VOORWOORD
Beste lezer
De viering van 800 jaar Herentals heeft het afgelopen jaar voor een uitbundige sfeer gezorgd
in onze stad. Ik denk aan de gezellige volksfeesten op de Grote Markt, in Noorderwijk en in
Morkhoven, het jongerenfeest tijdens het Spel van de Roetaert, de prachtige
theaterwandeling van JCI Gheel en Thals, de schoolprojecten en de vele tentoonstellingen,
lezingen en publicaties met als thema de geschiedenis van onze stad. Ik wil dan ook alle
vrijwilligers en medewerkers danken die van 800 jaar Herentals een echt feestjaar gemaakt
hebben. U leest er alles over in dit jaarverslag.
Maar een jaarverslag bewaart niet alleen de herinnering aan grote gebeurtenissen, het werpt
ook een blik op de dagdagelijkse activiteiten 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.
De aantrekkingskracht van Herentals blijkt trouwens uit de gestage bevolkingsaangroei die
ook in 2010 werd verdergezet. We zijn voor het eerst met meer dan 27.000 Herentalsenaren.
Ik ben er dan ook trots op om dit jaarverslag aan alle inwoners te mogen voorstellen. Ik wens
iedereen veel leesplezier!
Uw burgemeester
Jan Peeters
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BLIKVANGERS IN 2010
800 jaar Herentals
29 augustus in de Sint-Waldetrudiskerk liep,
lokte meer dan tweeduizend bezoekers.
Ook de bijbehorende lezingen waren een
succes.
Op 1 mei katapulteerde de jeugdraad de
Herentalse Grote Markt terug in de tijd, met
tal van historische spelletjes, zoals
zwaardvechten. De allerkleinsten
grabbelden pluchen beestjes en snoepgoed
bij elkaar tijdens het jaarlijkse Spel van de
Roetaert.
Ook Morkhoven en Noorderwijk vierden
mee. Van 8 tot 15 mei droeg Morkhoven de
titel Dorp in Feest. Op het programma
stonden onder meer een echte Vlaamse
kermis, verschillende tentoonstellingen, een
boerenmarkt, een kruidenwandeling, een
bal, volksspelen en een smultocht. Op
zaterdag 29 mei werd er gefeest op het
Dorpsplein in Noorderwijk. De plaatselijke
verenigingen zorgden voor een
boekenbeurs, een fototentoonstelling en
een fiets- en wandeltocht langs de
verschillende wijken. ’s Avonds kon
iedereen aanschuiven aan een grote
barbecue. Het feest barstte echt los met
een optreden van Bart Kaëll.

Theaterwandeling

In 2009 bestond Herentals 800 jaar, een
verjaardag die we niet zomaar voorbij
konden laten gaan. Het feest werd op
memorabele wijze voortgezet in 2010. Een
van de absolute hoogtepunten was de
Theaterwandeling die JCI Gheel-en-Thals
organiseerde, samen met 550 vrijwilligers
en het stadsbestuur. Op 16 en 17 april
volgden niet minder dan 1.800 bezoekers
het drie kilometer lange parcours,
waarlangs de vrijwilligers op zes locaties
Den onstaen geschiedenis van de
Herentalschen stadsmenschen uitbeeldden.

In het stadscentrum werd de traditionele
tweedaagse Herentals Fietst en Feest
uitgebreid met Herentals Viert op zaterdag
31 juli. De feestelijkheden rond 800 jaar
Herentals werden die dag in stijl afgesloten.
Buurtcontactpunt De Klink onthulde De Mat
van Hertals, Rik Van Looy werd gekroond
tot Bekendste Herentalsenaar en tijdens de
slotshow zong het publiek mee met het Lied
van Hertals. Daarna was het de beurt aan
Milk Inc., dat de 15.000 fans op de Grote
Markt uit hun dak deed gaan.

Twee tentoonstellingen belichtten het
kunsthistorisch verleden van Herentals. Van
13 maart tot 11 april bezochten minstens
1.013 geïnteresseerden de tentoonstelling
Charles-Auguste Fraikin. Een selectie uit zijn
werk in kasteel Le Paige. De tentoonstelling
Van Francken tot Fraikin die van 30 juni tot
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Schriftelijke volksbevraging
In oktober 2006 werd de verkeerssituatie
op de Grote Markt grondig gewijzigd.
Doorgaand auto- en vrachtwagenverkeer
over de Grote Markt werd door een
verkeersknip onmogelijk gemaakt. Die
ingreep was het startschot van een
maatschappelijk debat in de stad. Om de
discussie over het doorgaand verkeer op de
Grote Markt op een transparante en
democratische manier te kunnen
beslechten, besliste de gemeenteraad om
de Herentalse bevolking te raadplegen via
een schriftelijke volksbevraging.

worden en het biljet kon tussen 4 en 11 mei
zonder postzegel met de retourenvelop
teruggestuurd worden. Deelname aan de
volksbevraging was niet verplicht maar
vrijwillig.Het stadspersoneel controleerde
en telde de ingezonden stembiljetten onder
toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Maar liefst 14.318 van de 22.002
Herentalsenaren brachten hun stem uit.
8.025 burgers beantwoordden de vraag
positief. 6.178 burgers stemden tegen
doorgaand verkeer op de Grote Markt. Het
aantal ongeldige stemmen bedroeg 55.

Elke kiesgerechtigde inwoner van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven van zestien jaar
en ouder ontving een beveiligd stembiljet
en een retourenvelop. De vraag op het
stembiljet luidde: ‘Wenst u opnieuw
doorgaand verkeer over de Grote Markt?’
De vraag moest met ja of neen beantwoord

Zodra het schepencollege van Herentals de
uitslag van de schriftelijke volksbevraging
kende, besliste het de verdwijnpalen op de
Grote Markt definitief in de grond te laten
zakken. Het verkeer kon vanaf 18 mei weer
over de Grote Markt.

Het Vuurfeest, een nieuw winterevenement aan de jachthaven
De eerste editie van het Vuurfeest was
meteen een groot succes. Tussen 16 en
17.40 uur vertrokken er om de twintig
minuten uitverkochte fakkelwandelingen
aan de kerststal op de Grote Markt. Via het
Begijnhof, het kasteel Le Paige en de Kleine
Nete kwamen de wandelaars aan bij de
jachthaven. Onderweg konden zij genieten
van korte optredens en drankjes.

Locorotondo leerde de kinderen
ondertussen de kneepjes van het circus aan.
Het feest eindigde met een oogverblindend
vuurspektakel met jongleurs, vuurspuwers,
muziek en dans.

Er kwamen ook veel mensen rechtstreeks
naar de jachthaven. Het met sneeuw
bedekte binnenplein was gezellig gevuld.
Voor de veiligheid was er stro uitgestrooid.
Lokale verenigingen serveerden drankjes en
hapjes in traditionele kerstkraampjes. Om
20 uur begon een goedgevuld
avondprogramma met een optreden van de
Herentalse rockband Bulsjevism.

Eerste editie van het Vuurfeest
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BESTUUR, COMMISSIES EN ADVIESRADEN
DE GEMEENTERAAD
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)

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)

Secretaris
ir. Frans Van Dyck, Mussenblok 5
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het college van burgemeester en
schepenen is verantwoordelijk voor het
dagelijkse bestuur van de stad. De
burgemeester en de schepenen hebben elk
een aantal beleidsdomeinen die zij met
bijzondere aandacht volgen.

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.

In Herentals vergadert het college
afwisselend op maandag om 13.30 uur en
op dinsdag om 9 uur. De vergaderingen van
het schepencollege zijn niet toegankelijk
Functie
Burgemeester

Naam
Jan Peeters

Schepenen

Ingrid Ryken

De schepenen werden gekozen uit de 29
raadsleden.

Wies Verheyden

Mien Van Olmen

Anne-Mie Hendrickx

Jan Bertels

Jos Schellens

Beleidsdomeinen
politie
brandweer
veiligheid en openbare orde
algemeen beleid en coördinatie
communicatie en informatie
burgerlijke stand en bevolking
administratieve vereenvoudiging
middenstand en lokale economie
cultuur
bibliotheek
kunstonderwijs
archief
toerisme
jumelages
sport
personeel
markten en kermissen
ruimtelijke ordening
milieu en groenvoorzieningen
landbouw en plattelandsontwikkeling
sociale zaken
gelijke kansen
gezondheidsbeleid
financiën
jeugd en ontwikkelingssamenwerking
informatica
huisvesting
OCMW
kerkfabrieken
openbaar werk 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
Cultuurraad
Voorzitter: Paul Snoeys, Augustijnenlaan 52
Secretaris: Jan Goris, Nieuwstraat 20

Een adviesraad is een overlegforum van
vrijwilligers dat adviezen formuleert bij
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.

Gemeenschapsraad Noorderwijk
Voorzitter: Benny Nuyts, Kerkeblok 35
Vrouwenraad
Voorzitter: Louisa Van Sand,
Wuytsbergen 188
Secretaris: Yvonne Süzle, Bunderstraat 4

Sportraad
Voorzitter: Peter Van Grieken,
Daalakker 47
Secretaris: Walter Geuens, Koulaak 27

Werkgroep voor personen met een
handicap
Voorzitter: Edwin Coremans
Secretaris: Rosette Cloots,
dienst sociale zaken

Jeugdraad
Voorzitters: Tom Olyslaegers en Kristof Van
Mensel, voorzitter@jeugdraadherentals.be
Secretaris: Marlies Valgaeren / Liesbeth
Van Orshaegen, jeugddienst

Seniorenraad
Voorzitter: Bert Van Genechten,
Begijnhof 17
Secretaris: Rosette Cloots, dienst sociale
zaken

Landbouwraad
Voorzitter: Mark Heylen,
Zandhoevestraat 20
Secretaris: Luc Beirinckx, Rossem 7

Lokaal Overleg Kinderopvang
Voorzitter: Kirsten Van Roey, PWA
Herentals vzw, Molenvest 21
Secretaris: Patrice Cavens, Hummeltjeshof

Gecoro
Voorzitter: Emilie Verwimp
Secretaris: Romy Leysen,
dienst ruimtelijke ordening

Derdewereldraad
Voorzitter: Paul Van de Vel, Laagland 15
Secretaris: Ann Gebruers, jeugddienst

Milieuraad
Voorzitter: Herman Puls, Vest 13
Secretaris: Hubert Vanooteghem,
Zwanenberg 18

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
Begrotingsrekening
De begrotingsrekening 2010 van de stad sluit
af met een beduidend gunstiger resultaat dan
verwacht. Dit geldt zeker voor het verwachte
resultaat bij de opmaak van het initiële
budget, maar ook bij de opmaak van
budgetwijziging 1 en zelfs nog bij de opmaak
van budgetwijziging 2. Dit heeft echter
opnieuw quasi uitsluitend te maken met
eenmalige zaken. Het is dus slechts in beperkte
mate gevolg van structurele maatregelen.
Meevallers
Een grote meevaller zijn de ontvangsten voor
de aanvullende gemeentebelasting op de
onroerende voorheffing. Hiervoor heeft het
stadsbestuur 933.133,64 euro meer ontvangen
als begroot. Het aandeel van deze meevaller
vertegenwoordigt 29,64 procent van het
betere resultaat dan verwacht.
Een andere aanzienlijke meevaller zijn de
ontvangsten voor de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting.
Met 589.036,69 euro meerontvangsten als
gebudgetteerd, betekent dit een aandeel van
18,71 procent in het betere resultaat dan
verwacht.
Op het totale personeelsbudget is
516.835,67 euro minder uitgegeven dan
gebudgetteerd. Omdat het hierbij vooral gaat
om functies die niet of later ingevuld zijn dan
oorspronkelijk gepland en niet-vervangingen
tijdens ziekte, gaat het ook hier quasi louter
om eenmalige en niet om structurele
besparingen.
Ook op de werkingskosten is beduidend
minder uitgegeven dan begroot. Hier gaat het
om een bedrag van 1.029.625,70 euro. Deze

som vertegenwoordigt 32,71 procent van de
meevallers. Ook hier is het verschil tussen het
budget en de rekening toe te wijzen aan
eenmalige feiten.
Het feit dat op de financiële kosten van
leningen ten laste van de gemeente
126.168,32 euro minder is uitgegeven dan
gebudgetteerd, draagt ook bij aan het
gunstiger resultaat dan verwacht.
Bespreking
Het resultaat van het dienstjaar 2010 voor de
gewone dienst / het exploitatiebudget
bedraagt 2.983.556,37 euro. Dit is
3.147.879.37 euro beter dan verwacht na de
tweede budgetwijziging. Het algemene
begrotingsresultaat van de gewone dienst
neemt voor het tweede jaar op rij toe en wel
tot 8.527.587,71 euro.
Van de beschikbare budgetten van de gewone
dienst / het exploitatiebudget zijn in 2010
uiteindelijk volgende percentages gebruikt:
• Personeel
96,68 %
• Werkingskosten
86,83 %
• Overdrachten
99,16 %
• Schuld
96,77 %
• Totaal uitgaven
gewone dienst /
exploitatiebudget
95,21 %
Het resultaat van het dienstjaar 2010 voor de
buitengewone dienst / het
investeringsbudget bedraagt
-4.457.509,70 euro vóór de overboekingen en
het saldo van de vorige dienstjaren. Het
algemene begrotingsresultaat van de
buitengewone dienst (d.i. inclusief vorige
jaren) vertoont hierdoor een tekort van
-4.067.363,32 euro.
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Van de beschikbare budgetten van de
buitengewone dienst / het investeringsbudget
zijn in 2010 volgende percentages gebruikt:
• Overdrachten
46,29 %
• Investeringen
22,73 %
• Schuld
100,00 %
• Totaal uitgaven
buitengewone dienst /
investeringsbudget:
43,02 %

dienst / het exploitatiebudget 2010 gebruikt
zouden moeten worden om de schulden op
meer dan één jaar volledig terug te betalen.
Het totaal van de uitstaande schuld is gestegen
van ongeveer 27,7 miljoen euro op
31/12/2009 tot iets meer dan 29 miljoen euro
op 31/12/2010.
Resultatenrekening
De resultatenrekening 2010 sluit af met een
batig resultaat van 3.042.216,50 euro.
De courante kosten zijn gestegen van 33,6
miljoen euro naar 34,4 miljoen euro. De
courante opbrengsten zijn echter gestegen van
38,5 miljoen euro tot 39,0 miljoen euro.
Hierdoor is er een batig courant resultaat van
4.551.454,44 euro. Dit is bijna 360.000 euro
minder goed dan in 2009.

Het algemeen begrotingsresultaat (gewone
dienst / exploitatiebudget + buitengewone
dienst / investeringsbudget) voor 2010
bedraagt aldus: 8.527.587,71 euro 4.067.363,32 euro = 4.460.224,39 euro.
Algemene rekening
Balans - activa
De vaste activa verminderen met bijna
541.000 euro. Dat is een verschil van 0,43
procent ten opzichte van vorig jaar of 0,38
procent van het balanstotaal.
De vlottende activa zijn quasi hetzelfde
gebleven. Er is een toename met iets meer
dan 458.000 euro. Dit vertegenwoordigt
amper 0,32 procent van het balanstotaal.
Het balanstotaal is met 87.702,47 euro
afgenomen tot 143.534.195,33 euro. Dat
vertegenwoordigt 0,06 procent en is dus een
verwaarloosbaar verschil.

De (afgeronde) verschillen ten opzichte van
2009 in de courante kosten zijn terug te vinden
op volgende posten:
• aankopen van goederen + 12.000 euro
• exploitatiediensten en
-goederen
- 405.000 euro
• personeelskosten
+ 797.000 euro
• toegestane werkingssubsidies
+ 278.000 euro
• aflossing van leningen
+ 176.000 euro
• financiële kosten
- 20.000 euro

Balans - passiva
Het eigen vermogen verhoogt met bijna 2,8
miljoen euro. De overgedragen resultaten en
de reserves nemen toe. De gekapitaliseerde
resultaten en de ontvangen toelagen
verminderen.

De (afgeronde) verschillen in de courante
opbrengsten zijn terug te vinden op volgende
posten:
• opbrengsten van fiscaliteit + 315.000 euro
• exploitatieopbrengsten
+ 492.000 euro
• bijdragen in weddelasten en ontvangen
werkingssubsidies
+ 329.000 euro
• financiële opbrengsten
- 662.000 euro

Het vreemd vermogen vermindert met haast
2,9 miljoen euro. Uit de balans blijkt dat de
schulden op meer dan een jaar met circa 1,1
miljoen euro zijn afgenomen. Het aandeel van
het vreemd vermogen in het balanstotaal is op
die manier verder gereduceerd met 9,21
procent. De schuldratio voor het jaar 2010 (d.i.
de verhouding tussen uitstaande schuld en
totale ontvangsten op de gewone dienst) komt
nu op 75,09 procent. Dit betekent dat 75,09
procent van de ontvangsten van de gewone

Het voortvloeiend resultaat vertoont een
nadelig resultaat van 2.044.891,85 euro. Dit is
0,5 miljoen beter dan in 2009. De
voortvloeiende kosten zijn afgenomen met
bijna 32.000 euro. De voortvloeiende
opbrengsten zijn echter met bijna
470.000 euro gestegen. Dit heeft bijna
uitsluitend te maken met de meerwaarden
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door jaarlijkse herwaarderingen en
rechtzettingen.

