsidiëring van de 
jaarwerking voor verenigingen aangesloten 
bij de cultuurraad, 4 fuifaanvragen, 
aanvragen voor diverse 
subsidiëringsmogelijkheden, 
samenwerkingsaanvragen voor onder 
andere orgelconcerten en de Gedichtendag 
en vragen voor ondersteuning via gratis 
drukwerk, recepties en ontvangsten. 
 
Het stadsbestuur werkte samen met Ter 
Vesten vzw voor tentoonstellingen in Le 
Paige. Zo vond van 16 februari tot 9 maart 
de tentoonstelling van Jan Vaerten plaats, 
van 10 tot 25 mei de tentoonstelling 
Kinderen op het kasteel en van 30 augustus 
tot 21 september de 
septembertentoonstelling met blikvanger 
Renaat Veris. 
 

 
Tentoonstelling Jan Vaerten 
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Op 11 mei vond de zeventiende editie van 
Swing-in-Thals plaats. 
 
Op zaterdag 6 september organiseerde Ter 
Vesten vzw de derde editie van Open Park 
in het arboretum van kasteel Le Paige. De 
stad ondersteunde dit initiatief met 
uitleenmateriaal en drukwerk. De 
Socialistische Harmonie De Broederband, 
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, het 
Harmonieorkest Sint-Jozefscollege, de 
Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst en de 
Koninklijke Fanfare De Noorderzonen 
ontvingen elk een vergoeding. 
 
Op 19 december organiseerde Lien Avonds 
voor de vierde maal Shaken voor een 
Deken in zaal ’t Hof. De opbrengst van de 
avond ging zoals gebruikelijk naar een goed 
doel. 
 
Ook de gemeenschapsraad van 
Noorderwijk ontving een subsidie van de 
stad voor de organisatie van het 
eindejaarsconcert op 28 december. Dit jaar 
werd het eindejaarsconcert uitgebreid met 
een optreden van Ishtar, de revelatie van 
het laatste Eurosongfestival. 
 
Het stadsbestuur erkende Theaterling en 
De Plussers als jeugdwerkinitiatieven. 
Jeugdtheater Theaterling bestaat 
ondertussen vijf jaar en biedt jongeren 
tussen 10 en 18 jaar de mogelijkheid om 
kennis te maken met theater. De Plussers 
is een jongerengroep die zich richt op 
jongeren die na het vormsel willen blijven 
samenkomen, maar in het reguliere 
jeugdwerk hun gading niet vinden. 
 

Amateurkunsten 
Het stadsbestuur organiseerde de Week 
van de Amateurkunsten en ondersteunde 
de deelnemende projecten van 2008. Van 
25 april tot 4 mei vonden er verschillende 
tentoonstellingen en evenementen plaats in 
Herentals. 
 
Atelier X is een groep kunstschilders die 
bestaat uit leerlingen van de afdeling 
schilderen van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst. Samen met François Van 
Roy stelden zij hun werken tentoon in 
kasteel Le Paige.  
 
Kunstkring 80 stelde schilderijen, 
beeldhouwwerk en keramiek tentoon in de 
Lakenhal. Tabula Rasa hield open 
atelierdagen op 26 en 27 april. Ellen 
Janssens presenteerde een reeks etsen 

met het portret als onderwerp in de foyer 
van cc ’t Schaliken. Werken van de 
Herentalse Houtsnijderclub waren te 
bezichtigen in de werkhuizen van het 
Koninklijk Technisch Atheneum. 
 
Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
wilden de stad en het OCMW ook de 
kunstenaars onder hun personeel eens in 
de kijker zetten. Op 1, 2 en 3 mei waren 
hun werken te bewonderen in de bovenzaal 
van het OCMW. 
 
Harmonie De Broederband en Music Band 
Avanti hielden op 26 april hun Lenteconcert. 
Op 27 april vond het aperitiefconcert van 
kamermuziekensemble Luciano plaats. 
Vocaal Ensemble Markant zette tijdens hun 
repetitie op 27 april de deuren van de 
Lakenhal open voor alle geïnteresseerden. 
Ook de dansers van de Koninklijke Aloude 
Sint-Sebastiaansgilde hielden een open 
repetitie op 29 april. 
 
Curieus organiseerde een algemene quiz 
op 30 april in zaal ’t Hof. De vragen gingen 
over amateurkunsten, geschiedenis, sport, 
muziek, actualiteit, … 
 

Opvolging en ondersteuning cultuurraad 
Op vrijdag 18 januari reikte de Herentalse 
cultuurraad voor de tweede maal de 
Herentalse cultuurprijs uit. De laureaat van 
de cultuurprijs 2007 is Albert Laureys, een 
begenadigd muzikant en dirigent. Reeds 71 
jaar begeleidt hij het Sint-Franciscuskoor, 
het kinderkoor, het gregoriaans koor en het 
door hem zelf opgerichte vierstemmige koor 
Zonnelied. Voor elk van deze vier koren 
schreef hij tal van nieuwe composities en 
bewerkingen. De cultuurprijs is een klein 
ingetogen figuratief beeldje, ontworpen en 
gerealiseerd door Karel Verreyt, leerling 
beeldhouwkunst aan de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst. 
 
De derde editie van de cultuurraadquiz 
vond plaats op 4 april in zaal ’t Hof. 
 
De cultuurraad organiseerde ook in 2008 
een reeks cultuurcafés in het Fundatiehuis 
op het Begijnhof: op 15 maart vond het 
Monologenfestival met Liese Bergen, Julia 
Van den Bosch en Kreutzfeld Verein plaats, 
op 27 september was er een poëzieavond 
met René Jacques en Danny Smolders en 
op 29 november trad Umpa Libre, de 
muzikale samenwerking tussen Jolien Wils 
(accordeon) en Lieve Steurs (fluit), op.
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JEUGDDIENST 

Stadspark z/n 
Diensthoofd: Marlies Valgaeren 
 

Grabbelpaswerking stijgend succes in 
2008 
Het vorige Grabbelpasjaar was een 
succesverhaal. Dankzij de stijging in de 
budgetten voor de Grabbelpas in 2008 kon 
de jeugddienst haar Grabbelpaswerking 
uitbreiden. Elke korte schoolvakantie 
presenteerde de dienst een uitgebreid en 
divers programma. Daardoor waren de 
activiteiten niet zo snel volgeboekt als 
vroeger en konden er meer kinderen 
deelnemen aan de Grabbelpaspret. De 
jeugddienst is vast van plan op deze manier 
door te zetten in 2009. Er werd ook een 
recordaantal Grabbelpassen verkocht, 261. 
In totaal namen 1.580 kinderen deel aan de 
verschillende activiteiten. 

 

 
Grabbelpasactiviteit 

De zomerwerkingen van de jeugddienst 
maken mooi weer 
De vakantiewerkingen van de jeugddienst 
scoorden weer goed bij de Herentalse 
kinderen. De stedelijke vakantiewerking op 
Kruisberg trok deze zomervakantie 1.768 
kinderen. De buurtspeelpleinwerkingen van 
Diependaal, Sterrebos en Koninkrijk 
verwelkomden respectievelijk 613, 115 en 
228 deelnemers. 854 kinderen kwamen 
naar de Speelbus wanneer die langskwam 
in hun wijk. Diependaal en Koninkrijk waren 
de uitschieters. Diependaal verwelkomde 
25 kinderen meer dan vorig jaar en 
Koninkrijk kreeg maar liefst 132 extra 
kinderen over de vloer. 

Monitoren jeugddienst in de bloemetjes 
gezet 
Elke zomer zet een heel monitorenteam zijn 
beste beentje voor in de diverse werkingen 
van de jeugddienst. De jeugddienst vond 
dat het tijd was om deze enthousiaste 
bende eens in de bloemetjes te zetten en 
organiseerde op zondag 9 november een 
hapje en een tapje in zaal ’t Hof. Er werd 
lekker getafeld en bijgepraat. Tijdens het 
evaluatiemoment polste de jeugddienst op 
een speelse manier bij de monitoren hoe de 
werkingen deze zomer vanuit hun 
standpunt verliepen en wat er kan 
veranderen in de toekomst. 
 

Speelterrein voor Laarberg 
Na lang wachten kreeg Laarberg in 2008 
een speel- en sportterrein. Op het 
sportgedeelte kwam een voetbaldoel en 
een petanquebaan. In het voorste gedeelte 
werd een gecombineerd toestel in wit zand 
geplaatst. Het perceel werd ingericht 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 2008 maakten twintig 
individuele jongeren en zestien leden van 
jeugdhuis 10R20 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 2008 kregen 
37 kinderen of jongeren zo de kans om aan 
een activiteit deel te nemen. 
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Parkrock zet geslaagde jubileumeditie 
neer 
Op vrijdag 20 juni vierde Parkrock zijn 
tienjarig bestaan met een knallende 
feesteditie. Deze ‘anniversary edition’ kan 
met overtuiging een succes genoemd 
worden: het Stadspark stroomde vol met 
jongeren, de weergoden gaven hun zegen 
en het toogpersoneel had non-stop de 
handen vol. Aangezien er iets te vieren viel, 
stonden er dit jaar ook twee topgroepen 
gepland: Milk Inc. en Funeral Dress. Regi 
en Linda van Milk Inc. zetten het Stadspark 
sfeervol op zijn kop. Het stevige punkwerk 
van Funeral Dress lokte even wat regen uit 
maar daar stoorde niemand zich aan. 
Ondanks het vele volk gebeurden er geen 
noemenswaardige ongevallen en vele 
jongeren (her)ontdekten dit jaar Parkrock. 
 

Jeugdraad verwelkomt nieuwe 
verenigingen 
De jeugdraad verwelkomde in 2008 twee 
nieuwe Herentalse jeugdverenigingen. Op 
23 oktober erkende de algemene 
vergadering Theaterling en de Plussers. 
 
Theaterling is jong Herentals theatergeweld 
dat ontstaan is uit Theaterspektakel vzw. 
Sinds seizoen 2004-2005 vormt Theaterling 
een autonome jeugdtheaterwerkplaats, die 
op regelmatige basis samenwerkt met 
Theaterspektakel vzw. 
 
De Plussers van Herentals zijn een van de 
vele Plussersgroepen in Vlaanderen. Deze 
groep bestaat uit geëngageerde jongeren 
vanaf twaalf jaar die gelovig zijn een 
belangrijke plaats geven in hun werking. 
Deze werking is gebaseerd op de visie van 
IJD (Interdiocesane Jeugddienst, de 
jeugddienst van het bisdom). 
 
Volgens het reglement dat de erkenning en 
werkingssubsidie regelt, ontvangen nieuwe 
verenigingen een startpremie van 250 euro 
en vanaf volgend werkjaar kunnen ze 
aanspraak maken op jaarlijkse 
werkingssubsidies en kampvervoer. 
 

Uitlaat: voor een verkeersveilige 
omgeving 
Uitlaat is een mobiliteitsproject dat werk 
maakt van een verkeersveilige omgeving 
nabij gemeenschapsvoorzieningen, zoals 
speelweides, jeugdlokalen, skate-
infrastructuren, cultuur- en sportcentra, … 
 

Tien jaar Parkrock 
 
Het project biedt een kwaliteitsvolle 
ondersteuning en begeleiding bij het 
opzetten van een participatietraject met de 
jeugdraad, kinderen en jongeren. De actieve 
betrokkenheid van de jeugdraad en de 
kleine weggebruiker staat dus centraal. Het 
eindresultaat van het traject wordt 
bovendien vertaald in een aantal 
beleidsaanbevelingen waarmee het 
stadsbestuur effectief aan de slag kan gaan. 
 