De grootste verschillen in de voortvloeiende
opbrengsten ten opzichte van 2009 zijn terug
te vinden op volgende posten:
• meerwaarden door
jaarlijkse
herwaarderingen
+267.000 euro
• rechtzetting van de
rekeningen 64XXX
+ 176.000 euro

De grote verschillen in de voortvloeiende
kosten ten opzichte van 2009 zijn terug te
vinden op volgende posten:
• toevoeging van
afschrijvingen
- 152.000 euro
• minwaarden door
jaarlijkse
herwaarderingen
+ 99.000 euro

Het positief saldo van 0,5 miljoen in 2010 is
bijna 3,0 miljoen beter dan in 2009.
Uitzonderlijke kosten en opbrengsten zijn
uiteraard niet jaarlijks te vergelijken. Ze
weerspiegelen de uitzonderlijke
omstandigheden die zich dat jaar hebben
voorgedaan.

Finaal geeft dit:
• een courant resultaat van
• een voortvloeiend resultaat van
• een uitzonderlijk resultaat van
• of een nadelig resultaat van het boekjaar van

4.551.454,44 euro
-2.044.891,85 euro
535.653,91 euro
3.042.216,50 euro

Het uiteindelijke resultaat 2010 is aldus
3.115.268,80 euro beter dan het resultaat van
2009. 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 3,1 miljoen euro
gestegen is. Dit wil niet zeggen dat het verschil
tussen ontvangsten en uitgaven met die som is
toegenomen en zeker niet dat er zoveel geld
meer beschikbaar is om uit te geven.
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Resultatenrekening op 31/12/2010
I

Courante kosten

34.418.418,22

Aankopen van goederen

898.884,48

Exploitatiediensten en -goederen

38.969.872,66 I'

Courante opbrengsten

20.417.979,76

Opbrengsten van fiscaliteit

5.868.281,70

2.822.332,21

15.059.004,83

12.840.970,31

Toegestane werkingssubsidies

9.476.184,68

33.199,33

Aflossing van leningen

2.049.138,04

2.855.391,05

Financiële kosten

1.066.924,49

Personeelskosten

II

Subtotaal (courante kosten)

34.418.418,22

38.969.872,66 II'

III

Batig courant resultaat (II' - II)

4.551.454,44

0,00 III'

IV

Voortvloeiende kosten

5.541.996,75

3.497.104,90 IV'

Toevoeging van afschrijvingen

4.083.239,48

Minwaarden door jaarlijkse herwaardering
Voorraadvermindering
Rechtzetting van de rekeningen 74XXX
Voorzieningen voor risico's & kosten

558.780,85

402.683,27

0,00

0,00

2.049.138,04

33.199,33

889.186,01

0,00

0,00

Afschrijving toegest. investeringssubs.

1.022.874,67

V

Subtotaal (niet-kaskosten)

5.541.996,75

3.497.104,90 V'

VI

Totaal exploitatiekosten (II + V)

39.960.414,97

42.466.977,56 VI'

VII

Batig exploitatieresultaat (VI' - VI)

2.506.562,59

0,00 VII'

VIII Uitzonderlijke kosten

244.804,44

Van de gewone dienst

75.927,35

Van de buitengewone dienst
Niet-begrote uitzonderlijke kosten
IX

Voortvloeiende opbrengsten
Meerwaarden door jaarlijkse
herwaardering
Voorraadwijziging
Rechtzetting van de rekeningen 64XXX
Verrek. ontv. invest. toel., giften, leg.
Interne werken
Subtotaal (niet-kasopbrengsten)
Totaal exploitatieopbrengsten ((II' + V')
Nadelig exploitatieresultaat (VI - VI')

232.408,31

Van de buitengewone dienst

1.268.382,74

0,00

720.000,00

XII

Nadelig courant resultaat (II - II')

41.432,22

0,00

Batig uitzonderlijk resultaat (X' - X)

Subtotaal (courante opbrengsten)

127.444,87

1.721.004,00

XI

Financiële opbrengsten

Van de gewone dienst

Van de gewone dienst

Totaal uitzonderlijke kosten (VIII + IX)

Terugvordering aflossingen leningen

280.671,30

1.721.004,00

X

Bijdr. in weddelasten & ontv. werk. subs.

1.781.462,35 VIII' Uitzonderlijke opbrengsten

Toevoeging aan reserves
Van de buitengewone dienst

Exploitatieopbrengsten

720.000,00 IX'

Niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten
Afname van de reserves
Ten voordele van de gewone dienst
Ten voordele van de buitengewone dienst
Totaal uitzonderlijke opbrengsten (VIII' +
IX')

1.965.808,44

2.501.462,35 X'

535.653,91

0,00 XI'

Totaal van de kosten (VI + X)

41.926.223,41

44.968.439,91 XII'

XIII Batig resultaat boekjaar (XII' - XII)

3.042.216,50

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

XIV Bestemming batig resultaat

3.042.216,50

0,00 XIV' Bestemming nadelig resultaat

2.506.562,59

0,00

535.653,91

0,00

Over te dragen batig exploitatieresultaat
Over te dragen uitzonderlijk resultaat
XV

Evenwichtscontrole (XII + XIV)

44.968.439,91

44.968.439,91 XV'
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Nadelig uitzonderlijk resultaat (X - X')
Totaal van de opbrengsten (VI' + X')

Over te dragen nadelig exploitatieresultaat
Over te dragen nadelig uitzonderlijk
resultaat
Evenwichtscontrole (XII' + XIV')

Balans 2010
ACTIVA
immateriële vaste activa
materiële vaste activa
niet-bebouwde gronden en terreinen
gebouwen en hun terreinen
wegennet
kunstwerken
waterlopen en waterbekkens
meubilair en materieel
artistiek en divers patrimonium
vaste activa in aanbouw
goederen verworven door leasing
toegestane investeringssubsidies
kredieten en leningen
financiële vaste activa
voorraden
vorderingen < 1 jaar
debiteuren
BTW en aanvullende belastingen
subsidies, giften, legaten, leningen
intresten, dividenden, ristorno's
diverse vorderingen
terugvordering van aflossingen
terugvordering van leningen
bewerkingen voor derden
financiële rekeningen
overlopende rekeningen

2009
335.439,26
107.793.036,53
9.096.967,09
38.514.385,96
41.206.475,48
318.518,16
122.083,44
3.043.203,64
1.575.623,37
13.915.779,39
0,00
4.960.509,81
1.337.364,48
11.590.286,68
0,00
4.378.663,73
573.992,95
1.087.656,80
2.474.108,33
32.065,64
177.640,68
33.199,33
0,00
0,00
12.999.740,07
221.857,24

2010
238.598,61
107.279.574,14
9.589.459,64
37.163.438,23
39.371.676,80
318.220,50
123.997,77
2.553.988,36
1.575.623,37
16.535.440,50
47.728,97
4.290.967,50
315.590,26
13.350.980,20
0,00
3.974.878,77
507.387,08
698.876,57
2.681.563,29
27.975,68
24.219,68
34.856,47
0,00
0,00
13.882.706,53
200.899,32

TOTAAL ACTIVA

143.616.897,80

143.534.195,33

PASSIVA

2009
52.986.647,15
40.900.513,47
-3.927.557,05
0,00
-3.854.504,75
-73.052,30
2.392.706,60
0,00
2.392.706,60

2010
52.986.647,15
37.046.008,72
2.969.164,20
0,00
-73.052,30
3.042.216,50
3.393.710,60
1.721.004,00
1.672.706,60

beginkapitaal
gekapitaliseerde resultaten
overgedragen resultaten
van vroegere dienstjaren
van voorgaand dienstjaar
van het dienstjaar
reserves
gewoon reservefonds
buitengewoon reservefonds
ontvangen toelagen, schenkingen,
legaten
17.171.688,63
15.922.203,65
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voorzieningen risico's & lasten
schulden > 1 jaar
leningen t.l.v. gemeente
leningen t.l.v. hogere overheden
leningen t.l.v. derden
erfpacht en leasing
openbare leningen
diverse schulden > 1 jaar
ontvangen waarborgen > 1 jaar
schulden < 1 jaar
aflossingen van leningen
financiële kosten van leningen
leningen op korte termijn
leveranciers
schulden voor bel., bez., soc. Lasten
overige schulden
bewerkingen voor derden
overlopende rekeningen

0,00
26.084.322,80
25.733.876,06
0,00
350.446,74
0,00
0,00
0,00
0,00
7.303.943,70
2.333.158,51
202.201,35
0,00
2.004.186,13
1.270.174,12
1.494.223,59
0,00
704.632,50

0,00
25.007.682,95
24.656.853,66
0,00
315.590,27
35.239,02
0,00
0,00
0,00
5.507.267,13
2.449.729,12
179.747,50
0,00
888.799,94
1.313.291,24
675.699,33
0,00
701.510,93

TOTAAL PASSIVA

143.616.897,80

143.534.195,33
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Algemene begrotingsresultaten gewone dienst
jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010

eigen dienstjaar
1.393.034,83
-1.918.636,50
-2.322.023,31
-2.964.646,11
2.850.901,86
2.983.556,37

vorige jaren
8.505.392,00
9.898.427,00
7.979.798,90
5.657.775,59
2.693.129,48
5.544.031,34

algemeen
9.898.426,83
7.979.790,50
5.657.775,59
2.693.129,48
5.544.031,34
8.527.587,71

eigen dienstjaar
vorige jaren
algemeen totaal

resultaten GD
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Algemene begrotingsresultaten buitengewone dienst
jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010

eigen dienstjaar
-23.887.097,71
1.375.959,15
3.437.344,73
416.528,78
954.785,67
-2.335.779,86

vorige jaren
15.970.926,00
-7.916.172,00
-6.540.242,64
-3.102.897,91
-2.686.369,13
-1.731.583,46

algemeen
-7.916.171,71
-6.540.212,85
-3.102.897,91
-2.686.369,13
-1.731.583,46
-4.067.363,32

Resultaten buitengewone dienst

eigen dienstjaar
vorige jaren

25.000.000,00
20.000.000,00

algemeen

15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
-5.000.000,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-10.000.000,00
-15.000.000,00
-20.000.000,00
-25.000.000,00
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STEDELIJKE DIENSTEN
INTERNE ZAKEN
AFDELING PERSONEEL EN COMMUNICATIE
Afdelingshoofd: Ria Van den Eynde

EXTERNE COMMUNICATIE
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Jef Versmissen
Voorbereidingsjaar nieuwe website en nieuwe
huisstijl
2010 was voor de dienst communicatie een
jaar waarin twee grote projecten werden
voorbereid, die in 2011 van start moesten
gaan: de nieuwe website en de nieuwe
huisstijl. Beide projecten werden uitgevoerd in
nauw overleg met de vrijetijdsdiensten en de
dienst informatica.

eigen beheer en voor de schriftelijke
communicatie kiest de stad een standaard
lettertype, dat zonder meerkosten gebruikt
kan worden. Ook zal de huisstijl geleidelijk
ingevoerd worden. Dat betekent dat
voorwerpen waarop nu nog het wapenschild
staat, enkel vervangen worden als ze versleten
of stuk zijn.

Huisstijl
Het project rond de huisstijl werd begeleid
door het Herentalse communicatiebureau
Phobos. Met deze nieuwe huisstijl wil de stad
zijn communicatie met de burger, bezoekers
en bedrijven van de stad moderniseren. De
huisstijl bestaat uit een logo, een bijbehorend
lettertype en een huisstijlhandboek met
toepassingen voor administratie en promotie
van de stad. De nieuwe huisstijl, die ook regels
rond spelling, aansprekingen en afkortingen
bevat, wordt begin januari 2011 ingevoerd.
Het nieuwe logo van de stad Herentals

Het nieuwe logo van de stad, een gestileerd
blad, is gebaseerd op de originele Herentalse
boom. Ook de kleuren, rood en zwart,
verwijzen naar de kleuren van de stad. Het
nieuwe logo betekent immers niet dat het
officiële Herentalse wapenschild afgeschaft
zou worden. De Herentalse boom krijgt
daarom op het officiële briefpapier een
prominente plaats en zal ook voor ceremoniële
gelegenheden gebruikt blijven worden.

Website
De afgelopen jaren was er een wildgroei van
lay-outs en besturingssystemen voor
verschillende diensten van de stad. Het
websysteem van de stad voldeed niet aan de
eisen van de verschillende diensten en had
bovendien een aantal technische beperkingen
die integratie met andere systemen
bemoeilijkten. Aanpassingen aan het systeem
waren bovendien heel duur. Met het
huisstijlproject wil het stadsbestuur de
verschillende websites eenvormig maken.

De stad heeft ook een aantal
kostenbesparende maatregelen genomen. Het
monteren van de naamborden gebeurt in
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De dienst communicatie en de dienst
informatica hebben daarom de markt
afgezocht naar goedkopere, maar ook
technisch betere systemen. De oplossing werd
gevonden in het opensourceprogramma
Drupal, een Belgisch product dat sinds enkele
jaren internationaal aan het doorbreken is. De
verschillende diensten die een eigen website
haddenn, werden betrokken bij de opmaak
van de nieuwe website. De nieuwe websites
van de stad moeten online komen in de eerste
week van januari 2011. Alle websiteadressen
van de stad werden overgezet naar het nieuwe
systeem.

Aan de basis van de volksbevraging lag een
petitie, opgesteld door het actiecomité
Mobilithals.
De dienst communicatie, de juridische dienst
en het secretariaat controleerden de
handtekeningen. Over deze controle kregen de
geïnteresseerde politieke fracties uitleg van de
dienst communicatie en de juridische dienst.
Combox
De dienst communicatie heeft in de loop van
2010 verschillende gesprekken gehad met
diensthoofden van andere diensten. Dit
gebeurde onder de noemer Combox. Deze
gesprekken moesten de bestaande
samenwerking tussen de diensten onderling
uitklaren en leidden tot nieuwe afspraken voor
de toekomst. Uit deze gesprekken distilleerde
de dienst communicatie een aantal
aandachtspunten, waarbij een meer
ondersteunende, en een minder
overkoepelende werkwijze de belangrijkste
was.

Volksbevraging
De dienst communicatie en de juridische
dienst organiseerden samen de volksbevraging
over het al dan niet opnieuw toelaten van
doorgaand verkeer op de Grote Markt. De
dienst communicatie bekommerde zich om de
opmaak van het drukwerk en het correcte
verloop van de verzending. Ook de helpdesk
over de volksbevraging bevond zich bij de
dienst communicatie.
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KWALITEITSZORG EN INTERNE COMMUNICATIE
Augustijnenlaan 30
Kwaliteitscoördinator: Cyriaque De Peuter
Interne controle
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (art. 99101) bepaalt dat de gemeente haar activiteiten
intern moet controleren. Interne controle is
het geheel van maatregelen en procedures die
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te
verschaffen over het bereiken van de
doelstellingen, het naleven van wetgeving en
procedures, de beschikbaarheid van
betrouwbare financiële en beheerinformatie,
het efficiënt en economisch gebruik van
middelen, de bescherming van activa en het
voorkomen van fraude.
In overleg met het managementteam stelde de
secretaris het interne controlesysteem vast
voor meldingen aan de uitvoeringsdiensten, de
volledigheid en tijdigheid van opbrengsten en
de werkstromen.
De kwaliteitscoördinator verleent zijn
medewerking aan de werkgroep ‘volledigheid
en tijdigheid van opbrengsten’ en volgt het
project ‘werkstromen’ op.

Interne communicatie
Geen externe communicatie zonder interne
communicatie. Om onze klanten goed en
correct te informeren, moeten alle
medewerkers eerst zelf goed geïnformeerd
zijn. Interne communicatie beoogt bovendien
de bevordering van de verhoudingen tussen
het bestuur, de medewerkers en de diensten.
Daarvoor beschikt de dienst over een
gevarieerd arsenaal van kanalen: het
personeelsblad In-Team (3 edities in 2010), de
elektronische personeelsnieuwsbrief In-Team®
(10 in 2010), dienstnota’s (39 in 2010),
infovergaderingen, folders en brochures (over
arbeidstijdregeling en -registratie en alcohol-,
drug- en medicatiebeleid), de verwelkoming
van nieuwe medewerkers (2
welkomstmomenten in 2010) en de
personeelswerking Stad in Actie.

Klachtenbehandeling
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005
verplicht de gemeenten om een systeem van
klachtenbehandeling te organiseren op het
ambtelijke niveau van de gemeente dat
onafhankelijk is van de diensten waarop de
klachten betrekking hebben. In 2010 was het
klachtenbehandelingssysteem aan zijn tweede
werkjaar toe. De kwaliteitscoördinator, die
optreedt als klachtencoördinator, registreerde
56 klachten. Daarvan waren er 42 ontvankelijk.
De overige 14 werden doorverwezen naar de
bevoegde instanties.
Van de 42 ontvankelijke klachten werden er 17
afgehandeld binnen de voorgeschreven
termijn. Van de afgehandelde klachten waren
er 13 gegrond. De gegronde klachten leidden
tot een oplossing en, indien nodig, tot een
aanbeveling aan de dienst om de nodige
maatregelen te nemen om gelijkaardige
klachten voortaan te vermijden.

Voorpagina In-Team zomer 2010
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rijbewijs
geluidsoverlast
milieuoverlast
fuifreglement
communicatie
dienstverlening
onderhoud en veiligheid wegen en stoepen
Diftar
milieuvergunning
gebruik gemeentelijke infrastructuur
openbare markten
personeelszaken
begraafplaats
kapvergunning
wateroverlast
preventie
onderhoud en veiligheid speelterreinen
parkeren
kermis
Totaal

aantal
onontvankelijke
klachten
1
2
1
1
2
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
13

Personeelszaken: vacatures
De kwaliteitscoördinator verleende zijn
medewerking aan het opstellen en publiceren
van personeelsadvertenties voor een technisch
beambte schoonmaak, seizoensarbeiders
Netepark, een kinderverzorgster, een
technisch medewerker schoonmaak, een
diensthoofd burgerzaken, een
bestuurssecretaris technische dienst
administratie, een administratief assistent
Netepark, een jobstudent toerisme,
jobstudenten schoonmaak, een
wervingsreserve technisch beambte, een
preventieambtenaar, brandweervrijwilligers,
een jeugdconsulent, een adjunctstedenbouwkundige, een stedenbouwkundige,
een redder, een lesgever, een
cultuurfunctionaris en een cultuurbeambte.

aantal
ontvankelijke
klachten
0
0
0
0
0
7
17
4
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
42

aantal
gegronde
klachten
0
0
0
0
0
4
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
13

Projectcoördinatie Dorpshuis Noorderwijk
De kwaliteitscoördinator werd aangesteld als
coördinator voor de ingebruikname van het
Dorpshuis in Noorderwijk. Zijn taak bestond
erin de ingebruikname van het Dorpshuis door
de verschillende gebruikers mee te begeleiden
en de nodige regelingen te treffen voor het
beheer en het gebruik van het gebouw en de
verschillende lokalen. Op 10 november 2009
werd het beheer van het gebouw bij
collegebeslissing overgedragen aan de
technische dienst administratie. Het
cultuurcentrum regelt sindsdien de verhuur
van de lokalen. De kwaliteitscoördinator
volgde de inrichting op en organiseerde de
officiële opening op 29 mei 2010.
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NOODPLANNING
Augustijnenlaan 30
Ambtenaar noodplanning: Herman Van Eyndhoven
De deeltijdse functie ambtenaar noodplanning
werd in 2010 voor het eerst ingevuld.

online databank bevat alle gegevens van het
rampenplan. Tegelijkertijd zette hij de
informatie over naar de databanken van de
brandweer. Dit werk is erg tijdrovend en
vraagt voortdurende opvolging.

Evenementen
De ambtenaar noodplanning maakte kennis
met de stadsdiensten en met verschillende
verenigingen en initiatiefnemers. Hij stuurde
de vergaderingen rond veiligheid aan en
zorgde ervoor dat de veiligheidsdraaiboeken
grondiger uitgediept werden. Hij maakte de
medewerkers van de stadsdiensten bewust
van het belang om de aspecten van veiligheid
te bespreken met de organisatoren van
evenementen. De stedelijke diensten leerden
ook onderling nauwer samenwerken rond
veiligheid. Ten slotte gaf de ambtenaar
noodplanning mee de aanzet om in 2011 het
evenementenbeleid grondig te hervormen.

Overlegstructuren
Op aanzet van de ambtenaar noodplanning
van Herentals werden er twee overleggroepen
opgestart: een groep noodplanners van de
buurgemeenten, die een- tot tweemaal per
jaar samenkomen, en een groep noodplanners
van de brandweer prezone Kempen. Die
laatste groep zal regelmatig samenkomen om
gezamenlijke werkmethodes, bijzondere nooden interventieplannen en risicobenaderingen
te ontwikkelen. De noodplanners maken ook
werk van een systeem van wederzijdse
ondersteuning.

Bijzondere noodplannen
De wet bepaalt dat een gemeente een eigen
algemeen nood- en interventieplan moet
hebben, maar ook bijzondere nood- en
interventieplannen voor bepaalde
evenementen en risico’s. De ambtenaar
noodplanning ontwikkelde hiervoor
risicoanalyses, verrichtte wetgevend
studiewerk en maakte de nodige
standaardformulieren op.

Ondersteuning van de werking van de
gemeentelijke veiligheidscel
Deze tweemaandelijkse vergadering brengt de
hulpdiensten en de burgemeester samen om
allerlei vraagstukken rond veiligheid en
samenwerking in Herentals te bespreken. De
ambtenaar noodplanning maakt de agenda en
het verslag op en is de brug naar externen.
Interventies
In 2010 is de ambtenaar noodplanning drie
keer opgeroepen voor een interventie.
Op 9 januari moest hij naar het
parochiecentrum van Noorderwijk in verband
met een breuk in een draagbalk.
In de nacht van 3 september werd hij
opgeroepen voor een evacuatie bij een
appartementsbrand in de Kloosterstraat. De
volgende dag tekende de ambtenaar
noodplanning samen met de politie en het
OCMW het volledige parcours van de nazorg
uit.
In het weekend van 13 en 14 november
woonde hij vergaderingen bij over
wateroverlast.

Risicoanalyses
De ambtenaar noodplanning ontwikkelde een
analysemodel, gebaseerd op
wetenschappelijke modellen en aangepast aan
de lokale situatie. Aan de hand van dit
document kan de ambtenaar noodplanning
adviezen en werkpunten opstellen. Voor het
BLOSO-centrum werd een specifiek formulier
voor risicoanalyse ontwikkeld.
Gegevensinventarisatie
De ambtenaar noodplanning vulde de
databank Operatie Snelle Redding (OSR) van
het provinciaal veiligheidsnetwerk aan. Deze
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Opdrachten
Een greep uit de opdrachten van de
ambtenaar noodplanning in 2010:
vuurwerkdossiers verwerken, schade aan
gebouwen door vorst onderzoeken,
strooizoutperikelen opvolgen, samen met
politie en OCMW een psychosociaal
interventieplan uitbouwen, vragen van allerlei
overheidsdiensten opnemen, uiteenzettingen
geven, andere noodplanners ondersteunen
met oefeningen en taakinvulling, externe
oefeningen volgen en evalueren,
vormingsmomenten volgen van de provinciale
dienst noodplanning, het draaiboek pandemie
aanpassen, studiedagen bijwonen van
Infrabel, …

werkonderwerp

aantal dossiers

evenementen

55

interventies

9

administratie

65

brandweer

154

vorming

32

noodplanning

306

oefening

16

totaal

637
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PERSONEEL
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Marieke Laenen
Kader
In 2010 wijzigde de gemeenteraad het
organogram en het kader. In het statutair
kader werd een functie van
preventieambtenaar op het niveau A
geschrapt. Het contractueel kader werd
uitgebreid met een functie van
preventieambtenaar op het niveau B.

Aanstellingen
In 2010 plaatste de personeelsdienst 311
dossiers met aanstellingen of verlengingen van
aanstellingen op de agenda van de
gemeenteraad of het college van
burgemeester en schepenen.
Openverklaringen
Er waren in 2010 vijf vacante functies
waarvoor de stad een selectieprocedure
organiseerde.

Vier werknemers gingen in 2010 met pensioen:
een technische beambte schoonmaak, een
technopreventieambtenaar, een
bibliotheekassistent en een technisch
assistent.
Personeelsbezetting 2010
vastbenoemden
benoemd op proef
contractuelen
gesco’s
vrijwillig brandweerpersoneel
monitoren en jobstudenten
modellen academie met
sporadische tewerkstelling
totaal

Functie
1 preventieambtenaar
1 vrijwillige
brandweer:
korporaal
1 jeugdconsulent
1 stedenbouwkundige
1 adjunctstedenbouwkundige

162
2
164
93
64
130
5

Kandidaten Geslaagd
36

3

4

3

43
4

3
1

6

2

Wervingsreserves
In 2010 legde het stadsbestuur zes
wervingsreserves aan. Kandidaten die slagen
voor het examen van een wervingsreserve
komen voor de duur van deze reserve in
aanmerking voor de vacante betrekkingen van
de functie in kwestie.

620

Het aantal uren dat het brandweerpersoneel
presteert, is afhankelijk van de interventies.
Benoemingen
In 2010 benoemde het bestuur twee
werknemers op proef: een diensthoofd
toerisme en een technisch medewerker
schoonmaak.

Functie
technisch
medewerker
schoonmaak
technisch beambte
bestuurssecretaris
technische dienst
administratie
lesgever
redder
vrijwillige
brandweerman

Drie personeelsleden kregen een vaste
benoeming: een systeembeheerder, een
technisch medewerker tekenaar en een
industrieel ingenieur.
Bevorderingen
Er waren vijf bevorderingen in 2010: één
werknemer werd bevorderd tot
brandweerkorporaal en vier werknemers
werden bevorderd tot ploegverantwoordelijke.
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Kandidaten Geslaagd
30

3

176

86

9

2

16
23

1
11

24

12

Verzekering
De personeelsdienst behandelt ook de
verzekeringsdossiers en de
arbeidsongevallendossiers.
Dossier
Burgerlijke
aansprakelijkheid
auto-ongevallen
schade aan gebouwen
arbeidsongevallen
arbeidsongevallen
vrijwillige brandweer

Er waren 81 schadegevallen voor de
verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Hiervan waren 26 schadegevallen te wijten aan
de slechte staat van het wegdek op de Grote
Markt, in het Hofkwartier, de Bovenrij en de
Kerkstraat.

2008 2009 2010
50
43
81
29
3
48

25
5
24
3

Griepvaccinatie
In 2010 lieten 106 werknemers zich inenten
tegen griep.

22
11
39
1
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PERSOONSGEBONDEN ZAKEN
Directeur: Hans Rombouts

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST
Markgravenstraat 77
Directie: Pascale Brant
Beestig bezig
In het kader van de Dag van het Deeltijds
Kunstonderwijs organiseerde de academie in
februari een open atelierdag en de
thematentoonstelling Beestig bezig. De
leerlingen van de lagere graad maakten een
optocht door de straten van de stad om hun
beestige kunstwerkjes te tonen.

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 zowel in ‘de
Vitrine’ als in andere ruimtes in de stad. Ook
met thematentoonstellingen en artistieke
projecten wil de academie zich profileren.

Kinderen op het Kasteel
In het kader van 800 jaar Herentals gaven
leerkrachten van de academie elf workshops
rond het thema ‘Fraikin’ aan leerlingen van de
Herentalse scholen. De workshops vonden
plaats in mei in kasteel Le Paige.

Tentoonstelingen in de Vitrine
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
heeft haar eigen expositieruimte in de
Markgravenstraat. In februari stelden Peggy
Van Doninck, François Van Roy en Ann Verelst
hun schilderwerken tentoon. Tijdens de Week
van de Amateurkunsten in april was er werk te
zien van verschillende leerlingen van de
academie. In juni, juli en augustus volgden
werken van de leerlingen van de
keramiekafdeling, in oktober
beeldhouwwerken van Marijke Mignolet, in
november schilderijen van de zussen Linda,
Annita en Ilona Jacops en in december sloot de
tentoonstelling Kunst in het interieur het jaar
af met werk van alle leerlingen van de
academie.

Tentoonstelling eindwerken
Deze traditionele tentoonstelling met
eindwerken geeft elk jaar opnieuw het
startsein voor het nieuwe schooljaar. In juni
stelden de leerlingen van het laatste jaar
specialisatiegraad hun werken ook tentoon
buiten de school, in kasteel Le Paige.
Vriendjesdagen
Eind september 2010 stond heel de academie
in het teken van de Vriendjesdagen. Alle
leerlingen van de kinderateliers brachten een
vriendje of vriendinnetje mee. Samen met hun
leerkrachten en de docenten van de hogere
graad werd er geschilderd en getekend,
geboetseerd, 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 hal
van de academie tentoongesteld.
Kersthappening
In december organiseerden de kinderateliers
een kunstzinnige en hartverwarmende
kersthappening in de tuin van de lagere graad,

Vitrine / schilderkunst Marijke Mignolet
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zowel in de Markgravenstraat als in de SintNiklaasstraat in Morkhoven.

Lille en Degas sculpteur in La Piscine in
Roubaix.
In mei maakte de academie ook een
vierdaagse citytrip naar Berlijn met bezoeken
aan musea en andere bezienswaardigheden.

Uitstappen
De afdelingen van de academie maakten
verschillende studie-uitstappen in 2010. De
leerlingen van de afdeling schilderkunst
trokken naar Bozar in Brussel voor de
tentoonstelling van Frida Kahlo. Ze bezochten
ook de tentoonstellingen Bonnard in het Von
der Heydt-Museum in Wuppertal en Die
Impressionisten in Paris in het Folkwang
Museum in Essen.
De leerlingen van de keramiekafdeling
maakten een uitstap naar het Museum Dr.
Guislain en de Galerie Frank Steyaert in Gent.
De beeldhouwers van de academie trokken
naar Frankrijk. Daar bezochten ze de
tentoonstellingen La route de la soie / The Silk
Road van de Saatchi Gallery in het Tri Postal in

Uitstap naar Berlijn
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ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD
Hikstraat 28
Directie: Frank Smolders
Nieuwe cursussen
De grote nieuwigheid in 2010 was de start van
de cursussen doedelzak, diatonisch accordeon,
folkviool, folkzang en folkgitaar. De
folkopleiding bestaat slechts in enkele andere
academies in Vlaanderen en lijkt aan te slaan
in Herentals.

Onder impuls van de in 2009 opgerichte
studierichting dans steeg het leerlingenaantal
dit schooljaar opnieuw: 1.497 leerlingen
schreven zich in voor de cursussen muziek,
woord en dans. Naast het leerlingenaantal
voor dans stijgt ook dat voor muziek, terwijl
het aantal leerlingen dat woord volgt, constant
bleef.
De grootste stijging gold voor de hoofdschool
in Herentals. Maar ook in de filialen
Noorderwijk, Vorselaar en Lille steeg het
leerlingenaantal sterk. In Morkhoven was er na
jaren van lichte achteruitgang opnieuw een
stijging.

Academie treedt naar buiten
In 2010 trad de academie met tientallen
activiteiten naar buiten. Er was één echte
uitschieter:
Het veertigjarige bestaan van de academie
Op zaterdag 6 februari, de Dag van het
Deeltijds Kunstonderwijs, vond in de
auditiezaal van de academie een
leraarsconcert plaats met een repertoire dat
wisselde tussen klassiek en jazz. Na het concert
konden de bezoekers genieten van de
fototentoonstelling Veertig jaar academie en
een receptie.

Huisvesting
De academie ruilde de huurlokalen in de
Middenschool van het
Gemeenschapsonderwijs in voor lokalen van
het Sint-Jozefsinstituut in de Burchtstraat. De
danslessen bleven plaatsvinden in de
spiegelzaal van het Instituut van de
Voorzienigheid.

Op 6 maart werd de viering voortgezet met het
grootste project uit de geschiedenis van de
academie: Kijk Omhoog. Dit wandelconcert
leidde het publiek langs vijf concertlocaties in
Herentals. De wandeling vertrok in ’t Schaliken
met concerten in de schouwburg en de foyer
en ging verder langs zaal ’t Hof en de feestzaal
van het Sint-Jozefscollege tot in de SintWaldetrudiskerk. Daar sloten een bigband en
verschillende koren het wandelconcert af.
Onderweg zorgden onder andere de
woordklassen en de circusschool voor
animatie. Er vonden vijf wandelingen plaats
met telkens 300 deelnemers, zodat uiteindelijk
1.500 toeschouwers konden genieten van het
spektakel.
Viering Jetty Goessels
De academie zette Jetty Goesseels bij haar
pensionering op een bijzondere manier in de
bloemetjes. Zes van haar oud-leerlingen,
ondertussen allen professionele pianisten,

Affiche startconcert Folk op 5 mei
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gaven een concert in de volgelopen
auditiezaal.
Op het einde van het schooljaar gaf Jetty nog
eens een bewijs van haar uitzonderlijk
pedagogisch kunnen toen vier van haar
leerlingen afstudeerden met de grootste
onderscheiding.

Andere blikvangers in 2010 waren de
voorstelling in ’t Schaliken van Toon Telleghen
samen met de woordklassen, het
Laureatenconcert op 27 november, de
Harmoniedag op 7 februari, het concert van de
blaasorkesten van Noorderwijk, Gierle, Tielen,
Lichtaart en Kasterlee, en het
samenwerkingsconcert van het
accordeonorkest en de AMV-klassen met het
koor in Morkhoven.
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BIBLIOTHEEK
Gildelaan 13
Diensthoofd: Jan Tegenbos
Aanwinstenbeleid
Een representatieve en actuele collectie blijft, ondanks alle nieuwe media, de basis van een goede
bibliotheekwerking. Daarom wordt voortdurend aandacht besteed aan de consolidatie van het
aanwinstenbeleid.
De aanwinsten in 2010
jeugdboeken
adolescentenboeken
volwassenen fictie
stripverhalen
volwassenen non-fictie
cd’s
dvd’s
taalcursussen
cd-roms

Hoofdbibliotheek
Noorderwijk Totaal
1.958
686
2.644
231
40
271
1.785
220
2.005
379
139
518
3.020
167
3.187
1.293
1.293
932
932
20
20
112
112

Marktonderzoek in de bib
De Herentalse bib neemt deel aan het project
‘integraal collectiebeheer’ van het
provinciebestuur. Het is de bedoeling om het
collectiebeleid te objectiveren onder meer
door gebruik te maken van bezits- en
uitleencijfers, vergelijking met andere
bibliotheken en het rendement per
collectieonderdeel.
Om ook rekening te kunnen houden met de
interesses van potentiële gebruikers was een
lokaal marktonderzoek noodzakelijk. Dit
marktonderzoek werd, zowel op papier als
digitaal, gehouden bij leners en niet-leners in
de periode oktober-november 2010. De
resultaten worden verwacht in het voorjaar
van 2011.