De jeugddienst diende een projectaanvraag 
in rond de verkeersveiligheid aan de 
scoutslokalen op de Augustijnenlaan. De 
jeugddienst vernam dat de stad Herentals 
gekozen werd om het project samen met 
vzw Ondersteuning Lokale 
Jeugdparticipatie uit te werken. Nadat was 
nagegaan wat de noden en behoeften 
waren, kon de uitwerking van het project 
beginnen. 
 

Ontwikkelingssamenwerking 
 
Fair Trade-gemeente 
In 2008 werd een trekkersgroep opgericht 
rond de campagne “Fair Trade-gemeente”. 
Op 22 mei werd een Fair Trade-ontbijt 
georganiseerd voor het stadspersoneel, het 
personeel van het rusthuis, het ziekenhuis 
en het OCMW. De koffie, thee, confituur, 
choco, suiker, … kwamen van de 
Wereldwinkel. Melk, kaas, eieren, spek, 
broodjes en koffiekoeken waren biologisch. 
Er kwamen 260 personeelsleden ontbijten. 
Op 26 augustus keurde de gemeenteraad 
een resolutie goed waarin hij verklaart dat 
hij zich bindt tot volgende verplichtingen: 
het stadsbestuur koopt enkel koffie, thee, 
fruitsap en wijn aan die het label dragen 
van Max Havelaar dat garandeert dat ze 
van eerlijke handel zijn. De leveranciers van 
de werkkleding van het stadspersoneel 
ondertekenen een verklaring dat het eerlijke 
kleding betreft. Voor het gebruik van 
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tropisch hardhout vraagt de stad steeds een 
FSC-label. Op 10 oktober werd de 
inspanning van de trekkersgroep beloond 
door het behalen van het Fair Trade-label. 
Dit werd gevierd in de Lakenhal met een 
hapje en een drankje. Momenteel kiezen 
negen winkels, drie horecazaken, vijf 
scholen, vier bedrijven en twaalf 
organisaties voor Fair Trade. 
 
11.11.11 actie 
De 11.11.11 actie van 2008 stond in het 
teken van ‘waardig werk’. Met de slogan ‘Ik 
ben geen gereedschap’ wilde men de 
aandacht vestigen op het recht op waardig 
werk en een leefbaar loon voor iedereen.  

Werknemers hebben recht op een sociale 
bescherming en moeten zich kunnen 
organiseren in vakbonden om hun rechten 
te verdedigen. Naar jaarlijkse gewoonte 
vonden er in november weer verschillende 
activiteiten plaats ten voordele van 
11.11.11. De geldinzameling aan de 
winkels en de stratenactie brachten 
3.718,61 euro op en de carwash van de 
KWB Sint-Jan bracht 225,00 euro op. De 
boekenverkoop bracht 1.696,21 euro in het 
laatje en de multiculturele brunch 2.762,21 
euro. Alle overschrijvingen samen waren 
goed voor een bedrag van 1.690,00 euro. 
Herentals zamelde in totaal 10.092,09 euro 
in. 
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SOCIALE ZAKEN EN PREVENTIE 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Dimitri Snijers 
 

Woonwagenbeleid 
In Herentals waren er drie locaties met 
woonwagenbewoners. 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 legt het 
bestuur twee residentiële 
woonwagenterreinen aan: Heirenbroek (met 
20 standplaatsen) en Viaduct (met 17 
standplaatsen).  
 
De wegen- en rioleringswerkzaamheden en 
de uitbreiding van de nutsleidingen werden 
voor beide terreinen grotendeels 
uitgevoerd. Elke standplaats krijgt nog een 
individueel dienstgebouw met douche, wc, 
wastafel en ruimte voor het plaatsen van 
wasmachine en droogkast. Het 
stadsbestuur stelde een aannemer aan 
voor de levering en plaatsing van deze 
dienstgebouwen.  
 
Om de werkzaamheden aan het nieuwe 
woonwagenterrein “Viaduct” mogelijk te 
maken, moesten de huidige 
woonwagenbewoners verhuizen. Voor hen 
werd een tijdelijk terrein ingericht. Het 
stadsbestuur voorziet er in een aansluiting 
op het water- en elektriciteitsnet.  
 

Woonwagen Heirenbroek 
 
Toewijzing van standplaatsen 
Heirenbroek: 
In overleg met de woonwagenbewoners 
werden de 20 standplaatsen toegewezen. 
Dit toewijzingsbesluit werd aan de 

bevoegde minister overgemaakt, die zijn 
akkoord gaf tot uitbetaling van de 
vooropgestelde subsidie. De individuele 
bouwaanvragen voor het plaatsen van de 
woonwagens werden door de dienst sociale 
zaken en preventie opgemaakt en 
ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.  
Viaduct: 
Het college van burgemeester en 
schepenen wees de 17 standplaatsen toe. 
Omdat het college opteerde voor een 
maximale subsidiëring kregen sommige 
bewoners, ondanks het feit dat ze al jaren 
in een woonwagen woonden, geen 
standplaats toegewezen. De dienst sociale 
zaken en preventie raadde hen aan om zich 
in te schrijven bij de sociale 
bouwmaatschappijen en hielp hen hierbij. 
Na een klacht van de vzw Vroem schorste 
de gouverneur dit toewijzingsbesluit in zijn 
uitvoering. Hierop trok het college van 
burgemeester en schepenen het besluit in. 
  
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 
secretariaatswerk. 
 
Samenstelling van de 
woonwagencommissie: afgevaardigden van 
stedelijke diensten (sociale zaken en 
preventie, jeugddienst, technische dienst), 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding, 
Centrum Deeltijds Onderwijs, 
schooldirecties, minderhedencentra 
(Provinciaal Integratie Centrum 
Provinciebestuur Antwerpen en Vlaams 
Minderhedencentrum), de politiezone 
Neteland en een parochiaal werker.
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Diftar 
In 2008 stapte de stad mee in het Diftar-
project van IOK voor het ophalen en 
verwerken van rest- en GFT-afval. Om de  

 
afvalfactuur in sommige gevallen wat te 
verzachten, keert de stad jaarlijks premies 
uit.

 aantal  
uitkeringen 

bedrag totaal 

Omnio-statuut 1.079 10 euro 10.790 euro 

incontinentiepatiënten 208 75 euro 15.600 euro 

stomapatiënten 25 5 euro 125 euro 

andere medische redenen 1 5 euro 5 euro 

 
Mantelzorgpremie 
Het stadsbestuur wil mensen die niet meer 
volledig voor zichzelf kunnen zorgen toch 
thuis in hun vertrouwde omgeving laten 
wonen. Daarom voerde ze in 2008 een 
mantelzorgpremie in. Bij het toekennen van 
de premie houdt het stadsbestuur rekening 
met de zorgbehoevendheid en het inkomen 
van de zorgbehoevende. De mantelzorger 
hoeft geen inwoner van Herentals te zijn, de 
zorgbehoevende wel. In 2008 ontvingen 91 
personen een premie van 200 euro. Zeven 
van hen wonen in een andere gemeente. 
 

 
Mantelzorg 

Personen met een handicap 
 
Toegankelijkheidspremie 
De stad wil de plaatselijke horeca 
aansporen om hun zaak zo toegankelijk 
mogelijk te maken en geeft financiële steun 
aan horecazaken die aanpassingen 
uitvoeren om rolstoelgebruikers welkom te 
heten. De premie kan oplopen tot 2.000 
euro. 
 
Werkgroep personen handicap 
De dienst sociale zaken verzorgt het 
secretariaat van de Werkgroep Personen 
met een Handicap Herentals. 
 
Subsidies 
De stad gaf jaarlijks een sociaal-
pedagogische bijdrage, een  
 

 
begeleidingsbijdrage en een 
tegemoetkoming kabel-tv aan personen met 
een handicap. Ook instellingen die 
personen met een handicap begeleiden of 
opvangen, kregen financiële steun van de 
stad. Om een verdere versnippering tegen 
te gaan, werden alle kredieten 
samengevoegd in één gemeentelijke 
premie voor personen met een handicap 
tussen 0 en 65 jaar. Hierbij wordt niet alleen 
rekening gehouden met de ziekte of 
handicap maar ook met de gevolgen die de 
aandoening heeft op de persoon en het 
gezin. Nieuw is ook dat men rekening houdt 
met de gezinstoestand waardoor 
eenoudergezinnen een hogere uitkering 
krijgen. 
 
Gemeentelijke subsidie Aantal 

- 21 jaar 38 

+ 21 jaar 21 
Federale subsidie Aantal 

inkomensvervangende en/of 
integratiesubsidie 

145 

financiële steun voor hulp aan 
bejaarden 

224 

parkeerkaart voor mensen 
met een handicap 

147 

 
Daarnaast ontvingen nog 23 personen een 
medische erkenning (een attest) zonder 
een tegemoetkoming te ontvangen. 
 
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, … 
 

Straatfeesten 
Door straatfeesten te ondersteunen en te 
promoten, wil het stadsbestuur 
buurtbewoners samenbrengen, de 
vervreemding terugdringen en nauwer 
onderling contact stimuleren.  
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In 2008 konden 40 feestende straten 
rekenen op logistieke ondersteuning, zoals 
het afsluiten van de straat of het aanpassen 
van verkeerssignalisatie. De stad kende 35 
keer een premie toe van 50 euro. De 
feestende buren kunnen bij het 
stadsbestuur ook feestmateriaal, zoals 
tafels en stoelen, lenen. 
 

Senioren 
 
Seniorenfeest 
Op 17 en 18 november 2008 organiseerde 
het stadsbestuur het jaarlijkse seniorenfeest 
in cultuurcentrum ’t Schaliken. In de 
schouwburg konden de senioren genieten 
van de show met Marc Dex en Arturo 
Cardini. Op 17 november waren er 298 
senioren aanwezig en op 18 november 106 
senioren. 
 
Seniorenoverleg 
Een afgevaardigde van de dienst neemt 
deel aan het seniorenoverleg, dat 
gecoördineerd wordt vanuit het 
dienstencentrum ‘t Convent. 
 

Vrijetijdspas 
Mensen met een beperkt inkomen of met 
een schuldenlast nemen weinig of niet deel 
aan het Herentalse aanbod op het gebied 
van sport, jeugd, cultuur, vorming en 
andere vrijetijdsbestedingen. Met het 
uitreiken van de Vrijetijdspas wil de stad de 
kansen van deze doelgroep vergroten om 
deel te nemen aan dit soort activiteiten.  
 

Vrijetijdspas 2008 

kinderen 39 

volwassenen 39 

Totaal 78 

 
Meer dan de helft van de Vrijetijdspassen 
werd uitgereikt aan personen van niet-
Belgische afkomst. Deze mensen werden 
bijna allemaal doorverwezen door de dienst 
vreemdelingenzaken en het Lokaal 
Opvanginitiatief Asielzoekers van het 
OCMW. Een kwart van de personen die in 
het bezit zijn van een Vrijetijdspas, hebben 
die in de loop van 2008 ook gebruikt. 
 
Eind december keurde Vlaams minister 
Bert Anciaux de lokale afsprakennota 
vrijetijdsparticipatie goed. De stad krijgt een 
jaarlijkse subsidie van 5.258 euro waarmee 
ze de werking van de vrijetijdspas zal 
evalueren en verder uitbreiden. 
 