Fundels
Fundels staat voor ‘bundels vol fun’. Het
concept combineert twee elementen die al
aanwezig zijn in de bib: boeken en computers.
Vanuit interactieve hoeken (kijken, lezen,
tekenen, spelen, …) komen bestaande
prentenboeken tot leven. Het boek en de
fundels-lezer worden als één geheel ontleend
in een rugzakje. Ook in de bib zelf kunnen de
jonge lezertjes op een aparte computer een
voorproefje krijgen van het nieuwe medium.

Nieuw in de bib
Bladmuziek/Songboeken
Sinds het voorjaar van 2010 is in de bibliotheek
een collectie van ongeveer 150 songboeken
aanwezig in diverse genres: klassiek, pop, jazz,
… De bib biedt ook partituren aan voor tal van
instrumenten, zowel voor beginners als voor
gevorderden. Er werden in het jaar 2010 al
meer dan 1.500 uitleningen van deze
materialen genoteerd.

Fundels
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Een greep uit de bibliotheekactiviteiten in
2010

Letterfretter
Op zondag 14 november konden enkele
honderden kinderen van vier tot veertien jaar
deelnemen aan workshops of voorstellingen
bijwonen in de lokalen van het
cultuurcentrum, de Lakenhal, het jeugdhuis en
zaal ’t Hof. Deze Letterfretterdag was een
samenwerking van cultuurcentrum ’t
Schaliken, de bibs van Herentals, Olen, Lille en
Vorselaar, het Provinciaal Bibliotheekcentrum
en Artforum.

Europalia - Reisboeken
Van begin januari tot eind mei organiseerden
de bibs van Herentals, Lille, Olen,
Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar, in
samenwerking met het Provinciaal
Bibliotheekcentrum, Vormingplus en Open
Doek een project rond reizen. In deze periode
vonden in de verschillende bibs lezingen,
filmvoorstellingen, workshops en een
tentoonstelling plaats rond dit thema.
Bibweek
De jaarlijkse Bibweek, met als thema
‘onverwachte ontmoetingen’, vond plaats van
16 tot 24 oktober. Op de Verwendag op
zaterdag 16 oktober werden onder anderen de
winnaars van de vakantiewedstrijd ‘Stuur een
vakantieprentkaart naar de bib’ in de
bloemetjes gezet.

Logo Letterfretter
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BURGERZAKEN
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Guy Vleugels / Inge Vercammen (vanaf 16 juni 2010)
Bevolkingscijfers
Het aantal inwoners van Herentals groeide in 2010 met 375 inwoners. Dit bracht het totale
inwonersaantal op 31 december 2010 op 27.128.
Deelgemeente
Herentals-centrum
Noorderwijk
Morkhoven

Belgen Vreemdelingen Totaal
19.086
835 19.921
5.086
98
5.184
1.999
24
2.023

Bevolkingspiramide
100-104
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
1.250

1.000

750

500

250

0

250

500

750

1.000

1.250

Nationaliteiten
In Herentals wonen burgers van 84 verschillende nationaliteiten. De Nederlandse nationaliteit is het
meest vertegenwoordigd, met 217 inwoners. Hierna volgt de Duitse nationaliteit, met 56 inwoners,
en vervolgens het Verenigd Koninkrijk met 47 inwoners. In 2010 zijn er 55 vreemdelingen Belg
geworden.

Jaarverslag schepencollege Herentals 2010
32

Nationaliteit

Mannen

Vrouwen Totaal

Nationaliteit

Afghanistan

2

0

2

Maleisië

Albanië

4

7

11

Algerije

2

0

2

Angola

4

3

7

Armenië

8

12

20

Azerbeidzjan

1

0

1

België
Brazilië

12.895

13.276 26.171

Mannen Vrouwen Totaal
0

1

1

Marokko

7

2

9

Moldavië

2

2

4

Montenegro

5

4

9

Nederland

117

100

217

Nicaragua

0

1

1

Nigeria

3

5

8

2

9

11

Noorwegen

0

1

1

Bulgarije

15

6

21

Oeganda

2

0

2

Canada

6

2

8

Oekraïne

3

2

5

Chili

0

1

1

Oezbekistan

2

1

3

China

6

5

11

Onbepaald

3

0

3

Colombia

0

4

4

Pakistan

2

0

2

Congo

1

2

3

Paraguay

0

4

4

Dominicaanse Rep.

1

1

2

Polen

22

22

44

21

35

56

Portugal

17

15

32

Duitsland
Ecuador

0

2

2

Roemenië

15

8

23

Filipijnen

3

10

13

Russische Federatie

21

25

46

Frankrijk

8

6

14

2

8

10

Gambia

1

0

1

Ghana

25

20

45

Servië
Servië en
Montenegro

7

5

12

Sierra Leone

1

0

1

Slovakije

0

1

1

Spanje

8

6

14

Suriname

1

0

1

Thailand

1

17

18

Togo

1

1

2

Tsjechische Rep.

3

1

4

Griekenland

2

1

3

Hongarije

2

6

8

Ierland

4

2

6

India

2

1

3

Indonesië

0

2

2

Irak

6

2

8

Iran

10

8

18

Italië

19

8

27

Ivoorkust

4

2

6

Japan

1

1

2

Joegoslavië

3

0

3

Kameroen

0

1

1

Kazachstan

0

3

3

Kenia

4

3

7

Kirgizië

5

5

10

Kosovo

6

3

9

Kroatië

1

0

1

Letland

1

4

5

Libanon

3

1

4

Luxemburg

0

2

2

Macedonië

4

2

6

Turkije

14

8

22

Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
van Amerika

35

12

47

2

3

5

Vietnam
Vluchteling zonder
bepaalde herkomst
Vluchteling van
Ghanese herkomst
Vluchteling van
Iraanse herkomst
Vluchteling van
Joegoslavische
herkomst
Vluchteling van
Sri Lankaanse
herkomst

1

3

4

5

1

6

1

0

1

1

0

1

2

3

5

1

0

1
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Vluchteling van
Syrische herkomst
Vluchteling van
Russische herkomst

2

2

4

2

1

3

Wit-Rusland

4

3

7

Zuid-Afrika

1

0

1

Zweden

1

0

1

Zwitserland

2

1

3

Algemeen totaal

13.401

Jubilarissen
De jubilarissen die dit wensen, worden door de
burgemeester in de bloemetjes gezet en
krijgen een aandenken aan deze gelegenheid
in de vorm van een tinnen schotel.
De administratie hieromtrent gebeurt bij de
dienst burgerzaken.
Aantal jubilarissen
briljant
diamant
goud

13.727 27.128

Burgerlijke stand
Binnen burgerzaken gaat een groot deel van
de tijd naar de verwerking van enkele
belangrijke tijdstippen in een menselijk leven,
zoals geboorte, huwelijk, overlijden, …

Afgeleverde documenten
elektronische
identiteitskaart
Elektronische
vreemdelingenkaart
kids ID
internationaal paspoort
rijbewijs (incl. voorlopige
en internationale)

Enkele cijfers van de Herentalse inwoners
aantal geboortes
291
aantal huwelijken
131
aantal echtscheidingen
63
aantal wettelijke samenwoning
158
aantal sterfgevallen
243
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7
34
88

5.622
335
960
955
1.741

CULTUURCENTRUM
Grote Markt 35
Diensthoofd: Leen Evens
Abonnementen
Op zaterdag 12 juni 2010 om 10 uur startte de
abonnementenverkoop voor het seizoen 20102011. Het cultuurcentrum werkte nu met
volgnummers. De klant kon in de foyer
wachten op zijn beurt, eventueel met een
drankje. Nieuw waren ook de
stervoorstellingen: een abonnement met
minstens acht voorstellingen gaf recht op een
gratis (ster)voorstelling. Vanaf maandag 23
augustus kon het publiek losse tickets kopen.
Voor seizoen 2010-2011 verkocht cc ’t
Schaliken 1.027 abonnementen: 130 daarvan
waren abonnementen voor jongeren.

Aanpassingen
Ook in 2010 luisterde cc ’t Schaliken naar de
wensen van de bezoekers en deed het
aanpassingen om de schouwburg nog
gebruiksvriendelijker te maken. Het
buitenplein kreeg tijdens de zomer een
overdekking. Waar vroeger de kleinste kans op
regen een buitenoptreden onmogelijk maakte,
kon de bezoeker dit jaar buiten genieten van
zomerprogramma’s.
Restauratiewerkzaamheden in de Lakenhal
Eind 2010 was fase 1 van de restauratie in de
Lakenhal voltooid. Het gebouw heeft nu ook
een ingang aan de noordkant en is beter
toegankelijk. Met de lift bereikt de bezoeker
de verdieping van de grote zaal en de raadzaal.
Cultuurcentrum ’t Schaliken miste door de
verbouwingen een geliefde locatie voor
tentoonstellingen, recepties en concerten. De
klassieke concerten vonden dit seizoen plaats
in het Begijnhof en in de kerken van
Morkhoven en Noorderwijk.

Cijfergegevens van seizoen 2009-2010
De cijfergegevens in de tabel hebben
betrekking op seizoen 2007-2008, 2008-2009
en 2009-2010. Het cultuurseizoen loopt van
september tot augustus.
‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10
voorstellingen
79
56
(openingsfeest
inbegrepen)
uitverkochte voor16
14
stellingen
bezoekers
12.140 12.315
gastactiviteiten
83
74
organisatoren van
33
45
gastactiviteiten
muziekgroepen die
5
18
gebruikmaakten van
het repetitielokaal
sessies van 4 uur
36
176
waarvoor het repetitielokaal verhuurd werd

64

12
11.989
81
59
17

156

Schoolvoorstellingen
De schoolvoorstellingen bereikten tijdens
seizoen 2009-2010 behalve scholen uit
Herentals ook klassen uit Herselt, Herenthout,
Vorselaar, Grobbendonk, Lille, Nijlen, Olen en
Turnhout.

Gerestaureerde ingang Lakenhal
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Schoolvoorstellingen
voorstellingen voor
kleuters
voorstellingen voor
lagere school
voorstellingen voor
secundair onderwijs
educatieve expo’s
voor scholen
workshops voor
scholen
totaal aantal
voorstellingen
ingeschreven
kleuters
ingeschreven
eerlingen lagere
school
Ingeschreven
leerlingen secundair
onderwijs
Ingeschreven
leerlingen
educatieve
expo’s
Ingeschreven
leerlingen workshops
totaal aantal
ingeschreven
leerlingen

Rijckaert, Kees Meerman, Hannelore Bedert in
trio en Bart Buls & Piet Van den Heuvel.

‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10
7

7

5

12

17

15

16

16

16

1

2

1

2

2

1

36

42

38

574

538

484

2.198

2.589

2.433

4.291

3.798

3.283

102

294

59

270

818

60

7.165

7.219

6.319

Donderse Dagen
Donderse Dagen, het zomerprogramma van ’t
Schaliken, vond ook plaats in 2010. Met de
popconcerten presenteerde cc ’t Schaliken een
divers programma met een Cubaanse, een acapella- en een bluesavond. Er was veel
belangstelling voor de Night of Hertals:
bekende en minder bekende Herentalse
artiesten gaven een uniek concert ter
gelegenheid van 800 jaar Herentals.
Tijdens twee mobiele beiaardconcerten kon u
beiaardier Koen Van Assche live aan het werk
zien. Hij speelde samen met een Spaans
ensemble en met de gerenommeerde pianiste
Eliane Rodrigues.

Programma cultuurcentrum 2009-2010
In seizoen 2009-2010 waren er twaalf
uitverkochte voorstellingen. Het publiek kwam
massaal kijken en luisteren naar Collegium
Vocale, het Vernieuwd Gents Volkstoneel,
Barbara Dex, Percussive, Voice Male, Alex
Agnew, Theater De Spiegel, Guido Belcanto,
Kommil Foo, Stijn Meuris en Gogöl & Max. Ook
de residentieconcerten van dirigent Herman
Engels waren uitverkocht.

Koen Van Assche

Nix te Zien
Nieuw deze zomer waren de films op vrijdag.
De films werden geselecteerd door Nix te Zien,
een groepje jonge filmliefhebbers. Het publiek
kon in de openlucht genieten van nieuwe films
als De helaasheid der dingen, maar ook van
klassiekers als Full Metal Jacket.

Keet in Huis
Keet in Huis was een reeks van
huiskameroptredens op 7, 8 en 9 mei in
Herentals en omstreken. Het publiek werd met
een drankje ontvangen door de gastheer of vrouw en kon genieten van optredens van
Geert Hautekiet, Iza, Parazar!, Está Loco, Henk
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Reinhilde Van Grieken
Keramiek verwerft stilaan een vaste plaats in
het tentoonstellingsaanbod van cc ’t Schaliken.
Kasteel Le Paige ontving Reinhilde Van Grieken
in januari 2010. Zij combineert in haar werk
voor de hand liggende materialen als klei en
porselein met ongebruikelijke materialen.

Het openingsfeest
Op zondag 26 september 2010 schoot
cultuurcentrum ’t Schaliken het seizoen 20102011 op gang. Vanaf 14 uur kreeg het publiek
al een gratis voorsmaakje van wat later in het
culturele jaar te zien zal zijn. Onder anderen
Don Fiasco, Theater Froe Froe en Elastic waren
van de partij.
Film in cc ’t Schaliken
Het cultuurcentrum projecteerde ook dit
seizoen recente kwaliteitsfilms. Er stonden zes
films op het gevarieerde programma. Vooral
voor de namiddagvoorstellingen was er veel
belangstelling. Het grootste aantal bezoekers
kreeg de Vlaamse film Meisjes. 129 personen
kwamen naar deze film kijken.
Tentoonstellingen
In 2010 konden kunstliefhebbers hun hart
ophalen tijdens tentoonstellingen in kasteel Le
Paige. De Lakenhal was door de verbouwing
niet beschikbaar. Er waren opmerkelijke
tentoonstellingen van Reinhilde Van Grieken
en Tinka Pittoors. In het kader van 800 jaar
Herentals was er extra aandacht voor
beeldhouwer Fraikin, met tentoonstellingen en
lezingen in kasteel Le Paige en de SintWaldetrudiskerk. De verjaardag van Herentals
was ook het thema van In vitrine. In de zomer
vond Art @ Le Paige plaats. In het najaar
waren er tentoonstellingen met werk van
Leona Sels en het kunstenaarskoppel Monique
De Ceulaar en Gie Luyten.

Kunstwerk van Reinhilde Van Grieken

In vitrine
Naar aanleiding van 800 jaar Herentals vond er
in de etalages van de Herentalse
centrumstraten een opmerkelijke
tentoonstelling plaats. De verjaardag van
Herentals was het thema van In vitrine, een
project in samenwerking met Tabula Rasa.
Art @ Le Paige
Tijdens de zomermaanden van 2010 kon de
kunstliefhebber in het arboretum het werk
bewonderen van een twaalftal beeldhouwers.
In het kasteel vond een tentoonstelling plaats
met kunstwerken van Felix De Boeck.

Jaarverslag schepencollege Herentals 2010
37

CULTUURBELEID
Grote Markt 35
Diensthoofd: Sarah Van Balen
Week van de Amateurkunsten
Het stadsbestuur organiseerde het Herentalse
luik van de Week van de Amateurkunsten en
ondersteunde de deelnemende projecten van
2010. Van 23 april tot 2 mei vonden er maar
liefst achttien activiteiten plaats in Herentals
met als thema ‘Goesting’.

Subsidie
gemeenschapsvormende projecten
jubilerende verenigingen
tussenkomst huur zaal
Herentalse theatergezelschappen
projectsubsidies

2010
10
4
1
1
4

Op zaterdag 8 mei organiseerde Ter Vesten de
vijfde editie van Open Park in het arboretum
van kasteel Le Paige. De stad ondersteunde dit
initiatief met uitleenmateriaal en drukwerk. De
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Music Band
Avanti, het jeugdorkest van Harmonie SintJozefscollege, de Koninklijke Fanfare Zucht
naar Kunst en de Koninklijke Fanfare De
Noorderzonen ontvingen elk een vergoeding
voor hun optreden.

Erfgoeddag
De stad nam op 25 april deel aan de tiende
editie van de Erfgoeddag. De erfgoedcel
Kempens Karakter bouwde samen met
verenigingen uit Grobbendonk, Herenthout,
Herentals, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar een
heus verteldorp in De Lilse Bergen. Om aan te
sluiten bij het nationale thema ‘Fake?’ legde
de organisatie sagen en legenden uit de streek
op de rooster.

Op zondag 5 september vierde Morkhoven de
honderdste verjaardag van de vernieuwde
kerk. Na een eucharistieviering en een
processie naar de kapel in de Kapelstraat
waren er onder meer een fototentoonstelling,
een fietstocht, kinderanimatie en werd het
boek 100 jaar kerk Morkhoven voorgesteld. In
de kerk leidde een gids de geïnteresseerde
bezoekers rond. Het stadsbestuur gaf het
parochieteam van Morkhoven een subsidie
van 1.035 euro voor de organisatie van deze
viering.
Opvolging en ondersteuning cultuurraad
De dienst cultuurbeleid ondersteunde de
cultuurraad bij de organisatie van de jaarlijkse
Cultuurprijs, de quiz van de cultuurraad en de
verschillende optredens in het Cultuurcafé.
Campagnebeeld Erfgoeddag 2010

In januari reikte de cultuurraad de Cultuurprijs
2009 uit aan De Dorpel. Deze vzw staat open
voor kansarmen en heeft daarbij niet alleen
oog voor materiële beslommeringen, maar
spoort haar publiek ook aan tot
cultuurbeleving en kunstcreatie. De persprijs
ging naar Linda Mertens van Milk Inc.

Ondersteuning van het verenigingsleven
De dienst cultuurbeleid behandelde de
subsidiëring van de jaarwerken voor
verenigingen aangesloten bij de cultuurraad.
De dienst behandelde ook 10 fuifaanvragen en
20 aanvragen voor diverse
subsidiëringsmogelijkheden.
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De cultuurraad organiseerde een reeks
Cultuurcafés in het Fundatiehuis op het
Begijnhof: op 15 mei vond een historische en
literaire wandeling met Jan Cools en Frans
Depeuter plaats, op 27 juni brachten Jefke Do
en Stafke Re een namiddag vol vrolijke muziek
en animatie, en op 27 oktober waren Tam &
Friends te gast.

Het college erkende De Vlaamse Blindenraad
vzw, het kinderkoor W.A.N.T.E.D., Andreas
Liefsoens en Heilige Huisjes als nieuwe leden
van de cultuurraad.
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JEUGD EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Stadspark z/n
Diensthoofd: Marlies Valgaeren / Liesbeth Van Orshaegen (vanaf 14 juni 2010)
respectievelijk 30 en 47 kinderen over de vloer
in de maand juli. Toen deze twee werkingen in
de maand augustus werden samengevoegd tot
speelpleinwerking NoMo kwamen er 181
deelnemers opdagen. De Speelbus kende
opnieuw een lichte daling: 647 kinderen
bezochten de bus als die langskwam in hun
wijk. Vorig jaar waren dit er 669.

Jeugd
Het jeugdbeleidsplan 2008-2010, dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van 4
december 2007, wordt nog steeds opgevolgd.
De doelstellingen uit dit jeugdbeleidsplan zoals
jeugdinformatie, participatie, fuifbeleid en
jeugdruimte, bleven ook in 2010 behouden.
Grabbelpas blijft een succesverhaal
Het succesverhaal van de Grabbelpaswerking
kreeg ook in 2010 een vervolg. Het aantal
deelnemers steeg opnieuw en de teller klokte
af op 1.222 kinderen die inschreven voor de
verschillende activiteiten. Tijdens de
krokusvakantie deden de Grabbelpassers aan
‘kook&eten spelen’, tijdens de paasvakantie
waren de ‘kinderen baas’ en namen ze een
kijkje ‘diep in de zee’, en in de herfstvakantie
was het ‘griezelen geblazen’. Tijdens de
kerstvakantie sloot de jeugddienst het
Grabbelpasjaar af met het thema ‘Grabbelpas
zonder grenzen’.

Speelpleinwerking

Animatoren in de bloemetjes gezet
Op zondag 10 oktober beloonde de
jeugddienst de animatoren van de
verschillende zomerwerkingen met een
pizzabuffet in zaal ’t Hof. Er werd gezellig
getafeld en bijgepraat. Tijdens het
evaluatiemoment polste de jeugddienst bij de
animatoren naar hun mening over de
vakantiewerkingen en naar verbeter- en
aandachtspunten.

SWAP biedt jongeren waaier aan activiteiten
De SWAP-werking gaf de jongeren weer heel
wat leuks te doen in 2010: een bezoek achter
de schermen van een bioscoop, een uitstap
naar een pretpark, een workshop rappen en
enkele sportieve activiteiten, zoals paintball,
quadrijden, ijsschaatsen en indoor skydiven.
Vooral de spectaculaire activiteiten, zoals
paintballen en indoor skydiven, konden de
jongeren bekoren.

Buitenspeeldag voor de tweede maal een
succes
Op 31 maart deed Herentals voor de tweede
keer mee aan de Buitenspeeldag. De
jeugddienst en de sportdienst sloegen de
handen in elkaar en zorgden voor een
namiddag vol sport- en spelplezier. In het
Stadspark, aan de sporthal van Noorderwijk en
op het Dorpsplein van Morkhoven was een
weelde aan activiteiten te vinden. De kinderen
konden zich laten grimeren, ballonplooien en
Jaarverslag schepencollege Herentals 2010

Vakantiewerkingen maken mooi weer
De kinderen vonden weer vlot hun weg naar
de diverse zomerwerkingen van de
jeugddienst. De stedelijke vakantiewerking (‘de
sjallekes’) op Kruisberg verwelkomde deze
zomer 2.022 kinderen. Dat zijn er 63 meer dan
vorig jaar. De buurtspeelpleinwerking van
Diependaal trok 617 kinderen, vier meer dan
vorig jaar. De speelpleinwerkingen in
Noorderwijk en Morkhoven kregen
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Dag en Nacht van de Jeugdbeweging
De jeugdraad zette op vrijdag 22 oktober de
leden van de jeugdbeweging weer in de
bloemetjes. Kinderen en jongeren in hun
uniform kregen in Noorderwijk en Morkhoven
aan de schoolpoort een wafel van de
jeugdraad. De kinderen en jongeren van
Herentals konden hun wafel na schooltijd
opsmullen aan de Lakenhal. Vanaf 21 uur was
iedereen welkom in jeugdhuis 10R20 voor een
spetterende fuif. Jongeren in uniform mochten
gratis naar binnen.

knutselen en zich uitleven met reuzenspelen
en springkastelen. Ze konden ook deelnemen
aan een circusinitiatie en een kruiwagenrace.

Jeugdinformatieproducten
In 2010 stelde de jeugddienst een jongerengids
samen. In het jeugdhuis en bij de jeugddienst
liggen voortaan ook brochures van de Vlaamse
overheid met informatie voor jongeren. Verder
werkte de jeugddienst aan de nieuwe website
www.jeugddienstherentals.be die in januari
2011 online gaat.
De jeugddienst organiseerde bevragingen
(bijvoorbeeld van de animatoren na de
zomerwerkingen).

Buitenspeeldag

Parkrock sluit schooljaar succesvol af
De jeugdraad en de jeugddienst blikken terug
op een geslaagde Parkrockeditie. Het festival
lokte op woensdag 23 juni ongeveer 1.650
jongeren naar het Stadspark om het schooljaar
in stijl af te sluiten. Op het podium stond naast
headliner Sam Gooris ook lokaal talent zoals
NoNaMe, The Sextoys, dj Veris en Jungle
Breaks.
Parkrock verliep dit jaar opnieuw zonder
problemen of incidenten. Het kleinschalige
evenement van de beginjaren is intussen
uitgegroeid tot een festival dat gesmaakt
wordt door de Herentalse jeugd. Parkrock
wordt dan ook – onder impuls van de
jeugddienst – georganiseerd door een jonge
ploeg vrijwilligers die van aanpakken weet.
Ook de samenwerking met de andere
stadsdiensten verliep uitstekend.
Hertals Rock City
Op zaterdag 11 september organiseerde de
vzw Cult Support in samenwerking met de stad
Herentals voor de eerste maal het
muziekfestival Hertals Rock City. Dit festival
vond plaats op de evenementenweide van het
Netepark en was een groot succes. Jongeren,
jongvolwassenen en volwassenen konden
genieten van lokale, startende groepen en van
vaste waarden uit de rockwereld.

Parkrock
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goed voor een bedrag van 1.525 euro.
Herentals zamelde in totaal 10.183,19 euro in.

Ontwikkelingssamenwerking
Fairtradegemeente
Op donderdag 6 mei werd een fairtradelunch
georganiseerd voor personeelsleden van de
stad. 88 personeelsleden kregen
biogroentesoep, brood met kaas of hesp, een
stuk fruit en een snoepreep van de
Wereldwinkel.
Tijdens de Week van de Fair Trade stond de
eerlijke chocolade centraal. De trekkersgroep
van de fairtradegemeentecampagne deelde op
5 oktober een zakje met een eerlijke boterham
met choco en een infofoldertje uit aan 700
treinreizigers. Verschillende cafés zetten
tijdens die week een fairtradebier in de kijker.

Educatie
Ook in 2010 gaven het stadsbestuur en de
derdewereldraad alle klassen van het lager
onderwijs de kans om gratis een
Wereldkalender te bestellen en zich te
abonneren op Wereldreis, een maandelijkse
lesbrief die de kalenderfoto tot leven brengt
met lestips en achtergrondinformatie. 68
klassen bestelden een kalender en negen
scholen abonneerden zich op Wereldreis.
Wereldtals
Van 13 maart tot 23 april was er de derde
editie van Wereldtals. Twintig verenigingen
namen deel en organiseerden een activiteit
met een Noord-Zuid-tintje rond de waarden
‘verbondenheid, respect en diversiteit’. Als
ludiek persmoment werd een grote wereldbol
al fietsend opgeblazen. Een mooie
fotoreportage van alle initiatieven sloot
Wereldtals af.

11.11.11-actie
De 11.11.11-actie van 2010 stond nogmaals in
het teken van waardig werk. Met de slogan
‘Werknemers zijn geen gereedschap, daar
blijven we op hameren’ 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 2.880,79 euro op, de
carwash-actie van KWB Sint-Jan 200 euro, de
boekenverkoop 2.494 euro en de
multiculturele brunch 3.083,40 euro. DeN
babbelhoek, een praatgroep Nederlands voor
anderstaligen, werkte mee aan de brunch. Velt
leverde de biologische groenten en de
Wereldwinkel leverde andere etenswaar en
drank. Alle overschrijvingen samen waren

Convenant ontwikkelingssamenwerking gaat
van start
Voor 2010-2012 sloot het stadsbestuur een
convenant ontwikkelingssamenwerking zonder
directe samenwerking met de Vlaamse
regering af. Er werd een enquête gehouden bij
210 verenigingen en organisaties om te polsen
of zij de dienst ontwikkelingssamenwerking en
de derdewereldraad kenden. Tevens was de
enquête een basis om een inventaris op te
maken over alle initiatieven die er in Herentals
zijn rond Noord-Zuid. Op het forum van 11
december waren verschillende
vierdepijlerorganisaties aanwezig, die zich
kwamen voorstellen en vertelden waar ze
actief zijn.
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PREVENTIE
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Marlies Valgaeren / Leen Dries (vanaf 4 juni 2010)
Inbraakpreventie

Actie In Elke Woning een Rookmelder
In 2007 startte de preventiedienst met een
actie voor brandveiligheid in woningen, gericht
op senioren. Alleenstaanden tussen 80 en 85
jaar krijgen een gratis rookmelder van de stad.
In 2010 bezochten de gemeenschapswachten
111 mensen, van wie er 85 ingingen op het
aanbod. De brandweer plaatste 52
rookmelders in 2010. Dit brengt het totaal
aantal geplaatste rookmelders op 188.

Technopreventief advies
De preventiedienst gaf gratis advies aan wie
zijn woning tegen inbraak wil beveiligen. In
2010 dienden 10 mensen een aanvraag in voor
technopreventief advies. In 2011 wordt deze
taak opgenomen door de lokale politie.

Drugpreventie
Met een vernieuwde aanpak maakte het
stadsbestuur alle Herentalse secundaire
scholen opnieuw warm voor het stedelijke
drugpreventieproject. 542 leerlingen van het
derde jaar middelbaar onderwijs kwamen
kijken naar de film Afblijven. De
preventiedienst richtte zich niet meer alleen
op de leerlingen maar organiseerde ook een
workshop voor de leerkrachten en een
informatieavond voor de ouders. In 2010
vonden er twee overlegvergaderingen plaats,
waarop alle secundaire scholen
vertegenwoordigd waren. Tijdens de
vergaderingen informeert de
drughulpverleenster de scholen over
drugpreventie.
Affiche inbraakpreventie

Dienst gemeenschapswachten
Door hun aanwezigheid in het straatbeeld
verhogen de gemeenschapswachten het
veiligheidsgevoel van de burger. Zij vormen de
schakel tussen het gemeentebestuur en de
bevolking en signaleren problemen waarmee
zij te maken krijgen aan de bevoegde stedelijke
diensten of aan de politie. Van januari tot en
met december 2010 brachten de
gemeenschapswachten 66 meldingen binnen.
Daarvan werden 61 meldingen opgelost. Bij 14
meldingen ging het om sluikstorten of
zwerfvuil. De gemeenschapswachten dragen
ook hun steentje bij op het vlak van
verkeersveiligheid door schoolkinderen te
helpen oversteken op drukke kruispunten in
Morkhoven en Noorderwijk.

Buurt Informatie Netwerken (BIN)
In Herentals zijn er acht
buurtinformatienetwerken met in totaal 433
leden. Het BIN-Z (Buurt Informatie Netwerk
voor Zelfstandige ondernemers) telt
momenteel 54 leden en werd in 2010 16 keer
geactiveerd.
Fietsdiefstalpreventie
In 2010 graveerden de gemeenschapswachten
137 fietsen tijdens de maandelijkse
graveerbeurten op het verkeerspark. Op de
jaarlijkse fietsdag De Schakel werden 110
fietsen gegraveerd.
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Huisbewaarster Eigen Haard
De huisbewaarster beteugelt sociale overlast
in de woningcomplexen van sociale
woningmaatschappij Eigen Haard. Om de
contacten met de bewoners en van de
bewoners onderling te bevorderen,
organiseerde zij verschillende activiteiten,
zoals een actie rond de Mat van Hertals,
activiteiten rond de Dag van de Buren, de actie
Klimaat op Maat en een bewonersvergadering
op Kleerroos.

de dienstverlening kunnen alleen uitgevoerd
worden bij openbare diensten, vzw’s en
stichtingen met een sociaal, cultureel of
wetenschappelijk doel.
In 2010 verwees het Justitiehuis van Turnhout
86 dossiers door naar de dienst werkstraffen.
66 werkgestraften konden hun dossier gunstig
afronden. Bij twee dossiers lukte dat niet,
omdat de cliënt zich niet aan de afspraken
hield. De werkgestraften presteerden in 2010
in totaal 3.617 uren.

Buurtvrijwilligers
In 2010 telde Herentals 21 buurtvrijwilligers,
die zich extra inspannen om hun wijk of straat
schoon te houden of aangenamer te maken. Zij
krijgen daarvoor materiële ondersteuning van
het stadsbestuur.

Aan Tafel!
Ook in 2010 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 11 tot 22 oktober 2010.
In totaal namen 226 leerlingen uit het vijfde
leerjaar deel.

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
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SOCIALE ZAKEN
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Marlies Valgaeren / Leen Dries (vanaf 4 juni 2010)
Woonwagenbeleid
Het stadsbestuur wil het woonwagenbeleid
vorm geven met inspraak van de Herentalse
voyageurs. In 2010 vond een individuele
bevraging plaats rond de thema’s wonen,
gezondheid, onderwijs en vrije tijd. De sociale
dienst werkt projecten uit om deze
inspraakoefening in daden om te zetten.

in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De
stad geeft daarom een premie aan
mantelzorgers die hulp bieden aan
zorgbehoevenden ouder dan 75 jaar. De
mantelzorger hoeft geen inwoner van
Herentals te zijn, de zorgbehoevende wel.
In 2010 ontvingen 160 personen een premie
van 200 euro. Negentien van hen wonen in
een andere gemeente.

Diftar
Sinds 2008 gebeurt de verwerking van het resten gft-afval in Herentals via het Diftarsysteem.
Om de afvalfactuur in sommige gevallen wat te
verlichten, keert de stad jaarlijks premies uit.
De dienst sociale zaken verzorgt de
premieaanvragen van personen die genieten
van een verhoogde tegemoetkoming in de
ziektekosten en van incontinentie- en
stomapatiënten.

2010
2009
2008

Aantal toegekende
Totaalbedrag
mantelzorgpremies
160
€ 32.000
154
€ 30.800
91
€ 18.200

Personen met een handicap
Sinds 2008 bestaat er één gemeentelijke
premie voor personen met een handicap
tussen 0 en 65 jaar. Hierbij wordt niet alleen
rekening gehouden met de ziekte of de
handicap, maar ook met de gevolgen die de
aandoening heeft op de persoon en het gezin
in kwestie. Het aantal gemeentelijke
uitkeringen dat de voorbije jaren werd
toegekend, is relatief stabiel.
Bij de federale subsidies waarvoor inwoners
van Herentals via de dienst sociale zaken een
aanvraag kunnen indienen, valt vooral de
stijging op van de financiële steun voor hulp
aan bejaarden.