 

Pensioenen 
De pensioenaanvragen op de 
pensioengerechtigde leeftijd gebeuren 
automatisch. De dienst sociale zaken 
behandelt nog wel de vervroegde 
aanvragen en aanvragen voor weduwe- en 
weduwnaarspensioenen. Naast de 
aanvragen zorgt de dienst voor informatie 
en bijkomende administratieve 
ondersteuning. In 2008 behandelde de 
sociale dienst 107 pensioenaanvragen en 
45 aanvragen in het kader van de 
inkomensgarantie voor ouderen. 
 

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2014  
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wil, door 
samenwerking tussen het Herentalse stads- 
en OCMW-bestuur en alle welzijnspartners 
van Herentals, een geïntegreerd lokaal 
welzijnsplan uitbouwen. Alle 
vooropgestelde doelen voor 2008 werden 
behaald. Meer zelfs, er werd dit jaar al rond 
een aantal doelstellingen voor 2009 
gewerkt. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan zal 
daarom jaarlijks geëvalueerd worden en 
herbekeken waar nodig.  
 

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang 
(IBO) 
Op 2 januari 2007 startte het stadsbestuur, 
in samenwerking met de vzw Stekelbees, 
met een Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang in Herentals. Na de 
toekenning van 21 plaatsen door Kind en 
Gezin, werd er op twee locaties gestart: de 
basisschool De Vesten (Augustijnenlaan 
31) in Herentals en een woning van de 
Geelse bouwmaatschappij (Sterrebos 3) in 
Noorderwijk.  
 
Na het eerste werkingsjaar werden beide 
IBO’s geëvalueerd. Hieruit bleek dat de 
locatie in Noorderwijk bijna geen bezetting 
kende, terwijl de locatie in Herentals 
overbezet was. Ondanks verwoede 
pogingen om de buitenschoolse opvang in 
Noorderwijk van de grond te krijgen – zoals 
gratis vervoer van en naar de scholen – 
bleef de opkomst van de kinderen zeer 
beperkt. Het college van burgemeester en 
schepenen besliste dan ook om de IBO-
locatie in Noorderwijk te sluiten en de 
vrijgekomen plaatsen over te hevelen naar 
de vestiging in het centrum van Herentals. 
  
Op een jaar tijd steeg het aantal 
ingeschreven gezinnen van 121 naar 236.  
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Nog meer cijfergegevens: 
 Max.  

aantal  
kinderen  
per dag 

Min.  
aantal  
kinderen  
per dag 

voorschoolse  
opvang 

14 4 

naschoolse  
opvang 

24 10 

woensdag- 
namiddag 

27 20 

krokusvakantie 39 27 

paasvakantie 40 30 

juli 38 17 

augustus 34 15 

herfstvakantie 36 26 

 
Cofinanciering vervoer kinderdagverblijf 
Jannemietjes 
Het kinderdagverblijf Jannemietjes startte in 
mei 2007 met een Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang met 24 toegewezen plaatsen. 
De opkomst tijdens schooldagen was 
echter zo laag dat Kind en Gezin hen nog 
tijd gaf tot december 2008 om te bewijzen 
dat er inderdaad een behoefte is aan 
buitenschoolse kinderopvang. Anders 
zouden deze plaatsen geschrapt worden. 
 
Aangezien het probleem vooral lag in het 
vervoer van en naar de scholen, sloot het 
stadsbestuur een 
samenwerkingsovereenkomst af met 
Jannemietjes om het vervoer mee te 
financieren. De stad stelt wel een aantal 
voorwaarden. Zo moet de buitenschoolse 
opvang van Jannemietjes open staan voor 
alle scholen in het centrum van Herentals 
en moet er een ruime prijsbevraging 
gebeuren, waarbij kan worden aangetoond 
dat er gekozen werd voor de goedkoopste 
vervoersmogelijkheid. De stad schrijft een 
bedrag van 10.000 euro in in de begroting 
en betaalt 90 procent van het ingediende 
factuurbedrag. 

 
Het Hummeltjeshof 
Het Hummeltjeshof heeft zijn werking in 
2008 met succes voortgezet. Met een 
capaciteit van 27 plaatsen en een wachtlijst 
van ondertussen 101 gezinnen is het 
kinderdagverblijf niet meer weg te denken 
uit een stad als Herentals. 
 
Financiële ondersteuning  
Sinds 2007 ontvangt het stadsbestuur een 
jaarlijkse subsidie van 13.409 euro van Kind 
en Gezin voor de organisatie van flexibele 
kinderopvang in het Hummeltjeshof.  
 

Verbouwing 
Het Sint-Jozefscollege gebruikte tot voor 
kort het sanitair dat is ondergebracht in het 
gebouw van het Hummeltjeshof. Door het 
vertrek van de school twee jaar geleden, 
kwam deze ruimte vrij. Het stadsbestuur 
heeft ondertussen definitieve plannen om 
de lokalen te verbouwen ten gunste van de 
kinderopvang. Er komt een ruimere 
inkomhal voor wandelwagentjes, 
kinderdraagzitjes,… en een bijkomende 
slaapruimte voor onze peuters. 
Het stadsbestuur stelde een aannemer aan. 
De werkzaamheden starten begin 2009. 
 

Vormingsavond voor ouders 
De sociale dienst organiseert één keer per 
jaar een vormingsmoment of een 
ouderavond. In 2008 bracht de Vlaamse 
Dienst voor Kind en Opvang (VDKO) een 
voordracht met de titel Voeding, een 
noodzaak of een machtsstrijd. Deze 
voordracht ging over de algemene voeding 
van kinderen tot drie jaar, met aandacht 
voor alle vormen van etenswaren tijdens de 
verschillende maaltijden. Het is een 
onderwerp dat veel ouders aanspreekt en 
vrij laagdrempelig is. 
 

Inbraakpreventie 
Technopreventief advies 
De preventiedienst geeft gratis advies aan 
wie zijn woning tegen inbraak wil 
beveiligen. In 2008 dienden 27 mensen een 
aanvraag in voor technopreventief advies. 
Vier mensen kregen een premie voor een 
totaalbedrag van 880,33 euro. 
 
Breek het Cilinderkraken 
De campagne Breek het Cilinderkraken 
werd afgerond. In totaal onderwierp de 
preventiedienst 336 huizen aan een 
oppervlakkige controle van de voordeur en 
de garagepoort. Woningen die voldoende 
beveiligd waren, kregen een groene kaart. 
De andere kregen een rode kaart met een 
aantal preventieve tips en de uitnodiging 
om een beroep te doen op het gratis 
technopreventief advies. Er werden maar 
liefst 181 rode kaarten uitgedeeld. Het blijft 
dus nodig om mensen voortdurend te 
blijven aansporen en motiveren om te 
investeren in inbraakbeveiliging. 
 
‘Wij geraken binnen … De dief ook?’ 
Met het eindejaar voor de boeg en de 
vaststelling dat het aantal inbraken in 
appartementsgebouwen blijft stijgen, werkte 
de preventiedienst in samenwerking met de 
lokale politie de campagne ‘Wij geraken 
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binnen … De dief ook?’ uit. Tijdens deze 
actie werden de bewoners van een aantal 
appartementsgebouwen geconfronteerd 
met medewerkers van de preventiedienst of 
de lokale politie die probeerden met een list 
toegang te krijgen tot de gebouwen. Als zij 
daarin slaagden, werd de bewoners meteen 
uitgelegd dat het om een 
preventiecampagne ging en werd hun een 
folder met enkele nuttige tips om inbraken 
te vermijden, overhandigd. In de 
gemeenschappelijke ruimtes hingen de 
medewerkers duurzame affiches op met 
een aantal tips over inbraakpreventie. Na 
een evaluatie zal bekeken worden of en 
hoe de preventiedienst deze campagne kan 
voortzetten en uitbreiden. 
  
Buurt Informatie Netwerken (BIN) 
De afgelopen jaren werden in Herentals 
acht buurtinformatienetwerken opgestart. In 
2008 werd een enquête gehouden onder de 
BIN-leden. In deze enquête werden twee 
specifieke vragen gesteld: ‘Van welke 
veiligheidsproblemen ligt u wakker?’ en 
‘Welke bijdrage kan de politie hierin 
leveren? Met andere woorden wat verwacht 
u van de politie?’. Bij het opstellen van het 
Zonale Veiligheidsplan van de lokale politie 
Neteland werd rekening gehouden met de 
resultaten van deze enquête. 
In 2008 werd het verouderde Winkel 
Informatie Netwerk (WIN) omgeschakeld 
naar het veel gebruiksvriendelijkere BIN-Z 
(Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandige 
ondernemers)-systeem. Het BIN-Z telt 
momenteel 32 leden en werd vijf keer 
geactiveerd. 
 
Een primeur voor Vlaanderen was de 
oprichting van een BIN voor de 
marktkramers van de wekelijkse 
vrijdagmarkt. Marktkramers kunnen 
verdachte feiten of handelingen doorgeven 
aan hun collega’s op de vrijdagmarkt. 
Hierdoor vergroot de waakzaamheid van de 
marktkramers en worden gauwdieven 
afgeschrikt en mogelijk sneller gevat. 
 

Fietsdiefstalpreventie 
In 2008 graveerden de 
gemeenschapswachten 133 fietsen tijdens 
de maandelijkse graveerbeurten op het 
verkeerspark en nog eens 97 fietsen op de 
jaarlijkse fietsdag De Schakel. Ook tijdens 
de Verkeersweek werden er in de 
verschillende Herentalse basisscholen 308 
fietsen gegraveerd. 
 

In 2008 werden 42 gestolen fietsen 
gevonden. De stad slaat deze fietsen op in 
haar magazijnen en plaatst ze met een 
volledige beschrijving en een foto op de 
website www.gevondenfietsen.be. 
 

Fietsgraveren 
 

Actie ‘In elke woning een rookmelder’ 
In 2007 startte de preventiedienst met een 
actie voor brandveiligheid in woningen. De 
eerste doelgroep zijn de senioren. 
Alleenstaanden tussen 80 en 85 jaar krijgen 
een gratis rookmelder van de stad. In 2008 
plaatste de brandweer 37 rookmelders.  
 

Drugpreventie 
Op 28 en 29 januari 2008 bezochten 422 
leerlingen van het derde jaar middelbaar 
onderwijs het theaterstuk Parels voor de 
zwijnen. Deze voorstelling past in het 
drugpreventiebeleid van het stadsbestuur. 
Na een globale evaluatie werd beslist om in 
2009 met een vernieuwde aanpak alle 
Herentalse secundaire scholen opnieuw 
warm te maken voor het stedelijke 
drugpreventieproject. 

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

 in 2008 

12-17 jaar 6 

18-20 jaar 13 

21-25 jaar 15 

26-29 jaar 19 

30-39 jaar 8 

40-49 jaar 1 

50-59 jaar 5 

+60 jaar 0 

Totaal 67 

 
De meeste cliënten zijn tussen de 18 en 29 
jaar oud. Ook een 50-tal ouders vonden 
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hun weg naar het JAC met vragen over 
drugs. 
 

Medisch Sociaal Opvang Centrum 
(MSOC) 
In 2008 opende het Medisch Sociaal 
Opvang Centrum zijn deuren. Het MSOC 
houdt drie zitdagen in het Jongeren Advies 
Centrum. Een maatschappelijk werker, een 
psycholoog en een arts begeleiden er 
zware druggebruikers. 