2008
2009
2010
Verhoogde tegemoetkoming
aantal
toegekende
1.517
1.532
premies
1.079
totaalbedrag € 10.790 € 15.170 € 15.320
premies
Incontinentiepatiënten
aantal
toegekende
premies
208
196
188
Totaalbedrag € 15.600 € 14.700 € 14.100
subsidie
Stomapatiënten
aantal
toegekende
premies
25
23
25
totaalbedrag
€ 125
€ 115
€ 125
subsidie
Totaal van de € 26.515 € 29.985 € 29.545
uitkeringen

2008 2009 2010
Gemeentelijke subsidie
< 21 jaar
> 21 jaar
Federale subsidie
Inkomensvervangende
en/of integratiesubsidie
financiële steun voor
hulp aan bejaarden
parkeerkaart voor
mensen met een
handicap

Mantelzorgpremie
Het stadsbestuur wil mensen die niet meer
volledig voor zichzelf kunnen zorgen toch thuis
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38
21

41
28

45
24

145

134

156

224

282

300

147

180

180

Straatfeesten
Door straatfeesten te ondersteunen en te
promoten wil het stadsbestuur buurtbewoners
samenbrengen, de vervreemding terugdringen
en nauwer onderling contact stimuleren.

pashouders en van het gebruik van de
Vrijetijdspas.
Subsidie vrijetijdsparticipatie voor mensen in
armoede
Met de subsidie vrijetijdsparticipatie voor
mensen in armoede wil het stadsbestuur
mensen die in armoede leven ondersteunen
als ze willen deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod. Voorwaarde is dat een
Herentalse organisatie (zoals vzw De Fakkel,
vzw De Dorpel en Buurtcontactpunt De Klink)
de activiteit organiseert. Het zijn deze
organisaties die bij het stadsbestuur een
subsidieaanvraag kunnen indienen. In 2010
kreeg vzw De Fakkel een subsidie van 1.041,60
euro voor het organiseren van negen
activiteiten met in totaal 138 deelnemers.
Buurtcontactpunt De Klink ontving 786,08 euro
voor het organiseren van twee activiteiten met
89 deelnemers.

In 2010 konden 49 straten rekenen op
logistieke ondersteuning, zoals het afsluiten
van de straat of het aanpassen van
wegbebakening. De stad kende 45 keer een
premie toe van 50 euro. De meeste feesten (44
van de 49) vinden plaats in de zomermaanden
(juni-september). De feestende buren kunnen
bij het stadsbestuur ook feestmateriaal lenen,
zoals tafels en stoelen.
Ten opzichte van 2008 is het aantal
straatfeesten met 20 procent gestegen.
Straatfeesten
met logistieke
ondersteuning
met premie
Totaalbedrag
toegekende
premies

2008
40

2009
46

2010
49

35

35

45

€ 1.750

€ 1.750

€ 2.250

Subsidie
2009
2010
vrijetijdsparticipatie
aantal activiteiten
9
11
aantal deelnemers
176
227
totaalbedrag subsidie € 934,82 € 1.827,68

Vrije tijd
Senioren
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 de Vrijetijdspas wil
de stad de kansen van deze doelgroep om deel
te nemen aan dit soort activiteiten vergroten.
Vrijetijdspas
kinderen
volwassenen
totaal

2008
39
39
78

2009
16
13
29

Pensioenen
De pensioenaanvragen op de
pensioengerechtigde leeftijd gebeuren
automatisch. De dienst sociale zaken
behandelt de vervroegde aanvragen en
aanvragen voor weduwe- en
weduwnaarspensioenen. De dienst behandelt
niet alleen de aanvragen, maar zorgt ook voor
informatie en bijkomende administratieve
ondersteuning.

2010
6
14
20

2008 2009 2010
aantal pensioenaanvragen

Een inhoudelijke evaluatie toonde aan dat de
inkomensgrens die tot 2010 gehanteerd werd,
niet toelaat om alle doelgroepen te bereiken.
Daarom besliste het stadsbestuur om die grens
vanaf 2011 aan te passen. Dit zou moeten
leiden tot een toename van het aantal

152

125

155

Seniorenfeest
Op 25 en 26 oktober 2010 organiseerde het
stadsbestuur het dertigste seniorenfeest in
cultuurcentrum ’t Schaliken. In de schouwburg
konden de senioren genieten van de show met
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Christoph & Lindsay. De leerlingen uit de
studierichting onthaal van het Instituut van de
Voorzienigheid zorgden voor de nodige
ondersteuning. In totaal namen 515 senioren
deel aan het feest.

paasvakantie
juli
augustus
herfstvakantie

Kinderopvang
Buitenschoolse opvang
Sinds 2 januari 2007 organiseert het
stadsbestuur in samenwerking met de vzw
Stekelbees een Initiatief Buitenschoolse
Opvang (IBO) in basisschool De Vesten in
Herentals. Vzw Stekelbees, erkend door Kind
en Gezin als Initiatief voor Buitenschoolse
Kinderopvang, zorgt voor de organisatie en
praktische uitwerking van het IBO. Het IBO
richt zich naar kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het
is beschikbaar voor en na de schooluren, op
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en
tijdens de korte en lange schoolvakanties.
Het aantal ingeschreven gezinnen steeg in drie
jaar tijd van 121 (eind december 2007) naar
383 in 2010 .

Subsidiëring voor- en naschoolse opvang
basisscholen
Sinds 1998 subsidieert het stadsbestuur de
Herentalse basisscholen die zelf voor- en
naschoolse opvang organiseren in hun school.
Aanvankelijk werden de subsidies gebaseerd
op het leerlingenaantal van 1 februari van elk
jaar.
In 2010 werd er een nieuw reglement
goedgekeurd dat naast het leerlingenaantal
ook rekening houdt met het aantal
opvanguren en het ingezette personeel. In
2010 keerde de stad een bedrag van 50.000
euro uit aan de Herentalse basisscholen.
Het Hummeltjeshof
Het Hummeltjeshof heeft zijn werking in 2010
met succes voortgezet. Met een capaciteit van
27 plaatsen en een aanzienlijke wachtlijst, is
het kinderdagverblijf niet meer weg te denken
uit Herentals.

Nog meer cijfergegevens:
Max. aantal
Min. aantal
kinderen per kinderen per
dag
dag
15
1
24

3

33

8

38

28

27
19
12
19

Cofinanciering vervoer kinderdagverblijf
Jannemietjes
Het kinderdagverblijf Jannemietjes startte in
mei 2007 met een Initiatief Buitenschoolse
Kinderopvang. Vanaf 1 september 2008 hielp
het stadsbestuur met de financiering van het
vervoer van en naar de scholen. In 2010
keerde de stad hiervoor een bedrag van 1.755
euro uit aan het kinderdagverblijf.
Op 1 september 2010 verhuisde de
buitenschoolse opvang van de Wolstraat naar
de lokalen van Dol-Fijn in de Nonnenstraat. De
gemeenteraad besliste op 29 juni 2010 dat
vervoer overbodig werd en maakte een einde
aan de overeenkomst.

Coördinatie dienst sociale zaken
In juni 2010 werd de dienst sociale zaken en
preventie opgesplitst in drie werkdomeinen:
de dienst sociale zaken, de dienst preventie en
de dienst kinderopvang.
De coördinator lokaal sociaal beleid is
sindsdien verantwoordelijk voor de aansturing
van de stedelijke dienst sociale zaken, onder
leiding van de directeur persoonsgebonden
zaken van de stad. Hiertoe werd tussen stad en
het OCMW een beheerovereenkomst
afgesloten.

Voorschoolse
opvang
Naschoolse
opvang
Woensdagnamiddag
krokusvakantie

38
37
35
26

Op 1 januari 2010 stapte het Hummeltjeshof in
het systeem van inkomensgerelateerde
opvang (IKG-systeem). Dit betekent dat het
bedrag dat de ouders betalen voor de opvang
van hun kind, afhankelijk is van het aantal
kinderen ten laste en van het gezamenlijke
gezinsinkomen. Hoe lager het inkomen, hoe
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Vormingsavond voor ouders
De sociale dienst organiseert één keer per jaar
een vormingsmoment of een ouderavond. Op
30 september 2010 werden de ouders
uitgenodigd op een vormingsavond rond het
thema ‘een eigen willetje’.

minder de ouders moeten betalen. Kind en
Gezin zorgt ervoor dat het Hummeltjeshof een
vaste vergoeding krijgt door het verschil bij te
passen. In 2010 kwam dit neer op een bedrag
van 51.638,58 euro.
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SPORT
De Vossenberg, Markgravenstraat 93
Diensthoofd: Wim Verwerft
De sportdienst wil zo veel mogelijk mensen uit
Herentals de kans geven om gezond en
recreatief te sporten. Om iedereen te bereiken
past het stadsbestuur sociaal aanvaardbare
tarieven toe, zowel voor deelname aan
activiteiten als voor de huur van
sportinfrastructuur.
Het sportbeleidsplan 2008-2013, dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van 18
december 2007, wordt nog steeds opgevolgd.
Het doel blijft: zo veel mogelijk inwoners
regelmatig laten sporten en bewegen, zowel
recreatief als competitief.

Turbozwemmen

Aanbod sportactiviteiten
De sportdienst biedt zelf sportactiviteiten aan
tegen sociale prijzen. In 2010 gaf BLOSO voor
deze activiteiten beleids- en impulssubsidies
voor een totaal bedrag van 61.717,58 euro.

Ook voor volwassenen is zwemmen goed voor
de conditie, het figuur en het humeur. Zowel in
februari als in september schreven twintig
sportievelingen zich in voor een reeks Start to
Swim.

Aantal
Activiteit
deelnem
sportkamp
1.181
zwemlessen
639
turbozwemmen
222
volwassenen aquafit
2.407
zwangerschaps322
zwemmen

Tijdens de Zwembaddagen in november
beleefden 5.156 deelnemers, samen met
mascotte Kareltje de Krokodil, een week vol
fantastische spettermomenten.

Doelgroep
jeugd

senioren
personen
met een
handicap
Totaal

senior sportief
aquagym
senioren
anders
zwemmen
zwemmen
aquagym
anders sporten
opendeur

241
2.300
207
853
133
8.505

In totaal steeg het aantal deelnemers met
1.841 tegenover vorig jaar.
De vraag naar zwemlessen blijft enorm groot.
In 2010 volgden maar liefst 1.117 deelnemers
zwemles, vooral kinderen. 878 van hen volgden
wekelijks zwemles, 239 leerden zwemmen via
het turbozwemmen.

Kareltje de Krokodil

Jongeren van het middelbaar onderwijs die
graag van alle sporten willen proeven en voor
wie een aansluiting bij een club te bindend, te
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het Chiro-comité in Noorderwijk en de turnzaal
van de vrije basisschool De Wegwijzer in
Morkhoven. Al deze sportaccommodatie wordt
verhuurd door de stedelijke sportdienst.

eenzijdig of te duur is, hadden ook in 2010 de
kans om een Sport Na School-pas te kopen.
Met de Sport Na School-pas kunnen zij vijftien
keer deelnemen aan sportactiviteiten in
Herentals en Vorselaar. In 2010 werden er 220
passen verkocht.

In 2010 deed het Autonoom Gemeentebedrijf
(AGB) Sport en Recreatie enkele opmerkelijke
investeringen in sportcomplex De Vossenberg:
• Er werden vloerbeschermingsmatten, een
dubbele minitrampoline, een damesbrug,
twee springplanken, een
veiligheidsomranding voor de
mastertrampoline, een ballenvangnet en
twee zaalvoetbaldoelnetten aangekocht.
• Er werd een nieuwe nooddeur geplaatst.
• De verwarmingsketel van de vergaderzaal
en die van het keukenblok werden
vervangen.
• De hoofdschoorsteen van het sportcomplex
kreeg een leienbekleding.
• De belijning van de basketbalvelden werd
aangepast aan de nieuwe normen van de
Belgische Basketbalbond.

In juni kwamen 458 kleuters naar de sportzaal
voor de kleutersportdagen. Zij genoten van een
gevarieerd sportaanbod, dat volledig was
afgestemd op hun leeftijd.
De sportdienst organiseerde ook dit jaar tien
sportkampen, verspreid over de verschillende
schoolvakanties. Samen met de enthousiaste
sportmonitoren beleefden 1.181 jongeren
vanaf vijf jaar een toffe week met sportieve
uitdagingen.

Er vonden verschillende grote culturele en
sportevenementen plaats in sportcomplex De
Vossenberg:
• Zondag 17 januari: ‘Super Bowl’wedstrijden voor short mat bowls (SMBC
Herentals)
• Zaterdag 13 en zondag 14 februari:
voorrondes artistieke gymnastiek dames 1
AI-niv (Corpus Sanum Herentals)
• Zondag 17 mei: memorial Bjorn Serneels
(Corpus Sanum Herentals)
• Zaterdag 2 oktober: boccia- en Ggymactiviteiten voor personen met een
handicap (IE Sport Herentals)
• Zaterdag 30 oktober: bocciatornooi voor
personen met een handicap (IE Sport
Herentals)
• Woensdag 10 november: finale Indoor Foot
(minivoetbalclub FC Chelski Herentals)
• Zaterdag 13 november: blijde intrede van
de Sint (vzw Kinderdroom Herentals)
• Zondag 12 december: muntenbeurs
(cultuurvereniging Numismatica Herentals)

Zomersportkamp golf

Niet minder dan 1.410 leerlingen van de
Herentalse lagere scholen namen in september
deel aan de Vlaamse Veldloopweek.
Op 11 november kon er in Herentals weer
gewandeld worden in het kader van
Vlaanderen Wandelt. De sportdienst en de
Herentalse Wandelclub mochten, ondanks het
barre weer, 437 deelnemers verwelkomen.
Sportinfrastructuur
Sporthallen
De volgende sportaccommodatie staat ter
beschikking van de sportverenigingen:
sportcomplex De Vossenberg, de sporthal van
campus De Vesten in Herentals, de sporthal van
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De sterke daling van het aantal bezoekers is te
wijten aan het wegvallen van de
clubactiviteiten van de vereniging Body Action,
die driemaal per week gebruikmaakte van de
sportzaal. Momenteel zijn er nog maar twee
verenigingen regelmatig actief in de sportzaal
van Morkhoven.
Zwembaden
G-gym

Aantal bezoekers in sportcomplex De
Vossenberg
2007
2008
2009
2010
clubs
41.077 46.045 47.311 52.521
scholen
10.002 10.146 10.747 10.035
andere
7.103 6.115 6.829 6.088
sport4.572 4.193 4.554 4.783
kampen
Totaal
62.754 66.499 69.441 73.904
De rubriek ‘andere’ heeft betrekking op andere
sporters die soms gebruikmaken van de
accommodatie voor bijscholingen,
verjaardagsfeestjes, activiteiten van de
Stichting Vlaamse Scholen, enzovoort …

Aantal bezoekers in het zwembadencomplex
2007
2008
2009
2010
januari
25.577 24.492 19.670 28.889
februari
22.154 24.179 24.104 24.566
maart
27.413 25.599 25.717 29.256
april
26.911 25.284 23.732 23.631
mei
28.206 27.863 23.455 28.641
juni
31.413 23.668 33.643 34.434
juli
39.218 40.746 69.705 48.611
augustus
36.725 31.325 44.188 27.284
september
20.844 19.024 17.238 20.297
oktober
25.199 23.597 23.714 25.099
november
22.528 21.330 21.850 22.547
december
18.628 16.402 16.695 17.384
Totaal
324.816 303.509 313.7111 330.639
Recreatieve accommodatie
Bezoekersaantallen van de recreatieve
accommodatie
2007
2008
2009
2010
speeltuin
12.580 11.862 11.555 10.117
speeltuin
2.540
477 4.471
202
groep

Aantal bezoekers sporthal Noorderwijk
2007
2008 2009 2010
clubs
12.199 7.691 10.395 9.143
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.

speeltuin
school
minigolf
fietscross
trampoline
tafeltennis
petanque
voetbal
particulier
voetbal
wedstrijd
Totaal

Aantal bezoekers sporthal Campus De Vesten
2009 2010
clubs
8.288 9.555

5.597

4.216

5.682

2.425
1.919
7.435
276
531

2.378
1.886
6.324
336
522

2.902
2.485
6.493
315
726
1.686
178

33.303 28.001 36.493

Aantal bezoekers sportzaal Morkhoven
2009 2010
clubs
5.187 2.760
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2.692
2.058
5.076
326
550
1.275

Bezoekersaantallen evenementen
recreatiepark 2010
deelnemers toeschouwers
veldloop AC
1.008
1.000
Herentals
opening
842
toeristisch seizoen
Seniorensportdag
251
Scholencross
1.410
670
Erwin Bolt Uit
710
Hertals Rock City
1.300
Bedrijventriatlon
300

sportgids, die in de eerste helft van 2011 wordt
verwacht, en rond de huldiging van de
sportlaureaten.
Jeugdlaureate 2009: Magali Kempen
Jeugdlaureaat 2009: Gianni Van Donink
Sportlaureate 2009: Isabel Poelmans
Sportlaureaat 2009: Jan Van Donink
Trofee Sportverdienste: Jerry Cronin
Sportclub 2009: AC Herentals
In samenwerking met Sportregio Kempen
organiseerde de sportraad bijscholingen over
de rug, sport en autisme, en een
boekhoudprogramma.