 
Dienst gemeenschapswachten 
De stad richtte een nieuwe dienst 
gemeenschapswachten op, die 
organisatorisch werd ingedeeld bij de 
stedelijke preventiedienst. De zes 
stadswachten worden voortaan 
gemeenschapswachten genoemd en 
worden gesubsidieerd door de federale 
overheid. Door hun aanwezigheid in het 
straatbeeld verhogen de 
gemeenschapswachten het 
veiligheidsgevoel van de burger. Ze vormen 
de schakel tussen de gemeente en de 
bevolking en signaleren problemen 
waarmee ze te maken krijgen aan de 
bevoegde stedelijke diensten of aan de 
politie. In 2008 brachten ze 72 meldingen 
binnen over defecten aan het 
straatmeubilair. 80 procent van deze 
defecten werd binnen drie weken opgelost. 
De gemeenschapswachten dragen ook hun 
steentje bij op het vlak van 
verkeersveiligheid door schoolkinderen te 
helpen oversteken op drukke kruispunten in 
Morkhoven en Noorderwijk. 
 

Huisbewaarster Eigen Haard 
De huisbewaarster staat in voor het 
bestrijden van sociale overlast in de 
woningcomplexen van sociale 
woningmaatschappij Eigen Haard. Om de 
contacten met de bewoners en van de 
bewoners onderling te bevorderen, 
organiseert zij het paasontbijt. 35 bewoners 
namen hieraan deel. Bij de actie Klimaat op 
Maat zetten 12 gezinnen van Kleerroos zich 
in om energie te besparen en zo de CO2 
uitstoot te beperken. 
 

Buurtvrijwilligers 
In 2007 telde Herentals 16 buurtvrijwilligers 
die zich extra inspannen om hun wijk of 
straat schoonte houden of aangenamer te 
maken. In 2008 kwamen er drie bij. Ze 
krijgen hiervoor materiële ondersteuning 
van het stadsbestuur.  
 

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 werkstraf 
en de dienstverlening kunnen enkel 
uitgevoerd worden bij openbare diensten, 
vzw’s en stichtingen met een sociaal, 
cultureel en/of wetenschappelijk doel. In 
2008 vroeg de dienst werkstraffen aan de 
verschillende werkplaatsen om de 
samenwerking te evalueren. De resultaten 
waren positief en de samenwerking kan 
zeker voortgezet, en soms zelfs uitgebreid 
worden. 
 
In 2008 verwees het Justitiehuis van 
Turnhout 95 dossiers door naar de dienst 
werkstraffen. 67 werkgestraften konden hun 
dossier positief afronden. Bij 5 dossiers 
lukte dit niet, omdat de cliënt zich niet aan 
de gemaakte afspraken hield. De 
werkgestraften presteerden in 2008 in het 
totaal 3.603 uren. 

 
Gezondheidspromotie 
Jaarlijks organiseert de dienst sociale 
zaken en preventie minstens vier acties in 
verband met gezondheidspromotie. In 2008 
kwamen de volgende projecten aan bod: 
 

Aan Tafel! 
 
Aan Tafel! 
Ook in 2008 organiseerde het stadsbestuur 
het gezondheidsproject Aan Tafel!. Het 
promoten van gezonde en gevarieerde 
voeding is immers een van de krachtlijnen 
van het stedelijke gezondheidsbeleid. 
Tijdens het preventieproject komen 
leerlingen van de Herentalse basisscholen 
op een speelse wijze meer te weten over 
gezonde voeding. Aan Tafel! vond plaats 
van 26 februari tot 5 maart 2008. In totaal 
namen 214 leerlingen deel. 
 
Werelddag Zonder Tabak 
Naar aanleiding van de Werelddag Zonder 
Tabak op 31 mei verscheen er in de 
Stadskrant een artikel over de schadelijke 
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gevolgen van roken. Het stadspersoneel 
werd door middel van een brochure 
aangespoord om te stoppen met roken. Het 
stadsbestuur nam een duidelijk standpunt in 
door op alle uitgaande post het logo van de 
Werelddag Zonder Tabak te vermelden 
gedurende de weken voorafgaand aan 31 
mei. 
 
Vaccinatieweek 
Dit jaar besteedde het stadsbestuur 
bijzondere aandacht aan het belang van 
een griepvaccinatie. Vooral ouderen zijn 
vaak slachtoffer van het griepvirus. Een 
tijdige inenting kan echter veel problemen 
voorkomen. 

Gezondheidswandelingen 
De stad moedigt inwoners aan om meer te 
bewegen door samen met een aantal 
vrijwilligers gezondheidswandelingen te 
organiseren. De gezondheidswandelingen 
vertrekken telkens om 10 uur aan het 
Netepark (maandag en woensdag), het 
administratief centrum (dinsdag en 
woensdag) en op de Molekens (dinsdag en 
donderdag). 

 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2008 
47 

 

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 
zes 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 aan te 
bieden. 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 

sportkamp 4.193

zwemlessen 629

jeugd 

turbozwemmen 211

volwassenen aquafit 2.716

senior sportief 330senioren 

aquagym 2.198

anders 185

aquagym 1.155

personen 
met een  
handicap 

anders sporten 173

Totaal  11.790 

 
BLOSO subsidieert deze activiteiten.  
 

Het Sport Na School-project (SNS) bracht 
ruim 300 jongeren tussen 12 en 18 jaar in 
beweging. Met de Sport Na School-pas 
kunnen zij 15 keer deelnemen aan 
sportactiviteiten in Herentals of Vorselaar. 
Voor een SNS-pas betalen de jongeren 30 
euro. 
 

Kleutersportdagen 
 
Op dinsdag 11 november kon er in 
Herentals weer gewandeld worden in het 
kader 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 11 november kon men 
komen wandelen in Herentals. Ondanks de 
slechte weersomstandigheden kon de 
Herentalse Wandelclub ruim 700 
deelnemers verwelkomen. 
 

Sportinfrastructuur 
 
Sporthallen 
De volgende sportaccommodatie staat ter 
beschikking van de sportverenigingen: 
sportcomplex De Vossenberg, de sporthal 
van KTA campus De Vesten in Herentals, 
de sporthal van het Chiro-comité in 
Noorderwijk en de turnzaal van de vrije 
basisschool De Wegwijzer in Morkhoven. 
De verhuur van al deze 
sportaccommodaties gebeurt door de 
stedelijke sportdienst. 

 
In 2008 deed de stad enkele opmerkelijke 
investeringen in sportcomplex De 
Vossenberg. 
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Om het sporten in het kleine polyvalente 
zaaltje tijdens de zomermaanden 
aangenamer te maken, werd er een 
koelinstallatie op het ventilatiesysteem 
geplaatst. De gepolitoerde betonvloer in de 
turnzaal werd voorzien van tapijttegels wat 
het comfort van de gymnasten ten goede 
kwam. Om de sportvloer te beschermen 
tijdens niet-sportgebonden evenementen, 
kocht de stad vloerbeschermingsmatten 
aan. De Vossenberg kreeg ook een 
automatische inkomdeur om het complex 
beter toegankelijk te maken voor personen 
met een handicap. 
 

Nieuwe vloerbekleding turnzaal 
 
Aantal bezoekers in sportcomplex De 
Vossenberg 

 2005 2006 2007 2008 

clubs 18.977 16.500 41.077 46.045

scholen 6.335 8.019 10.002 10.146

andere 3.426 6.429 7.103 6.115

sport- 
kampen 

4.259 5.383 4.572 4.193

Totaal 33.007 36.331 62.754 66.499

 
De rubriek ‘andere’ heeft betrekking op 
andere sporters die soms gebruik maken 
van de accommodatie voor bijscholingen, 
verjaardagsfeestjes, activiteiten van de 
Stichting Vlaamse Scholen, …  
 
In 2008 kreeg de sporthal 39.524 
sportievelingen over de vloer, de turnzaal 
18.614 en de kleine polyvalente zaal 8.361. 
 
Aantal bezoekers in sporthal 
Noorderwijk 

 2005 2006 2007 2008 

clubs 12.038 13.618 12.199 7.691

 
De opgegeven cijfers geven enkel het 
bezoekersaantal tijdens de trainingsuren 
van maandag tot en met vrijdag weer. Het 
officiële cijfer van 2008 ligt opvallend lager. 

De bezoekersaantallen konden niet 
optimaal bijgehouden worden wegens 
langdurige afwezigheid van de zaalwachter. 
In de praktijk waren er ongeveer even veel 
bezoekers als vorige jaren. 
 
Zwembaden 
 
Aantal bezoekers in het 
zwembadencomplex 

 2005 2006 2007 2008 

januari 27.144 28.395 25.577 24.492

februari 24.047 24.943 22.154 24.179

maart 26.928 29.567 27.413 25.599

april 28.831 26.505 26.911 25.284

mei 27.706 29.700 28.206 27.863

juni 28.429 24.178 31.413 23.668

juli 46.397 69.177 39.218 40.746

augustus 45.254 31.552 36.725 31.325

september 25.353 22.772 20.844 19.024

oktober 27.932 26.353 25.199 23.597

november 25.422 24.077 22.528 21.330

december 20.758 19.089 18.628 16.402

Totaal 354.201 356.308 324.816 303.509

 
Recreatieve voorzieningen 
 
Bezoekersaantallen van de recreatieve 
voorzieningen 

 2005 2006 2007 2008 

speeltuin 16.420 10.862 12.580 11.862

speeltuin 
groep 

1.122 2.604 2.540 477

speeltuin 
school 

3.221 3.897 5.597 4.216

minigolf 2.207 1.622 2.425 2.378

fietscross 2.351 1.910 1.919 1.886

trampoline 10.712 8.405 7.435 6.324

tafeltennis 442 327 276 336

petanque 355 289 531 522

Totaal 36.830 29.916 33.303 28.001

 
Sportraad 
De sportraad vergaderde maandelijks op 
elke eerste donderdag van de maand 
uitgezonderd in de maand augustus. Dit 
jaar werd er opnieuw intensief gewerkt in 
vijf werkgroepen. De werkgroep statuten, 
reglementen en subsidies gaf de 
subsidiereglementen opnieuw vorm, 
rekening houdend met de kwaliteitseisen 
die worden gesteld in het decreet Sport 
voor Allen. De werkgroep stelde ook twee 
nieuwe subsidiereglementen op: 
impulssubsidies en G-Sport. De werkgroep 
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andere evenementen organiseerde drie 
voetbaltornooien, waarvan er één werd 
geannuleerd. De werkgroep algemene 
vergadering, huldiging en sportgids 
concentreerde zich op de uitwerking van 
een nieuw concept voor de 
kampioenenhulde in ’t Schaliken.     
 
Op 21 maart huldigde het bestuur de 
sportlaureaten van 2007 tijdens de 
kampioenenviering. 
Jeugdlaureate 2007: Lotte Hannes  
(Badmintonclub Noorderwijk) 
Jeugdlaureaat 2007: Jef Wellens (LRV Sint 
Paulis) 
Sportlaureate 2007: Isabel Poelmans (AC 
Herentals) en Hilde Van Grieken (Corpus 
Sanum) 
Sportlaureaat 2007: Kristof Beyens (AC 
Herentals) 
Trofee Sportverdienste: Frans Wuyts 
(Herentalse Badmintonclub) 
Sportclub 2007: Corpus Sanum 
 
Gehuldigd voor speciale prestaties: 
Eliane Pellis (Herentalse Zwemclub): drie 
gouden medailles op het Europees 
kampioenschap in Kroatië 
Jan Corneillie (Vennebowlers): gouden 
medaille op de World Summer 
SpecialOlympics 
 

Gehuldigd als G-sportlaureaat: 
Karin Haesen (Vennenbowlers): gouden 
medaille op de Special Olympics 
Yoni Ceuppens (Zwemclub Geel): twee 
gouden en een zilveren medaille op de 
Special Olympics en een zilveren en 
bronzen medaille op de Regionale Special 
Olympics Nederland. 
 
Het stadsbestuur huldigde 58 
Herentalsenaren voor hun sportprestaties in 
2007. 
 
Op 3, 4, 6, 10, 11 en 13 juni 2008 
organiseerde de sportraad de Beker 
Zaalvoetbal van de Sportraad in het 
sportcomplex De Vossenberg. ZVC De 
Stormtroopers won de beker. De 
Stormtroopers deelden ook de beker van 
fairplay met ZVC Sportkring. 
  
Op 19, 21, 22, 26, 28, 29 augustus 2008 
organiseerde de sportraad samen met 
Koninklijke Noordstar de Beker Voetbal van 
de Sportraad 2008. VC Herentals won 
zowel de beker als de beker van de jeugd. 
 
De stad erkende twee nieuwe clubs als 
Herentalse sportvereniging: volleybalclub ’t 
Wipke en circusschool Locorotondo.  
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STADSARCHIEF 

Augustijnenlaan 1 
Diensthoofd: Jan Goris 
 

Erfgoeddag: ‘wordt verwacht’ 
Het thema van de Erfgoeddag van 13 april 
2008 was ‘wordt verwacht’. In dat kader 
stelde het stadsarchief een historische 
tentoonstelling samen met als titel 
Vroedvrouwen, geboorten en dopen te 
Herentals tijdens het ancien régime. Deze 
tentoonstelling vond plaats in het museum 
van het stadsarchief en bestond uit twee 
delen. Ten eerste werden er een aantal 
documenten met betrekking tot de 
vroedvrouwen tentoongesteld, zoals de 
eedformule, de uitbetalingen aan de 
stadsvroedvrouwen in de stadsrekeningen, 
… Op de tweede plaats werden een aantal 
pas gerestaureerde doopregisters aan de 
bezoekers getoond, waarvan één het oudst 
bewaard gebleven doopsel in Herentals 
vermeld (22 juli 1584). 
 
Verder maakte het stadsarchief van de 
gelegenheid gebruik om de bezoekers een 
idee te geven van het restauratieproject van 
acht oude parochieregisters van de Sint-
Waldetrudiskerk. 
 
De tentoonstelling werd afgerond met een 
chronologische lijst van de beëdigde 
vroedvrouwen die tussen 1677 en 1794 in 
dienst waren van de stad Herentals. 
Telkens werden de meest uiteenlopende 
biografische gegevens vermeld. 
 
Als introductie tot deze tentoonstelling 
schreef de stadsarchivaris Beëdigde 
vroedvrouwen in dienst van de stad 
Herentals (1677 - 1794), een artikel dat 
gebaseerd is op oorspronkelijk 
bronnenonderzoek. 
 
In totaal brachten 382 personen een geleid 
bezoek aan de tentoonstelling. 
 

Schenking schilderij Moeder Begijn 
De heer Jean-Paul Houtmeyers uit 
Turnhout schonk het schilderij Moeder 
Begijn aan de stad Herentals. Het schilderij 
stelt zijn overgroottante Maria Josephina 
Van Heertum (Poppel 1865 - Herentals 
1961) voor en werd geschilderd door 
meester-schilder Achille Van Sassenbrouck 
(Brugge 1886 - Gent 1979). De 
gemeenteraad aanvaardde deze schenking 
op 23 december 2008. 
Het schilderij Moeder Begijn hangt in het 
museum van het stadsarchief. 

 

Moeder Begijn 
 

Raadplegingen van het stadsarchief 
In 2008 deden 511 bezoekers opzoekingen 
in het stadsarchief. 
 
Koen De Schutter, een student 
geschiedenis uit Pulderbos, verrichtte 
opzoekwerk over huwelijken in Herentals 
tijdens de negentiende eeuw voor zijn MA-
verhandeling. Hij onderzocht in welke mate 
er huwelijken afgesloten werden tussen 
personen met een verschillende sociale of 
geografische achtergrond en of het 
leeftijdsverschil tussen de huwelijkspartners 
in de negentiende eeuw groter of kleiner 
werd. 
 

Erfgoedconvenant 
Voor de goedkeuring van het 
erfgoedconvenant Kempens Karakter 
maakte de archivaris een lijst op van de 
archiefbestanden die bewaard worden op 
het stadsarchief van Herentals en een lijst 
van de musea in Herentals. Op vrijdag 24 
oktober 2008 besliste de Vlaamse regering 
om Kempens Karakter te erkennen als 
erfgoedcel en een erfgoedconvenant af te 
sluiten met de projectvereniging Kempens 
Karakter. 
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Conservatie en beveiliging 
Het conservatieproject rond acht oude 
parochieregisters van de Sint-
Waldetrudiskerk, dat startte in 2005, werd 
afgerond. 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). 
 

Restauratie zes beelden Fraikincollectie 
Van 13 september tot 13 december 2008 
vond in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten (KMSK) in Antwerpen de 
tentoonstelling Het borstbeeld in de 
Nederlanden 1600 - 1800 plaats.  
Het KMSK vroeg aan het Fraikinmuseum 
om zes gipsen maquettes van K.A. Fraikin 
te mogen ontlenen. De zes beelden waren 
na hun plaatsing in het Fraikinmuseum in 
de jaren 1890 - 1893 niet meer gereinigd. 
Daarom besliste het college van 
burgemeester en schepenen op 16 juni 
2008 om de beelden eerst te laten 
restaureren door twee masterstudenten van 
de AtHogeschool in Antwerpen. 
 
De totale kostprijs voor de restauratie 
bedroeg 2.685,00 euro, waarvan het KMSK 
de helft voor zijn rekening nam. 
 
Na de tentoonstelling in Antwerpen werden 
de zes gerestaureerde gipsen maquettes 
tentoongesteld in het museum van de 
Herentalse geschiedenis op het 
stadsarchief. 

 
Buste van Flora – K.A. Fraikin 

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 licht. Elk jaarboek wordt 
tevens rijkelijk geïllustreerd met foto’s, 
tekeningen en gravures. Zoals steeds bevat 
het nieuwe Historisch Jaarboek van 
Herentals voor ‘elck wat wils’.
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TOERISME 

Grote Markt 35 
Diensthoofd: Bie De Busser 
 

Toerisme Herentals 
Toerisme Herentals is een 
samenwerkingsverband van de dienst 
toerisme en de vzw Toerisme Herentals. De 
vijftien vrijwilligers van vzw Toerisme 
Herentals vormen een hecht team met de 
medewerkers van de stad. In 2008 werd de 
dienst feesten overgeheveld naar de dienst 
toerisme. De dienst toerisme kreeg een 
eigen diensthoofd, dat op 1 juli de rangen 
kwam versterken. Dat maakt de 
personeelsbezetting tot drie voltijdse 
medewerkers en twee deeltijdse 
medewerkers (4/5de en 3/5de). Zij zijn 
samen verantwoordelijk voor de domeinen 
toerisme, jumelages, feesten en uitleen. 
 

Toerisme 
 
Fietsen 
Het fietstoerisme blijft een belangrijke rol 
spelen in onze regio: de dienst toerisme 
verkocht meer dan 500 fietskaarten van de 
Antwerpse Kempen, 1.610 deelnemers 
reden de fietszoektocht van het Groene 
Neteland, 184 toeristen huurden een fiets 
bij de vzw Toerisme Herentals en zo’n 600 
deelnemers van de fietshappening De 
Schakel kozen Herentals als vertrekplaats.  
 
Wandelen 
Ook wandelaars vinden in Herentals hun 
gading. Het wandelnetwerk Kempense 
Heuvelrug gebruikt het systeem van de 
knooppunten om de wandelaars langs de 
mooiste plekjes te leiden in Herentals, 
Kasterlee en Retie. Het grote succes van 
het wandelnetwerk bleek al uit de herdruk 
van de wandelkaarten medio 2007. Ook nu 
loopt de verkoop nog goed. Bijna 300 
wandelkaarten gingen in Herentals over de 
toonbank. 

 
De wandelingen met een gids blijven een 
succesformule. De stadsgidsen namen 
1.503 mensen mee op bezoeken aan het 
historisch centrum van Herentals. De 
natuurgidsen begeleidden 1.395 wandelaars 
door de groene rand rond Herentals. Ook de 
zondagse Herfst- en Winterwandelingen 
kunnen nog steeds rekenen op een grote 
belangstelling: van september 2007 tot april 
2008 wandelden 2.130 mensen mee.  
 
 
 

Toerisme Herentals organiseerde tijdens 
het toeristische seizoen een 
wandelzoektocht. Hieraan namen 490 
wandelaars deel. 

Netedijk met wandelaars 
 
Opening toeristisch seizoen 
Op 27 april ging het toeristisch seizoen 
officieel van start. Omdat 1 mei in 2008 ook 
Hemelvaartsdag was, werd ervoor 
geopteerd het Spel van de Roetaert 
eenmalig te integreren in de opening van 
het toeristisch seizoen. 
 
Het Spel van de Roetaert beeldt de jacht op 
het konijn uit. Vanuit de beiaardtoren 
worden pluchen konijntjes naar beneden 
gegooid. Kinderen, opgedeeld in 
leeftijdscategorieën, proberen het 
prijskonijn te vangen. Voor elk kind is er 
een prijs. Wie het prijskonijn vangt, wint een 
fiets. 177 kinderen namen deel aan het 
spel. 
Voor en na het spel werden de kinderen 
geanimeerd met een kinderdisco. Er waren 
gratis ijsjes, de bezoekers van het 
infokantoor konden streekproducten 
proeven en maakten kennis met het nieuwe 
toeristische programma. 
 
Cijfers 
Met 303.509 bezoekers blijft het Netepark 
de grootste toeristische attractie van 
Herentals. Hidrodoe bekleedt een mooie 
tweede plaats met 44.052 bezoekers in 
2008. 
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Overnachtingen 
Plaats Aantal Aantal 

Camping De Schuur 108 222 

Gastenverblijf Mariën 302 213 

Hotel De Zalm 4.953 5.939 

Hotel De Swaen geen info geen 

Centrum De Brink 37.116 33.795 

Sporthotel BLOSO 32.123 32.585 

totaal 74.602 72.754 

 
Kadocheques 
De dienst toerisme verkoopt ‘kadocheques’ 
voor de middenstandsvereniging vzw Thals. 
In 2008 werd voor 78.060 euro aan 
‘kadocheques’ verkocht. Een goede zaak, 
want de cheques ondersteunen de 
Herentalse handelaars. 
 

Feesten 
De dienst feesten verzorgt de recepties die 
de stad aanbiedt, zorgt voor gepaste 
relatiegeschenken, de bevlagging van de 
openbare gebouwen en ondersteunt tal van 
evenementen.  
 

 
Vijftigste veeprijskamp 

Provinciale veeprijskamp 
De dienst feesten en de Landelijke Raad 
organiseren samen de jaarlijkse 
veeprijskamp. In 2008 vond de 50ste editie 
plaats op het multifunctioneel terrein in 
Herentals. Naast de veeprijskamp, met 
verschillende diersoorten zoals 
shetlandpony’s, koeien, runderen, schapen, 
… werden tal van randactiviteiten 
georganiseerd met andere verenigingen. 
Het totaal aantal bezoekers in 2008 wordt 
geschat op een vijfduizendtal. 