Sportraad
De sportraad vergaderde maandelijks op elke
eerste donderdag van de maand, behalve in de
maand augustus. Dit jaar werd er opnieuw
gewerkt in werkgroepen. De werkgroep
statuten en reglementen werkte rond de
rapportering aan BLOSO om de subsidies van
de Vlaamse regering te verzekeren. De
werkgroep algemene vergadering, huldiging,
sportgids werkte aan de uitgave van de

De stad erkende zes nieuwe clubs als
Herentalse sportvereniging: duikschool De
Zeekat, WT-combat, de Koninklijke Aloude SintSebastiaansgilde, Kano en trekking vzw,
Kunstschaatsclub Netepark Herentals en
Recreas Sportclub Herentals.
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STADSARCHIEF
Augustijnenlaan 1
Diensthoofd: Jan Goris
Raadplegingen van het stadsarchief
In 2010 deden 660 bezoekers opzoekingen in
het stadsarchief. Jan Cools deed opzoekingen
over de geschiedenis van Het Laatste Oordeel
van Ambrosius Francken (1610) en van het
hoofdaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk. De
resultaten van deze opzoekingen en die van
andere vorsers werden gepubliceerd in het
Historisch Jaarboek XIX.

centrum van de stad en van de Herentalse
gehuchten uit de jaren 1811-1817. Al de
kaarten werden reeds eerder gedigitaliseerd.
De firma Haneveer reinigde de kaarten,
herstelde de talrijke scheuren en werkte de
gevolgen van de opgelopen schade en
schimmelvorming weg.
Valorisatie Fraikincollectie
Het Fraikingenootschap is een vzw die de
schenking van C.A. Fraikin aan de stad
Herentals optimaal in stand wil houden en die
de hiervoor nodige fondsen verzamelt en
beheert. De vzw zorgt ook voor de uitrusting
die nuttig is voor de studie en de bewaring van
de Fraikincollectie. De archivaris was betrokken
bij de oprichting van de vzw en is lid van de
raad van bestuur.
Onder leiding van Carolien van der Star van de
Hogeschool Antwerpen werden in 2010 dertien
gipsen vakkundig gerestaureerd en gereinigd.

Project archiefkelder in de kunstencampus
(Markgravenstraat)
De archivaris woonde de voorbereidende
vergaderingen bij van de bouw van een
archiefkelder in de kunstencampus. Om
budgettaire redenen werd echter de realisatie
van dit project tot na 2012 uitgesteld. Om de
problematiek van het statisch en semi-statisch
archief van de gemeentelijke diensten op te
lossen en om een administratieve chaos te
vermijden zou na 2012 de bouw van die
archiefkelder zo spoedig mogelijk gerealiseerd
moeten worden.
Erfgoedconvenant Kempens Karakter
De samenwerking tussen het stadsarchief en de
erfgoedcel Kempens Karakter verliep vlot in
2010. De archivaris verleende onder meer zijn
medewerking aan de Erfgoeddag op 25 april. In
de Lilse Bergen werd een groots verteldorp
opgesteld rond het thema Fake?.
Conservatie en beveiliging
Het stadsarchief vertrouwde de parcellaire
atlas van 1811-1817 (landmeter J. Weesen)
voor deskundige restauratie toe aan de firma
Haneveer uit Baarle-Nassau. De atlas is een van
de meest waardevolle documenten van het
stadsarchief. Hij bestaat uit enkele
negentiende-eeuwse kaarten en 22
zogenaamde ‘feuilles’ van de Oirlandse heide,
Watervoort-Hulsen, Grees-Vennen, VeldhovenWolfstede, Ekelen, het stadscentrum en het
Begijnhof. De kaarten zijn een eersterangsbron
voor de landschapsgeschiedenis van Herentals.
Ze zijn unieke momentopnames van het

C.A. Fraikin – zelfportret in gips

Kunstpatrimonium
Door de binnenrestauratie van de Lakenhal
werden in 2009 vier schilderijen die de raadzaal
sierden tijdelijk naar het stadsarchief
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overgebracht. Het betrof de schilderijen
Armoede (Remy de Pillecyn), De dreef van
Blommerschot (A.J. Heymans), Kempische heide
met ven (J. Van den Seylbergh) en De familie
Flamen (Joan Cossiers). Na de voltooiing van de
binnenrestauratie werden deze werken
opnieuw opgehangen in de raadzaal op 16
september 2010.

Naast de gerestaureerde en gereinigde gipsen
illustreerden enkele beelden de actuele
toestand van de nog te restaureren en te
reinigen beelden uit de collectie.
Van Francken tot Fraikin
Het schildersgeslacht Francken uit de zestiende
en zeventiende eeuw en de beeldhouwer
Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) horen bij
de bekendste Herentalsenaren uit de
geschiedenis. De tentoonstelling die van 30 juni
tot 29 augustus in de Sint-Waldetrudiskerk liep,
belichtte niet alleen hun werk, maar het
volledig kunsthistorisch patrimonium van de
Sint-Waldetrudiskerk. Met meer dan
tweeduizend bezoekers kende de
tentoonstelling buitengewoon succes.
In het kader van de tentoonstelling werden vijf
lezingen georganiseerd waarop telkens 100 tot
150 personen aanwezig waren. Historisch
gezien was de belangrijkste lezing die van dr.
sc. Frans Doperé: Bouwmaterialen,
steenhouwtechnieken, steenmerken en
datering van de bouwfases in de SintWaldetrudiskerk. Door zijn studie van de
steenhouwtechnieken in België kon hij
aantonen dat het koor van de SintWaldetrudiskerk tijdens de eerste helft van de
vijftiende eeuw werd opgetrokken. Het schip,
waarvan tot dusver algemeen werd
aangenomen dat het pas na 1479 voltooid
werd, werd kort na de bouw van het koor
beëindigd.

Medewerking tentoonstellingen
Het stadsarchief van Herentals verleende zijn
medewerking aan de tentoonstelling van
Bernard Janssens die van 24 april tot 11 juli
plaatsvond in het Stedelijk Museum van Lier en
aan de tentoonstelling van E.H. Tegenbos die
van 30 april tot 16 mei plaatsvond in de SintCatharinakerk in Hoogstraten.

Brochure
De archivaris bereidde de publicatie voor van
de brochure Welke is de echte Kempische stad:
Herentals of Turnhout? Historische
beschouwingen naar aanleiding van
achthonderd jaar Kempische geschiedenis. Deze
brochure zal in 2011 verschijnen.

E.H. Tegenbos – Ets van de Grote Markt

Feestelijke herdenking 800 jaar Herentals
In het kader van de feestelijke herdenking van
800 jaar Herentals was het stadsarchief actief
betrokken bij twee tentoonstellingen:

Oude filmopnames met betrekking tot
Herentals
In 2010 startte het stadsarchief met het
verzamelen van oude films en fragmentarische
filmopnamen over Herentals die teruggaan tot
vóór 1965. De bedoeling is om het verzamelde
filmmateriaal in 2011 en 2012 te laten
digitaliseren.

Charles-Auguste Fraikin. Een selectie uit zijn
werk
Tussen 13 maart en 11 april bezochten
minstens 1.013 geïnteresseerde bezoekers de
tentoonstelling in kasteel Le Paige. In totaal
werden dertig gipsen beelden en een
marmeren beeld (De waterfee) tentoongesteld.
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Opleiding streekgidsen met specialisatie ‘het
groene Neteland’
De archivaris gaf in het kader van de
gidsenopleiding ‘het groene Neteland’ twee
lessen in Campus De Vesten: Kunst en cultuur
van en in Herentals (7 oktober 2010) en
Volkskunde te Herentals (14 oktober 2010).

Toon Esch publiceerde een interessante
bijdrage over de betekenis van de naam
Peerdsbos. Jan-M. Goris schreef over de
Herentalse brouwerijen in de negentiende en
twintigste eeuw en over de Herentalse Poorter,
het feestbier dat brouwingenieur-brouwer Luc
Verhaegen brouwde naar aanleiding van 800
jaar Herentals stad en vrijheid.
Ten slotte bevat het nieuwe jaarboek de
zeventiende aflevering over het Herentalse
dialect van Jef Van Den Bosch, het eerste deel
van de bijdrage van Koen De Schutter over de
huwelijken in Herentals tijdens de negentiende
eeuw en Een terugblik op de Van Aerschotfotowedstrijd 2009 van Jan Cools.

Het Historisch Jaarboek
De goede werking van een stadsarchief blijkt
ook uit de geschiedkundige publicaties die
voortvloeien uit archiefstudie van de bezoekers
van de leeszaal. De belangrijkste uitgave in dat
verband is het Historisch Jaarboek van
Herentals. De stadsarchivaris opende het
jaarboek van 2010 met een artikel over het
prille ontstaan van Herentals in het begin van
de dertiende eeuw. Hij verwerkte daarin alle
documenten van 1209 tot 1221 die enig licht
werpen op de vrijheidsrechten die Herentals in
oktober 1209 van de Brabantse hertog Hendrik
I verkreeg. Het kroonstuk in dit artikel vormt
ongetwijfeld de bespreking van het
vrijheidscharter van oktober 1209.
Dr. E. Persoons, ere-algemeen rijksarchivaris,
schreef een verhelderend artikel over Cornelis
Verwimp, een pedofiele kluizenaar die van
1702 tot omstreeks 1708 de kluis aan de voet
van de kruisweg van Kruisberg bewoonde.
Jan Cools deed de memorabele geschiedenis
van het drieluik over Het Laatste Oordeel en De
Zeven Werken van Barmhartigheid, een
meesterwerk van Ambrosius Francken (1610),
kleurrijk uit de doeken. Verder schreef Jan
Cools, naar aanleiding van de recente
restauratie van het hoofdaltaar in de SintWaldetrudiskerk (2009), een uitvoerige
bijdrage over de geschiedenis van het altaar.

Ambrosius Francken – Het Laatste Oordeel
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TOERISME EN FEESTEN
Grote Markt 35
Diensthoofd: Bie De Busser / Nicky Kienen (vanaf 1 april 2010)
Toerisme Herentals
Toerisme Herentals is een
samenwerkingsverband van de dienst toerisme
en de vzw Toerisme Herentals. De
medewerkers van de stad zijn verantwoordelijk
voor de domeinen toerisme, jumelages, feesten
en uitleen. Ook het verkopen en reserveren van
tickets voor cultuurcentrum ’t Schaliken
gebeurt in het toeristisch infokantoor.
Herentals maakt samen met vijf andere
gemeenten deel uit van de toeristische cluster
het Groene Neteland. Hierdoor is de dienst ook
nauw betrokken bij beleidsdossiers en
projecten in de toeristische sfeer die een
veeleer regionale betekenis hebben.

De wandelingen met een gids blijven een
succesformule. De stadsgidsen namen 1.177
mensen mee op bezoek in het historische
centrum van Herentals. De natuurgidsen
begeleidden 1.385 wandelaars door de groene
rand rond Herentals. Ook de zondagse Herfsten Winterwandelingen kunnen steeds rekenen
op een grote belangstelling: van september
2009 tot april 2010 wandelden 1.776 mensen
mee.
Toerisme Herentals organiseert jaarlijks een
zomerse wandelzoektocht. In 2010 namen 184
wandelaars deel.

Toerisme
Fietsen
Het fietstoerisme blijft een belangrijke rol
spelen in onze regio: de dienst toerisme
verkocht 539 fietskaarten en 81
themafietsroutes, 700 deelnemers reden de
fietszoektocht van het Groene Neteland en 94
toeristen huurden een fiets bij de vzw Toerisme
Herentals. De vzw stelde ook 28 fietsen gratis
ter beschikking aan het OCMW voor rijlessen.
Ondanks het barslechte weer kozen 388
sportievelingen Herentals als vertrekplaats voor
de fietshappening De Schakel. Daarmee waren
we samen met Vorselaar de enige twee
gemeentes die het verlies aan deelnemers
konden beperken.

Herfst- en Winterwandeling

Opening toeristisch seizoen
Op 24 april ging het toeristische seizoen
officieel van start in de Antwerpse Kempen en
op 25 april in Herentals. De toeristen werden
getrakteerd op een ijsje en een drankje op de
Grote Markt. De verschillende toeristische
attracties lieten zich van hun beste kant zien.
Het aantrekkelijke programma en het stralende
weer zorgde voor een massale opkomst.

Wandelen
Wandelaars vinden in Herentals zeker 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. In 2010 gingen er in
Herentals 507 wandelkaarten voor de
Kempense Heuvelrug over de toonbank en 32
wandelkaarten van andere gebieden.

Spel van de Roetaert
Traditioneel wordt op 1 mei het Spel van de
Roetaert gespeeld. Het Spel van de Roetaert
beeldt de middeleeuwse jacht op het konijn uit.
Door de werkzaamheden aan de Lakenhal
werden de pluchen konijntjes dit jaar vanuit de
zolderverdieping van ’t Schaliken naar beneden
gegooid. De opkomst was groot. Er namen 430
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kinderen van verschillende leeftijdscategorieën
deel aan het spel. Voor en na het spel mochten
de kinderen zich uitleven met een kinderdisco.
Onder de noemer ‘800 jaar jeugd’ organiseerde
de jeugdraad een evenement met spelen van
vroeger en nu.

de Lakenhal en aankomst aan de jachthaven.
Onderweg waren er hapjes en drankjes,
theatervoorstellingen en fakkels. Aan de
jachthaven was er veel animatie: een
vuurshow, een optreden van een Herentalse
groep, kraampjes van Herentalse verenigingen
en een dj. Daar vierden ongeveer duizend
mensen mee.

De weken voor het Spel van de Roetaert werd
de Jacht op het Konijn georganiseerd. Acht
zondagen verstopte het konijn zich ergens in
Herentals. Aan de hand van rebussen of
cryptische omschrijvingen kon men de
schuilplaats vinden. Wie de schuilplaats
ontdekte, kreeg een stempel. Met vijf stempels
maakte men kans op een etentje bij een
Herentalse horecazaak.

Cijfers
Met 330.639 bezoekers blijft het Netepark de
grootste toeristische attractie van Herentals.
Hidrodoe bekleedt een mooie tweede plaats
met 43.167 bezoekers. In 2010 bezochten
10.125 mensen de Toeristentoren. De
accommodaties van BLOSO werden gebruikt
door 192.143 personen.
Overnachtingen
Plaats
camping De Schuur
gastenverblijf Mariën
hotel De Zalm
hotel De Swaen
centrum De Brink
sporthotel BLOSO
totaal

Aantal
2009

Aantal
2010
90
123
geen info
217
5.466
5.219
geen info geen info
34.573 31.046
32.732 32.897
72.861 69.379

Kadocheques
De dienst toerisme verkoopt ‘kadocheques’
voor de middenstandsvereniging vzw Thals. In
2009 werd voor 115.060 euro aan kadocheques
verkocht. In 2010 is dit bedrag opgelopen tot
150.816. Een goede zaak voor de Herentalse
handelaars.
Ticketverkoop
Een belangrijk deel van het baliewerk van de
dienst toerisme zijn de reserveringen en de
ticketverkoop van het cultuurcentrum en van
verschillende Herentalse verenigingen.

Vuurfeest op 26 december

Kerstmarkt en Vuurfeest
In samenwerking met de vzw Toerisme
Herentals werd op de Grote Markt de
traditionele kerstmarkt gehouden op 12
december. De vzw oordeelde dat er sleet kwam
op de formule en keek uit naar mogelijke
alternatieven. Er werd een aanzet gegeven met
de organisatie van het Vuurfeest op 26
december. 560 mensen schreven zich in voor
begeleide avondwandelingen met vertrek aan

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.
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Recepties
De dienst toerisme en feesten zorgde voor een
vlot verloop van 68 recepties. Ook bij de 113
huwelijken en samenlevingscontracten die
werden afgesloten, bood het stadsbestuur de
gelukkige paren telkens een kleine receptie
aan.

Viert’. In verschillende stemrondes werd de
bekendste Herentalsenaar gekozen. Het was
allicht geen verassing dat Rik Van Looy, die al
de titel droeg van Keizer van Herentals,
gekroond werd tot bekendste Herentalsenaar.
In de tent genoten in de namiddag senioren
van hun ‘bal populaire’. Verder kreeg het
kleinkunsteiland veel aandacht.
Het Lied van Hertals werd aangeleerd aan de
bevolking. Als apotheose daverde de Grote
Markt op haar grondvesten met Milk Inc. en dj
Double Groove.

Provinciale veeprijskamp
De dienst toerisme en feesten en de Landelijke
Raad organiseren samen de jaarlijkse
veeprijskamp. In 2010 vond op 12 juni de 52ste
editie plaats op het multifunctioneel terrein
aan de Herenthoutseweg. Naast de
veeprijskamp voor paarden, ezels, runderen,
geiten en schapen werden tal van
randactiviteiten georganiseerd met andere
verenigingen. Het totaal aantal bezoekers in
2010 wordt geschat op 4.000, een lichte daling
ten opzichte van 2009. Dat kwam waarschijnlijk
door de hitte.

Open Monumentendagen
De dienst toerisme werkt elk jaar een
aangepast programma uit in het kader van de
Open Monumentendag. Het thema voor 12
september 2010 was ‘de vier elementen’:
water, vuur, aarde en lucht. Dit jaar werd er
nauw samengewerkt met de heemkring
Nortrevic. Door het barslechte weer viel de
uitgestippelde fietstocht langs deze vier
elementen letterlijk in het water. Vier
opengestelde monumenten kregen samen
ongeveer 800 bezoekers. Het programma voor
scholen was een succes. 25 klassen uit de derde
graad van het basisonderwijs namen deel aan
de begeleide monumentenzoektocht die voor
hen werd uitgestippeld. Dat zijn meer dan 400
leerlingen.