Vuurwerk 
Tijdens het afsluiten van de jaarlijkse 
braderij eind juni zorgde de dienst feesten 
voor een prachtig vuurwerk en een 
optreden van rockband Fenix. 
 
Herentals Fietst en Feest 
Op 31 juli organiseerde vzw Herentals 
Fietst & Feest in samenwerking met de 
dienst feesten het 4de na-Tourcriterium 
Herentals Fietst. Onder meer Mark 
Cavendish, Filippo Pozzato en Tom Boonen 
kwamen aan de start. Minstens 35.000 
toeschouwers zagen Cavendish als eerste 
over de eindstreep komen. 
Vrijdag 1 augustus was het de beurt aan 
Herentals Loopt, een sportieve freerun 
onder de noemer LU 2 Uur van Hertals. De 
donderdagavond wordt traditioneel 
afgesloten met Herentals Feest, met 
optredens van onder andere Milk Inc., 
Sandrine en Gunther Neefs. 
 
Recepties 
De dienst feesten zorgde voor een vlot 
verloop van 60 recepties. 105 huwelijken of 
samenlevingscontracten werden afgesloten. 
Het stadsbestuur bood de gelukkige paren 
telkens een kleine receptie aan. 
 
Uitleenmateriaal 
De dienst feesten beheert het stedelijk 
uitleenmateriaal. 309 aanvragen werden 
behandeld, 5 aanvragen werden 
geannuleerd en 3 geweigerd.  
Voor grote evenementen ontleent de stad 
ook zelf materiaal, zoals dranghekken, 
stoelen en een podium, bij omliggende 
gemeenten. 

 
Jumelages 
De stad Herentals heeft drie officiële EU-
jumelagesteden: IJsselstein (Utrecht, 
Nederland – 125 km), Cosne-sur-Loire  
(Nièvre, Bourgogne, Frankrijk – 630 km) en 
Alpen (Wesel, Duitsland – 170 km). 
 
EU-Comeniusproject 
Het jaar ging van start met een EU-
Comeniusproject, georganiseerd door het 
Sint-Jozefinstituut. Van 19 januari tot 22 
januari verbleven 35 leerkrachten uit 
verschillende EU-landen, zoals Polen, Italië, 
Zweden, Estland, Duitsland en Noorwegen, 
voor een driedaags studiebezoek in 
Herentals. Ze ontwikkelden een onderzoek 
naar pesten en leerproblemen bij 
kansarmen in de Europese Unie. 
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IJsselstein 
Van 12 maart tot 14 maart kwamen 
leerlingen van het Cals College in 
IJsselstein naar Herentals. Ze jumeleerden 
met leerlingen van de Middenschool De 
Vesten GO. Ze brachten samen een 
werkbezoek aan Brussel, waar een 
themawandeling met gids en een bezoek 
aan het Museum voor 
Natuurwetenschappen op het programma 
stond.  
De week werd afgesloten met een receptie 
in de Lakenhal voor de gastgezinnen, de 
directie en de leerlingen. 
 
In mei 2008 was het de beurt aan de 
leerlingen van de Middenschool om 
IJsselstein te bezoeken. Van 14 mei tot 16 
mei verbleven de Herentalse leerlingen in 
gastgezinnen en volgden ze lessen in het 
Cals College.  
 
Op 1 mei 2008 fietste een groepje 
wielertoeristen van Morkhoven naar 
IJsselstein en terug (330 km). De schepen 
van jumelages en de voorzitter van het 
jumelagecomité wachtten de fietsers op aan 
de sporthal in Morkhoven. 
 

IJsselstein 
 
De burgeruitwisseling tussen Herentals en 
IJsselstein is al jaren een groot succes. In 
2008 was IJsselstein de gastgemeente. Op 
27 september namen 50 Herentalse 
burgers plaats in de bus richting IJsselstein 
voor een gezellig dagje uit. De stralende 
zon zorgde voor nog meer enthousiasme 
tussen de deelnemers en maakte het stadje 
nog uitnodigender. Het IJsselsteins 
jumelagecomité zorgde voor een geslaagde 
ontvangst met een hapje en een drankje. 
Het goedgevulde dagprogramma bevatte 
ondermeer een stadswandeling met gids, 
een idyllisch boottochtje rond IJsselstein en 
een bezoek aan het historisch centrum. 

waar die dag een muziekfestival 
plaatsvond.  
Op zaterdag 22 november 2008 werd voor 
het eerst een koorfestival georganiseerd in 
cultuurcentrum ’t Schaliken waarbij 
Herentalse en IJsselsteinse koren de kans 
kregen samen te werken en de banden op 
cultureel vlak te versterken. Drie koren uit 
IJsselstein en drie koren uit Herentals 
betraden afwisselend het podium en 
eindigden de muzikale avond met een 
samenzang.  
 
Op 9 december ontving het college van 
burgemeester en schepenen van 
IJsselstein het Herentalse schepencollege. 
Ze maakten een boottocht naar 
Marnemoende en kregen een rondleiding in 
de meubelfabriek Schilte. 
 
Cosne-sur-Loire 
Van 26 mei tot 30 mei was er de 
schooluitwisseling tussen leerlingen van het 
Collège Notre Dame in Cosne-sur-Loire en 
leerlingen van het Sint-Jozefinstituut in 
Herentals. De leerlingen uit Cosne-sur-Loire 
verbleven in Herentals bij gastgezinnen en 
volgden lessen in het Sint-Jozefinstituut. 
Samen met de Herentalse leerlingen 
brachten ze een bezoekje aan Hidrodoe, 
genoten ze van een stads- en 
natuurwandeling en namen ze een kijkje in 
de Onze-Lieve- Vrouwkathedraal in 
Antwerpen. 
De dienst feesten organiseerde op 29 mei 
een receptie in de Lakenhal om de leerrijke 
werkweek af te sluiten. 
 
Van 4 juli tot 7 juli trokken 15 Herentalse 
gezinnen naar Cosne-sur-Loire in Frankrijk, 
waar ze bij gastgezinnen logeerden. 
 
De groep wielertoeristen die eerder in 2008 
al een fietstocht naar IJsselstein maakten, 
toonden zich van 16 tot 20 juli weer van hun 
sportieve kant. Zij zetten koers naar Cosne-
sur-Loire en fietsten ook de hele afstand 
naar Herentals terug. 
 
Alpen 
Op 10 mei werd in Alpen het jaarlijkse 
Schützenfest georganiseerd. Schepen 
Ingrid Ryken en voorzitter van het 
jumelagecomité Frans Van Elsen waren 
van de partij. 
 
In november werd in Alpen het afscheid van 
brandweerchef Erwin Brüning gevierd. Een 
delegatie van de Herentalse brandweer was 
uitgenodigd. Ook schepen Ingrid Ryken en 
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Frans Van Elsen waren op de plechtigheid 
aanwezig. 
 
Estafetteloop 
Het jumelagecomité organiseerde van 30 
juli tot 1 augustus een estafetteloop. Op 30 
juli vertrokken tien lopers uit Herentals naar 
Alpen in Duitsland. Ze werden ontvangen 
door de burgemeester van Alpen. De 
volgende morgen vertrokken de lopers naar 
IJsselstein. Op hun terugtocht naar 
Herentals werden de estafettelopers 
vergezeld door IJsselsteinse lopers. Op 1 
augustus kwamen de lopers aan in 
Herentals tijdens het grote jaarlijkse 
evenement Herentals Fiets en Feest waar 
ze gehuldigd werden. Ondanks de lange  

tocht die de lopers er al op hadden zitten, 
namen de Herentalse en IJsselsteinse 
lopers deel aan de estafetteloop LU 2 Uur 
van Hertals waar ze de eerste prijs 
wegkaapten. 
 

Estafettelopers
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GRONDGEBONDEN ZAKEN 

MILIEUDIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Koen Dierckx 
 

Afval 

Afvalfracties in kilogram per inwoner 

 2006 2007 2008 

restafval 82,68 82,36 76,18 

grof vuil 29,80 29,52 15,33 

papier 84,56 94,80 92,34 

plastic 10,34 13,90 6,14 

PMD 14,29 11,07 15,36 

groenafval 219,02 238,18 184,28 

glas 29,44 28,46 31,09 

bouw- en 
sloopafval 

201,30 264,90 264,60 

kringloop 9,57 10,17 11,06 

via 
recyclagepark 

364,59 426,10 436,12 

totaal term. 
verwijderd 

112,48 110,33 94,42 

totaal 
gerecycleerd 

576,95 676,59 613,34 

totale 
afvalberg 

689,44 786,91 707,76 

 
Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat alle 
afvalfracties zijn verminderd in grootte. De 
inspanningen om het bedrijfsafval te 
scheiden van het huishoudelijk afval 
werpen hun vruchten af. Ook de invoering 
van het Diftarsysteem heeft een invloed op 
de afvalcijfers. 
 

IOK haalt restafval op 
 
Diftar 
Vanaf 1 juli 2008 gebeurt de inzameling van 
rest- en GFT-afval in Herentals volgens het 
Diftarsysteem. De voorbereidingen startten 
al in januari. Vanaf 1 januari werd de huis-
aan-huisophaling van zacht plastic 
stopgezet. De IOK nam de afvalophaling 
over, waardoor de stedelijke 
reinigingsdienst moest worden 

gereorganiseerd. Het stadsbestuur voerde 
ook evenementencontainers in. 
 
Compostmeesters 
Zoals de vorige jaren promootten de 
Herentalse compostmeesters het 
thuiscomposteren op de zondagmarkt en 
tijdens Juni Compostmaand. Ze namen ook 
deel aan het ecoFEESTival in Kamp C 
(Westerlo). De leerlingen van verschillende 
klassen kregen een rondleiding in zowel het 
recyclagepark als in het compostpark in de 
wijk Kleerroos. 
 
De stad verkocht 136 compostvaten en 186 
compostbakken in 2008. Dat is een forse 
stijging tegenover de vorige jaren. 
 

Compostvat 
 
Herbruikbare bekers 
In 2008 ging de stad op zoek naar een 
organisatie om de herbruikbare bekers, die 
de stad aankocht als alternatief voor de 
wegwerpbekers, te onderhouden. Een 
partner werd gevonden in de Kringwinkel 
Zuiderkempen. 
 

Duurzaam productgebruik 
Ook in 2008 ondersteunde de stad de 
scholen die biologisch fruit voor hun 
leerlingen kochten. Op de stedelijke 
diensten en op recepties wordt nu enkel 
biologische koffie en thee van eerlijke 
handel geschonken. Dankzij haar 
inspanningen behaalde de stad het logo 
van Fair Trade-gemeente. 
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Bodemverontreiniging 

 2006 2007 2008 

percelen opgenomen in 
 register verontreinigde 
 gronden 

57 53 32 

informatie-aanvragen 
 notarissen 

502 774 615 

bodemsanerings- 
dossiers 

2 3 3 

 
Acties in verband met natuur 
In 2008 rondde de milieudienst de 
groeninventaris af. De resultaten worden 
gebruikt om de planning van de groendienst 
verder uit te werken en om na te gaan of er 
voldoende materiaal en personeel is. 
 
De milieudienst maakte een eerste rapport 
op van de inventaris van kleine 
landschapselementen. De inventaris zal 
volledig afgerond worden in 2009. 
 
Ten slotte stapte de stad in het Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete. Deze vzw 
organiseert acties om het landschap te 
versterken, streekproducten te promoten, 
… 
 

Beheerplannen 
In 2008 werkte de stad, samen met het 
OCMW, verder aan het bosbeheerplan voor 
het Peerdsbos. 
 

Water 

Subsidieaanvragen 2006 2007 2008 

individuele 
waterzuivering 

2 2 3 

hergebruik 
regenwater en 
infiltratie 

5 4 7 

 
De stad ronde de zoneringsplannen af. 
Deze bakenen de gebieden af waar nog 
riolering komt en de gebieden waar een 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 
komt. 
 

Energie 

Subsidieaanvragen 2006 2007 2008 

fotovoltaïsche cellen 2 13 41 

zonneboilers 8 5 10 

 
Bij nieuwe bouwprojecten maakt de stad 
werk van rationeel energiegebruik en 
duurzame materialen. Ook de bestaande 
gebouwen worden onder de loep genomen. 
Het stadsbestuur gaf een firma de opdracht 
om begin 2009 enkele maatregelen uit te 
voeren om het energieverbruik in het 
Netepark te verminderen. 

  
Van enkele gebouwen volgde de stad reeds 
maandelijks het energie- en waterverbruik 
op. In het najaar van 2008 werd beslist om 
dat voortaan voor alle gebouwen te doen. 
Op die manier wil de stad abnormale 
verbruiken sneller opsporen. 
 
De stad en het OCMW maken samen een 
Lokaal Klimaatplan op. Hierin komen acties 
en maatregelen om niet alleen het 
energieverbruik van de diensten, maar ook 
dat van de inwoners en bedrijven in de stad 
te verminderen. De doelstelling is om tegen 
2012 de CO2-uitstoot met 8 procent te 
verminderen. 
 
In haar streven naar een lagere CO2-
uitstoot besliste de stad om voortaan 100 
procent groene stroom aan te kopen. 
 
De stad kocht een grasmaaier aan die op 
Pure Plantaardige Olie rijdt. De olie wordt 
geperst uit koolzaad. Omdat er bij de groei 
van het koolzaad even veel CO2 wordt 
opgenomen als er bij de verbranding van de 
olie vrijkomt, is de CO2-uitstoot van de 
grasmaaier ongeveer nul. 
 
Ten slotte voerden de Energiesnoeiers in 
2008 heel wat energiescans uit. Een 
energieadviseur gaat langs bij de mensen 
om tips te geven over hoe ze energie 
kunnen besparen. Om de actie bekend te 
maken, werd ze voorgesteld aan de 
vrouwenraad en de seniorenraad. 
 

 
Affiche Energiesnoeiers  
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Klachten in verband met hinder 

Registratie en 
behandeling 

2006 2007 2008 

hondenpoep 2 1 0 

zwerfkatten 21 26 23 

ratten en muizen 22 32 31 

kippen, vogelplaag 1 3 2 

insectenplaag 1 2 1 

groenafval 3 1 5 

sluikstorten 33 40 14 

huisvuil en zwerfvuil 15 6 10 

milieubelastend 4 2 0 

visuele hinder 0 0 0 

geluidshinder 6 11 2 

geurhinder 28 30 0 

slecht onderhouden 
gronden en distels 

2 2 0 

overhangende 
vegetatie 

1 0 0 

bouw- en sloopafval 0 0 3 
aantal klachten 139 162 91 

 

Het stadspersoneel ruimde 169 sluikstorten 
op. De politiezone maakte 50 processen-
verbaal op en maakte 20 dossiers over aan 
de GAS-ambtenaar. 
 

Vergunningen 

Behandelde dossiers 2006 2007 2008 

milieuvergunning 
Klasse 1 

22 12 16 

milieuvergunning 
Klasse 2 

16 12 11 

melding Klasse 3 20 21 32 

baangrachtoverwelving 1 3 1 

kapvergunning 47 52 34 

natuurvergunning 2 1 2 

opzoekopdracht 
milieuvergunningen 

41 33 23 

interventie bedrijven 7 14 8 

 
Adviezen 
In 2008 verleende de milieudienst op vraag 
van de andere stadsdiensten 86 adviezen. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Romy Leysen 
 

Stedenbouwkundige aanvragen, 
vergunningen en weigeringen 

 2006 2007 2008 

aanvragen 316 293 337 

vergunningen 340 256 302 

weigeringen 24 53 24 

 
Meergezinswoningen en appartementen 

 2006 2007 2008 

vergunningen 11 13 4 

 
In tegenstelling tot wat de cijfers doen 
vermoeden, blijft het aantal vergunningen 
voor meergezinswoningen en 
appartementen stijgen. De vier 
vergunningen die in 2008 werden 
afgeleverd, omvatten 27 
woongelegenheden. 
 

Verkavelingen 

Aanvragen 2006 2007 2008 

dossiers 8 6 9 

kavels 33 102 147 

 
Vergunningen 2006 2007 2008 

dossiers 4 1 4 

kavels 31 4 17 

 
Stedenbouwkundige attesten 

 2006 2007 2008 

aanvragen 11 14 11 

 
Informatieaanvragen van notarissen 

 2006 2007 2008 

aanvragen 502 774 607 

 
De dienst ruimtelijke ordening kreeg jaar na 
jaar meer informatieaanvragen van 
notarissen. De daling in 2008 is te verklaren 
door het feit dat vanaf 1 januari 2008 een 
retributie aangerekend wordt voor 
notarisinlichtingen. 
 

Bijzondere plannen van aanleg 
 
BPA Markgravenstraat 
In het kader van het bijzonder plan van 
aanleg Markgravenstraat en de 
opwaardering van de stationsomgeving 
onderhandelde de dienst ruimtelijke 
ordening met NMBS Groep en mogelijke 
projectontwikkelaars. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
PRUP Penitentiaire Instelling Wolfstee 
Op 7 januari werd een plenaire vergadering 
georganiseerd voor het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan Penitentiaire 
Instelling Wolfstee. Op 30 juni nam het 
college van burgemeester en schepenen 
kennis van de stand van zaken van het 
PRUP, waaruit bleek dat het PRUP werd 
afgesloten en dat de Regie der Gebouwen 
niet aandrong op een andere bestemming 
en invulling van het PRUP. 
 
PRUP Garage W. Peeters, 
Herenthoutseweg 
Het ontwerp van het PRUP werd van 4 
februari tot en met 3 maart aan een 
openbaar onderzoek onderworpen. De 
gemeenteraad verleende op 4 maart een 
voorwaardelijk gunstig advies over het 
ontwerp. Bij Ministerieel Besluit van 16 
december 2008 werd het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. 
 
PRUP Wapenhandel Frans Peeters, 
Duipt 6, Noorderwijk 
Op 28 juni 2007 verleende de 
gemeenteraad van Herentals 
voorwaardelijk gunstig advies over het 
ontwerp. Het PRUP werd bij Ministerieel 
Besluit van 7 april 2008 goedgekeurd. 
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
De gemeenteraad keurde het ontwerp van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
voorlopig goed op 4 december 2007. Van 3 
januari 2008 tot en met 1 april 2008 
onderwierp de dienst ruimtelijke ordening 
het ontwerp aan een openbaar onderzoek. 
Tijdens het openbaar onderzoek 
organiseerde de stad infovergaderingen in 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Op 
23 februari 2008 werden twee 
busrondleidingen georganiseerd. Door een 
procedurefout in het openbaar onderzoek 
wordt de procedure hernomen.
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TECHNISCHE DIENST 

Augustijnenlaan 30 
Diensthoofd: Gino Verschueren 
 

Gebouwen 
Een aannemer werkte voortaan de 
verbouwing van het voormalige 
gemeentehuis in Noorderwijk tot bibliotheek 
en minigemeentehuis. 
 
De stad voerde schilderwerk uit aan kasteel 
Le Paige, aan het schoolgebouw in de Sint-
Niklaasstraat en aan het archief. 
 

Wegen 
 
Asfaltbestrating 
Ieder jaar voert de stad 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de 
asfaltbestratingen. In 2008 kwamen de 
Herenthoutseweg, Servaas Daemsstraat, 
Zandkapelweg, Lichtaartseweg, 
Meivuurstraat, het kruispunt van Rietbroek 
met de Lange Eerselsstraat, Spaans Hof, 
Bertheide en Plassendonk aan de beurt. 
 
Voetpaden 
Het stadsbestuur pakt al enkele jaren 
systematisch de heraanleg van voetpaden 
in Herentals aan. In 2008 kregen de 
voetpaden in de Diesterbaan, Albertstraat, 
Leopoldstraat, Wipstraat, Ernest 
Claesstraat, Burchtstraat, Wolstraat en 
Tempels een opknapbeurt. 
 
Heraanleg centrum 
PIDPA voerde eind maart, begin april een 
aantal voorbereidende werkzaamheden uit 
in de Kerkstraat. PIDPA plaatste een 
nieuwe hoofdwaterleiding omdat de oude 
niet meer voldeed. Begin augustus begon 
een aannemer dan met de aanleg van een 
nieuwe riolering in de Kerkstraat. In oktober 
was de straat opnieuw open voor het 
verkeer. 
 
De stad liet ook het Lantaarnpad 
heraanleggen. Het Lantaarnpad kreeg 
brede stoepen en een geasfalteerd wegdek.  
 
In de Kloosterstraat kon ter hoogte van het 
KBC-gebouw niet reglementair geparkeerd 
of gestationeerd worden. Het stadsbestuur 
besliste om hier een laad- en loszone in te 
richten.  
 
 
 
 

Fietspaden 
Op de industrieterreinen Klein Gent en 
Wolfstee liggen er fietspaden in de 
Atealaan, de Toekomstlaan en de 
Saffierstraat. Het fietspad in de Saffierstraat 
liep echter niet door op de brug aan de kant 
van de Toekomstlaan. De stad liet het 
ontbrekende stuk fietspad aanleggen om 
fietsers meer veiligheid te bieden. 
 
Riolering 
In 2008 voerde de stad 
rioleringswerkzaamheden uit in de Kleine 
Ekelstraat en de Koulaak. 
 
Onverharde wegen 
Het stadsbestuur is verplicht om de 
stedelijke wegen te onderhouden. Daarbij 
horen ook de onverharde wegen. 

 
Mobiliteit 
 
Kerkstraat 
Na de heraanleg van de Kerkstraat 
veranderde ook de verkeerssituatie. Vanaf 
de Grote Markt en de Bovenrij bleef de 
Kerkstraat open voor al het verkeer. In de 
andere richting mocht het verkeer door 
vanaf het kruispunt met de Collegestraat tot 
aan het parkeerterrein van de Sint-
Waldetrudiskerk. Verder in de Kerkstraat 
gold eenrichtingsverkeer. Voor bussen van 
De Lijn en fietsers bleef het 
tweerichtingsverkeer gelden. Na evaluatie, 
besliste het stadsbestuur om opnieuw 
tweerichtingsverkeer in te voeren in heel de 
Kerkstraat. Op deze manier werd de 
Bovenrij weer beter bereikbaar. 
 
Nonnenstraat - Lantaarnpad 
Na de heraanleg van het Lantaarnpad gold 
er eenrichtingsverkeer van de Grote Markt 
naar de Nonnenstraat. Ook in de 
Nonnenstraat gold eenrichtingsverkeer van 
de Bovenrij naar de Koppelandstraat. Na 
evaluatie besliste het stadsbestuur om het 
eenrichtingsverkeer in de Nonnenstraat 
tussen het Lantaarnpad en de Bovenrij om 
te keren. Dit zorgt voor een kleine 
binnenlus. Het parkeerterrein van het 
Francesco-paviljoen werd zo beter 
bereikbaar. Bewoners van deze zone zijn 
dan ook niet meer verplicht om de grote 
lussen te volgen, waardoor zij soms ver 
moesten omrijden om thuis te geraken. 
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Verkeerssituatie stadscentrum 

 
Koppelandstraat 
In de Koppelandstraat geldt voortaan ook 
eenrichtingsverkeer van de Grote Markt tot 
aan de inrit van het parkeerterrein van 
Delhaize. Fietsers en bromfietsers mogen 
in beide richtingen blijven rijden. 
 
Voorrangsregeling kruispunt Zandpoort 
- Molenvest 
Na de heraanleg van de Zandstraat en de 
omgeving van de Zandpoort wordt het 
verkeer vanuit de Zandstraat rond de poort 
geleid. Hierdoor ontstond een ingewikkelde 
en onduidelijke voorrangsregeling. Visueel 
loopt de Lierseweg immers door naar de 
Molenvest.  
Daarom paste de gemeenteraad de 
voorrangsregeling aan. Molenvest - 
Lierseweg wordt de voorrangsweg. Het 
verkeer dat uit de Zandstraat komt, moet 
voorrang verlenen. Ook de fietsers die uit 
de Schoolstraat komen, verlenen voorrang 
aan het verkeer op de Lierseweg. 

Nieuwe buslus 
De Lijn voerde een nieuwe buslus in die 
Vorselaar, Grobbendonk, Herentals en 
Herenthout met elkaar verbindt. De buslus 
verbindt ook treinstations en woon-
werkzones. Zo kwam er een verbinding 
tussen het station in Herentals en de 
industriezone Wolfstee / Klein Gent. 
 
Snelheidsbeperking Olensweg 
De stad Herentals en de gemeente Olen 
beslisten samen om een 
snelheidsbeperking van 50 kilometer per 
uur in te voeren op de Olenseweg en de 
Noorderwijkseweg. 
 

Middenstand 
 
De Helemaal Herentals Kadocheque, die de 
vzw Thals en de stad in 2007 invoerde, 
bleek een groot succes. In 2008 werd dit 
initiatief dan ook voortgezet. 
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TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST 

Hemeldonk 8 
Diensthoofd: Freddy Engelen 

 
Nieuwe organisatie reinigingsdienst 
Vanaf 1 januari 2008 gebeurt de huis-aan-
huisophaling van restafval niet meer door 
de stadsdiensten. Door de invoering van 
het Diftarsysteem namen de diensten van 
IOK de afvalophaling over.  
De stad verminderde het aantal 
personeelsleden van de stedelijke 
huisvuildienst van negen naar drie. De zes 
werknemers werden ondergebracht in de 
stoepenploeg. Zij zorgen ervoor dat de 
voetpaden onkruidvrij zijn en dat de bermen 
tussen de voetpaden en de rijweg er mooi 
en verzorgd uitzien. De overgebleven drie 
werknemers van de huisvuildienst zorgen 
voor het leegmaken van de vuilnisbakjes en 
blikvangers, het opruimen van glas rond de 
glascontainers, het opruimen van de 
vrijdagmarkt en het schoonmaken van de 
huisvuilwagen. 
 

Stoepenploeg 

 
Start projectgroep planning technische 
dienst uitvoering 
De stad richtte een werkgroep op die 
onderzoek doet naar de inzet van 
personeel, de middelen die men ter 
beschikking heeft, de budgetten waarover 
men beschikt en de communicatiemiddelen. 
Ook brengt de werkgroep sommige 
werkprocessen in kaart. Dit alles moet 
leiden tot een betere planning en werking 
van de technische dienst uitvoering. De 
uiteindelijke doelstelling is een betere 
dienstverlening aan de interne diensten en 
de burgers. 
 

Onverharde bermen 
De technische uitvoeringsdienst herstelt 
bermen die in slechte staat zijn. In 2008 
waren dit de bermen in Berteneinde, 

Bertheide, Broekhoven, De Beuckelaer-
Pareinlaan, Distelhof, Duipt, Hulseinde, 
Kamergoor, Langepad, Rossem, 
Pluyskensvest, Hoge Weg, Servaes 
Daemstraat en de Vennen. De dienst stelt 
vast dat de problemen van diepe putten na 
een paar maanden telkens terugkeren en 
werkt aan een meer duurzame oplossing. 
 

Jobstudenten 16-jarigen 
Negen weken lang zette de technische 
uitvoeringsdienst gemiddeld 22 
jobstudenten per week aan het werk. De 
jobstudenten ruimden elke week zwerfvuil 
op, verwijderden onkruid en zorgden voor 
het opschuren en schilderen van een 150-
tal zitbanken. Om het totale beeld van de 
werkzaamheden tot uiting te laten komen, 
kregen ze steun van andere 
uitvoeringsdiensten: de dienst vervoer vulde 
putten op, de groendienst kwam snoeien en 
maaien en de reinigingsdienst maakte de 
goten schoon. 
Volgende locaties werden onder handen 
genomen: de Noordervaart (met de 
jachthaven), Oud Diependaal (met veel 
aandacht voor het speelterrein in de 
Musketstraat), het kerkhof in Herentals, 
Kruisberg en de Toeristentoren, een aantal 
straten in Noorderwijk, de invalswegen naar 
Herentals en de omleidingswegen naar de 
parkeerterreinen, de binnenstad, 
Kapellenblok, een aantal straten en pleinen 
in Morkhoven, de fietspaden op de 
Herenthoutseweg, de kaarthuisjes, de 
spoorwegtunnel aan het station, het 
basketbalterrein aan het Spaans Hof en de 
Sint-Magdalenastraat. 
 

Porfier invoegen 
Sinds de heraanleg van de Grote Markt, de 
Bovenrij, de Kerkstraat en de Zandstraat 
bestrooit de uitvoeringsdienst de straten 
minstens twee maal per jaar met porfier, dat 
tussen de kasseien geveegd wordt. 
 

Organisatie zoutstrooien 
De strooidiensten van de stad Herentals 
doen voortaan een beroep op de 
professionele organisatie MeteoServices 
om hen te ondersteunen. Aan de hand van 
de regionale weersvoorspellingen van 
MeteoServices beoordeelt de 
uitvoeringsdienst of het nodig is om het 
personeel op te roepen om te gaan 
strooien.  
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De stadsdiensten beschikken over twee 
zoutstrooiers voor rijwegen en twee tractors 
voor fietspaden. De diensten rijden niet 
willekeurig maar in fasen. De eerste fase  
omvat bruggen, het station, het 
busparkeerterrein, RVT Sint-Anna, BLOSO, 
parkeerterrein Netepark, het Sint-
Elisabethziekenhuis, de brandweerkazerne, 
het administratief centrum, De Vossenberg, 
de Academie voor Beeldende Kunst, 
scholen, fabrieken, de belangrijkste 
invalswegen en de stadskern. In fase twee 
wordt er gestrooid op belangrijke wegen 
binnen de wijken en in fase drie strooien de 
diensten op aanvraag. 

Strooidienst
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BRANDWEER 

Oud-Strijderslaan 1-3 
Kapitein: Jan Peelaerts 
 
Personeel 
Het brandweerkorps bestaat uit 67 leden, 4 
beroepsbrandweermannen en 63 
vrijwilligers. 
 
Beroepen  

Beroepsbrandweer  4 

Beroepsbrandweer elders 4 

Gemeentediensten 1 

Andere openbare diensten 12 

Privébedrijven 34 

Zelfstandige 8 

Andere 4 

 
Ouderdom personeel  

Jonger dan 35 jaar 24 

Van 35 tot jonger dan 50 27 

Meer dan 50 jaar 17 

 
Ondanks de aanvulling van het vrijwillig 
personeel met vijf nieuwe krachten is er nog 
een tekort van drie manschappen.  
 
Naar de toekomst toe is het nodig dat de 
beroepskern uitbreidt. Het wordt steeds 
moeilijker om tijdens de kantooruren 
voldoende manschappen ter beschikking te 
hebben. Daarenboven wordt het materieel 
technisch ingewikkelder en is een strikte 
opvolging noodzakelijk. Er blijft nog steeds 
een openstaande plaats in het kader. 
 

Bedrijfsbrand bij Impressio Paint 
 
Branden 
Enkele van de belangrijkste branden in 2008 
waren woningbranden in de Nieuwstraat en 
in Stadsveld waarbij de brandweer telkens 
een bewoner uit het brandende huis redde 
en woningbranden in de Markgravanstraat, 
Goudbloemstraat en De Paepestraat. Op 25 
oktober was er een brand bij Impressio Paint 
op de Herenthoutseweg. De brandweer 

leverde versterking bij een grote brand in het 
bedrijf Siësta Tours in Westerlo. 
 

 
Andere interventies dan brand 
De brandweer rukt niet alleen uit bij brand. 
In 2008 deed de brandweer 111 interventies 
voor stormschade. Op 7 augustus bevrijden 
ze een man die onder zijn eigen 
vrachtwagen was terecht gekomen bij het 
bedienen van de laadarm. Ook dieren 
worden niet aan hun lot overgelaten. De 
brandweer gebruikte een stofzuiger om twee 
katjes te redden die klem zaten achter een 
metalen I-profiel. Op 14 mei probeerden ze 
een bever te redden in het Albertkanaal. 
Jammer genoeg mislukte deze 
reddingspoging. 
 
Aard Herentals Andere  

gemeente 
Totaal 

loos alarm 5 1 6 

verkeersongeval 9 17 26 

arbeidsongeval 1 0 1 

instorting 0 1 1 

wegreiniging 49 31 80 

wespen 146 157 303 

dieren redden 6 1 7 

personen in lift 1 1 2 

milieuvervuiling 1 2 3 

drenkeling 1 0 1 

ledigingwerken 6 5 11 

overstroming 8 5 13 

andere 167 77 244 
totaal 400 298 698 

 
 
 

Aard Herentals Andere  
gemeente 

Totaal 

loos alarm 18 17 35 

schouwbrand 3 12 15 

personenwagen 3 7 10 

vrachtwagen 3 1 4 

struikgras 3 1 4 

bos 0 1 1 

afval 7 1 8 

hooi - stro 1 0 1 

ééngezinswoning 13 6 19 

appartement 4 1 5 

caravan 0 1 1 

winkel 0 1 1 

industrie 9 5 14 

bouwwerf 1 0 1 

vaartuig 0 1 1 

andere 17 10 27 
totaal 82 65 147 



Jaarverslag schepencollege Herentals 2008 
66 

 

Brandpreventie 
In 2008 voerde de brandweer 1.053 
opdrachten uit voor brandpreventie. Ze 
verleenden onder meer 243 adviezen bij 
bouwaanvragen en 46 bij 
milieuvergunningen. 
 
Materiaalnieuws 
Het is van het grootste belang dat de 
brandweer zijn wagenpark in orde houdt. De 
duikwagen werd in de loop van 2008 
vernieuwd. De commandowagen Ford 
Galaxy werd vervangen door een Volvo 
XC90. De Ford Galaxy zal als bijkomend 
dienstvoertuig nog een tijdje gebruikt 
worden voor het afleggen van 
preventiebezoeken en het bijwonen van 
vergaderingen, meetings en opleidingen. 
 
Ook dit jaar investeerde de brandweer in 
veiligheid met de aankoop van 
beschermende kledij voor het personeel, 
zoals interventiebroeken, vesten en helmen. 

Een gedeelte van deze materialen werd 
aangeschaft met 75% staatssubsidies.  
 
De brandweer schafte ook een ‘ruggedized’ 
PC aan die geschikt is om mee te nemen op 
interventies. 
 

'Ruggedized' PC
 