Vuurwerk
Op de laatste dag van de jaarlijkse braderij op
26 juni zorgde de dienst voor een prachtig
vuurwerk en een optreden.
Herentals Fietst en Feest
Op donderdag 29 juli organiseerde vzw De
Markt Fietst in samenwerking met de dienst
toerisme en feesten het zesde na-Tourcriterium
Herentals Fietst. De enige echte Herentalsenaar
Jurgen Van den Broeck versloeg voor eigen
publiek Fabian Cancellara, Ivan Basso, Geert
Omloop, Zdenek Stybar en nog vele anderen.
Vrijdag 30 juli was het de beurt aan Herentals
Loopt. Na een kinderloop, waar dit jaar een
recordaantal kinderen aan deelnamen, startte
een sportieve freerun onder de noemer LU 2
Uur van Hertals. In de namiddag was Kapitein
Winokio te gast en ’s avonds waren Les Truttes
en Natalia de toppers op de Grote Markt. In de
tent kon men terecht voor circusinitiaties en
een dansprogramma met Guy en Martine
Jottay.
Als klap op de vuurpijl werd in het kader van
800 jaar Herentals een derde feestavond
georganiseerd onder het motto ‘Herentals

Watertoren op de Poederleeseweg
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Uitleenmateriaal
De dienst toerisme en feesten beheert het
stedelijke uitleenmateriaal. In 2010 werden er
384 aanvragen behandeld. Twee aanvragen
konden niet ingewilligd worden bij gebrek aan
materialen.
Voor grote evenementen leent de stad ook zelf
materiaal bij buurgemeenten.

College. De leerlingen vonden dit een
verrijkende ervaring.
De burgeruitwisseling tussen Herentals en
IJsselstein is al jaren een groot succes. In 2010
was IJsselstein gastgemeente. Op zaterdag 11
september vertrokken er twee bussen naar
IJsselstein: een bus met deelnemers aan de
burgeruitwisseling en een bus met Herentalse
kunstenaars en sympathisanten. ’s Middags
werd de jumelagetentoonstelling van acht
Herentalse kunstenaars geopend onder ruime
Herentalse en IJsselsteinse belangstelling. De
tentoonstelling liep van 11 september tot 24
oktober in het IJsselsteinse stadsmuseum.

Jumelages
De stad Herentals heeft drie officiële EUjumelagesteden: IJsselstein (Utrecht, Nederland
– 125 km), Cosne-sur-Loire (Nièvre, Bourgogne,
Frankrijk – 630 km) en Alpen (Nord-Rhein
Westfalen, Duitsland – 170 km).

Cosne-sur-Loire
Van vrijdag 2 juli tot maandag 5 juli trokken een
veertigtal Herentalsenaren naar Cosne-surLoire. Daar verbleven ze in gastgezinnen.
Zaterdag maakte het gezelschap een mooie
daguitstap in de streek. Zondag bracht
iedereen door bij zijn gastgezin. ‘s Avonds werd
er verbroederd bij een heerlijk koud buffet met
een optreden van een Herentalse
gelegenheidsband.

IJsselstein
Van 10 tot 12 maart kwamen leerlingen van het
Cals College in IJsselstein naar Herentals. Ze
jumeleerden met leerlingen van Middenschool
De Vesten. Op donderdag 11 maart brachten ze
een bezoek aan Antwerpen, waar een
stadswandeling en een bezoek aan het
Diamantmuseum op het programma stonden.
De week werd afgesloten met een feestelijke
receptie in de benedenzaal van het
administratief centrum voor de leerlingen en
de gastouders.

De groep wielertoeristen die in 2009 al een
fietstocht naar Cosne-sur-Loire en IJsselstein
maakten, toonden zich opnieuw van hun
sportieve kant. Van 2 tot 5 juli fietsten zij heen
en terug naar onze Franse jumelagegemeente.

In mei 2010 bezochten de leerlingen van de
Middenschool op hun beurt IJsselstein. Van 19
tot 21 mei verbleven de Herentalse leerlingen
in gastgezinnen en volgden ze lessen in het Cals
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GRONDGEBONDEN ZAKEN
Directeur: Gino Verschueren

MILIEU
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Koen Dierckx
Bodemverontreiniging

Afval
Afvalfracties in kilogram per inwoner
2008
2009
2010
restafval
76,03
55,69 60,58
grof vuil
15,29
13,44 12,01
papier
92,34
86,82 79,92
plastic
6,14
4,88
2,95
pmd
15,36
13,88 14,63
groenafval
184,28
121,47 77,43
glas
31,09
30,07 33,75
bouw- en
268,35
228,18 199,60
sloopafval
kringloop
11,06
11,46 10,47
via
460,78
392,67 314,46
recyclagepark
totaal
terminaal
74,72 71,43
94,37
verwijderd
totaal
617,90
502,22 447,61
gerecycleerd
totale
712,27
534,85 519,04
afvalberg

2008 2009 2010
percelen opgenomen in
register verontreinigde
gronden
informatieaanvragen
studiebureaus
informatieaanvragen
notarissen
bodemsaneringsdossiers
waarvan conform
verklaard
waarvan afgehandeld

32

33

54

23

22

10

615 656 703
9

5

4

4

3

2

1

1

Beheerplannen
Het stadsbestuur stelde een studiebureau aan
om een beheer- en inrichtingsplan voor de
Roest op te maken. De uitvoering start in 2011.
Het bosbeheerplan voor het Peerdsbos en het
toegankelijkheidsreglement voor de bossen van
de Kempische Heuvelrug werden verder
uitgewerkt.

Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat de totale
afvalberg nog altijd kleiner wordt. Alle
afvalstromen vertonen een afnemende
tendens. De grootste afname stellen we vast op
het recyclagepark en bij het groenafval. Glas,
pmd en restafval zijn de enige afvalstromen die
zijn toegenomen.

Water
Subsidieaanvragen 2008 2009 2010
hergebruik
regenwater en
7
6
3
infiltratie
Energie
Subsidieaanvragen
fotovoltaïsche
cellen
zonneboilers

Compostmeesters
De compostmeesters waren zoals vorige jaren
weer verschillende keren op de zondagsmarkt
te vinden, waar ze het thuiscomposteren
promootten. De stad verkocht 44
compostvaten en 54 compostbakken in 2010.

2008 2009

2010

31

156

129

9

6

29

Zonnepanelen op de stedelijke werkplaats
In 2010 plaatste de stad zonnepanelen op de
stedelijke werkplaats in Hemeldonk voor de
productie van elektriciteit. De installatie brengt
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Klachten in verband met hinder
Registratie en
2008 2009 2010
behandeling
hondenpoep
0
0
0
zwerfkatten
23
19
27
ratten en muizen
31
26
20
kippen, vogelplaag
2
1
2
insectenplaag
1
0
0
groenafval
5
0
1
sluikstorten
14
0
3
huisvuil en
10
2
1
zwerfvuil
milieubelastende
0
0
0
feiten
visuele hinder
0
0
1
geluidshinder
2
0
3
geurhinder
0
0
2
slecht
0
1
onderhouden
0
grond en distels
overhangende
0
0
0
begroeiing
bouw- en
1
0
3
sloopafval
aantal klachten
91
49
61

jaarlijks ongeveer 8.000 kWh op, het verbruik
van ongeveer twee gezinnen.
Samenaankoop groene stroom met provincie
Antwerpen
In de zomer van 2010 organiseerde de
provincie Antwerpen samen met de steden en
gemeenten een samenaankoop voor groene
stroom. Ongeveer 25.000 inwoners schreven
zich in, de helft schakelde ook effectief over
naar de gekozen leverancier.
Energiescans
In 2010 voerden de energiesnoeiers 131
energiescans uit in Herentals. Een
energiesnoeier is een adviseur die bij de
mensen langsgaat om tips te geven over hoe ze
energie kunnen besparen. De energiescans zijn
gratis en kunnen eenvoudig worden
aangevraagd bij de milieudienst.
Fonds voor Reductie van de Globale
Energiekost (FRGE)
De IOK en de milieudienst werkten samen voor
de oprichting van het FRGE. Dit fonds zorgt
ervoor dat wie energiebesparende maatregelen
wil uitvoeren in zijn woning, hiervoor tot
10.000 euro kan lenen tegen een zeer lage
intrestvoet. Het FRGE treedt in 2011 in
werking.

Vergunningen
Behandelde
dossiers
milieuvergunning
klasse 1
Milieuvergunning
klasse 2
melding klasse 3
grachtoverwelving
kapvergunning
natuurvergunning
interventies bij
bedrijven

Sluikstorten
De reinigingsdienst van de stad ruimde 236
gevallen van sluikstort op. De politiezone
maakte in totaal 46 processen-verbaal op en
maakte 40 dossiers over aan de GASambtenaar. In 17 gevallen volgde een
veroordeling in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.

2008

2009

2010

16

15

13

11

21

29

32
1
34
2

27
0
41
1

33
2
29
3

8

6

9

Adviezen
In 2010 verleende de milieudienst op vraag van
de andere stadsdiensten 97 adviezen.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Augustijnenlaan 30
Diensthoofd: Romy Leysen
Vergunningenbeleid

Ruimtelijke planning

Stedenbouwkundige vergunningen
2008 2009 2010
aanvragen
337 355 294
vergunningen
302 349 255
weigeringen
24
15
27

Structuurplannen
Herziening Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV)
Op 12 december 2008 keurde de Vlaamse
regering een actualisatie en gedeeltelijke
herziening van het RSV principieel goed. Op 31
maart 2009 werd een plenaire vergadering
georganiseerd voor de provincie Antwerpen en
voor de gemeenten in de provincie Antwerpen.
Op 18 december 2009 stelde de Vlaamse
regering het addendum voorlopig vast. Hierin
zijn de tekstwijzigingen gebundeld die een
overzicht geven van de inhoud van de tweede
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Deze tweede herziening zorgt voor
een actualisatie en gedeeltelijke herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor
de periode tot 2012. Het openbaar onderzoek
werd georganiseerd van 10 februari 2010 tot
en met 11 mei 2010. De gemeenteraad
verleende op 4 mei 2010 gunstig advies over de
herziening.

In 2010 werden 20 stedenbouwkundige
vergunningen voor zonnepanelen afgeleverd,
tegenover 89 in 2009.
Verkavelingen
2008 2009 2010
Aanvragen
dossiers
9
7
17
kavels
147
56
50
Vergunningen
dossiers
4
4
13
kavels
17
17
61
Weigeringen
dossiers
4
Verkavelingswijzigingen
2010
aanvragen
10
vergunningen
7
weigeringen
2

Partiële herziening provinciaal ruimtelijk
structuurplan
De provincieraad van Antwerpen stelde op 25
maart 2010 het ontwerp van partiële
herziening van het provinciaal ruimtelijk
structuurplan voorlopig vast. Het ontwerp werd
aan een openbaar onderzoek onderworpen van
15 april 2010 tot en met 13 juli 2010. De
gemeenteraad verleende op 29 juni 2010
voorwaardelijk gunstig advies over de partiële
herziening.

Stedenbouwkundige attesten
2008 2009 2010
aanvragen
11
9
9
Informatieaanvragen van notarissen
2008 2009 2010
aanvragen
607 658 697
De laatste jaren is een duidelijke stijging van
het aantal informatievragen van notarissen
merkbaar.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan werd door de gemeenteraad op 4
december 2007 voorlopig goedgekeurd. Het
ontwerp werd van 3 januari 2008 tot en met 1
april 2008 aan een openbaar onderzoek
onderworpen. Door een procedurefout in het
openbaar onderzoek besliste de gemeenteraad
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op 5 mei 2009 om de procedure te hernemen.
Het ontwerp werd aangepast aan de bezwaren
ingediend tijdens het eerste openbaar
onderzoek. Op 1 december 2009 werd het
aangepaste ontwerp van het structuurplan
voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd
van 16 december 2009 tot en met 15 maart
2010. De gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening heeft in de vergaderingen
van 21 april 2010, 28 april 2010 en 10 mei 2010
de ingediende bezwaren en adviezen
behandeld. De gemeenteraad nam op 1 juni
2010 kennis van het advies van de commissie.
De gemeenteraad stelde op 29 juni 2010 het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief
vast. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
werd op 26 augustus 2010 goedgekeurd door
de deputatie van de provincie Antwerpen. Het
college nam op 20 september 2010 kennis van
de goedkeuring door de deputatie.

Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse regering
over de verdere voortgang van het
afbakeningsproces voor de gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur. Daarbij
besliste de regering ook het vooroverleg voor
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Vallei van de Aa en de Kleine
Nete tussen N19 en Grobbendonk in 2010 op te
starten. Ruimtelijke Planning Brussel
organiseerde op vrijdag 15 oktober 2010 een
startvergadering met betrekking tot het
planningsproces voor de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van
de Aa en de Kleine Nete tussen Grobbendonk
en N19.
Op de startvergadering wordt het
procesverloop toegelicht en wordt getracht de
inhoudelijke en procesmatige aandachtspunten
van de verschillende partners te inventariseren.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) /
masterplannen

Kleinstedelijk gebied
Een van de belangrijkste taken uit het
provinciaal structuurplan die de provincie moet
uitvoeren, is de afbakening van de
kleinstedelijke gebieden. In het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen werd Herentals
geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De
afbakening van het kleinstedelijk gebied voor
Herentals werd in 2010 opgestart. Op 26 april
2010 vond het eerste overleg plaats met
Provincie Antwerpen en het studiebureau
Libost.
Op 7 juni 2010 besliste het college om de
gevraagde gegevens aan het studiebureau te
bezorgen. Het vooronderzoek is nog aan de
gang.

Provinciaal

Gewestelijk
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Specifiek regionaal bedrijventerrein met
watergebonden karakter Heirenbroek’
Voor het ontwerp werd een openbaar
onderzoek georganiseerd van 12 januari 2009
tot en met 12 maart 2009. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan werd door de Vlaamse regering
op 4 december 2009 definitief vastgesteld. Het
besluit van de Vlaamse regering werd op 8
januari 2010 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Het college nam op 18 januari
2010 kennis van het goedgekeurde gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gemeentelijk

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei
van de Aa en de Kleine Nete tussen
Grobbendonk en N19
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen werkte de Vlaamse Overheid tussen 2005 en 2007 een ruimtelijke visie uit op
landbouw, natuur en bos voor de regio Neteland.

RUP Zonevreemde Recreatie
Als uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan besliste het college op 20
september 2010 om in de periode 2010-2011
te starten met de opmaak van het RUP
Zonevreemde Recreatie. Voor de opmaak van
het plan zal een aanbestedingsprocedure
worden opgestart.
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RUP Hazenpad
Als uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan besliste het college op 20
september 2010 om in de periode 2010-2011
te starten met de opmaak van het RUP
Hazenpad. Voor de opmaak van het plan zal
een aanbestedingsprocedure worden
opgestart.

Planologische attesten
Nv Van Ende & Roxy – Lierseweg 315
De bestendige deputatie van Antwerpen
leverde op 12 februari 2009 een positief
planologisch attest af aan nv Van Ende & Roxy
(Lierseweg 315, Herentals). Op 27 maart 2009
tekende de gewestelijk planologisch ambtenaar
beroep aan bij de Vlaamse regering tegen dit
besluit. Bij Ministerieel Besluit van 25 mei 2009
werd het beroep ingewilligd. De deputatie van
de provincie Antwerpen leverde op 18 februari
2010 het planologisch attest af. Dit was gunstig
voor de huidige locatie, ongunstig voor
uitbreiding op korte termijn en gedeeltelijk
gunstig voor uitbreiding op lange termijn. Het
college nam op 17 mei 2010 kennis van de
afgifte van het planologisch attest.

RUP Engelse Wijk
In 2000 werd de studie gestart voor de opmaak
van het BPA Engelse Wijk. Het planningsproces
met betrekking tot het BPA werd stilgelegd in
november 2004. De opzet is om het BPA af te
werken, maar dan wel als ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Het college besliste op 20 september 2010 om
in de periode 2010-2011 te starten met de
opmaak van het RUP Engelse Wijk. Op 21
december 2010 besliste de gemeenteraad om
de opdracht te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. Op 27 december
2010 gunde het college de studieopdracht aan
bvba Ark.

Plannen- en vergunningenregister
Plannenregister
De gemeenteraad keurde op 30 juni 2009 het
plannenregister van Herentals goed. Bij besluit
van 23 juli 2009 van de gewestelijke
stedenbouwkundig ambtenaar werd het
plannenregister conform verklaard.

Opmaak masterplan herstructurering
Hannekenshoek
In het kader van het Economisch Netwerk
Albertkanaal (ENA) gaf de Vlaamse regering de
opdracht tot de opmaak van het
herstructureringsproject Hannekenshoek. Deze
opdracht werd gegund aan de IOK. De opdracht
bestaat erin een masterplan op te maken met
een actieprogramma dat als basis kan dienen
voor de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Op 23 maart 2010 werd de stuurgroep
samengeroepen om de stand van zaken, de
conceptelementen en inrichtingsvoorstellen
toe te lichten.
Op 9 december 2010 vond opnieuw een
stuurgroepvergadering plaats. Tijdens dit
overleg werd het voorstel tot zonering en het
voorontwerp van het masterplan voorgesteld.

Vergunningenregister
De gemeenteraad keurde op 15 december
2009 het vergunningenregister van Herentals
goed. Dit register ligt ter goedkeuring bij de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
De goedkeuringsprocedure loopt nog.
Register onbebouwde percelen
In uitvoering van het decreet over het gronden pandenbeleid van 27 maart 2009 moet elke
gemeente een register van onbebouwde
percelen bijhouden. De dienst ruimtelijke
ordening startte in juni met de opmaak van het
register. De goedkeuringsprocedure loopt nog.
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TECHNISCHE DIENST
Augustijnenlaan 30
Diensthoofden: Sanne Laurijssen (tot 1 juli 2010) en Tom Ceusters
Gebouwen

Wuytsbergen aan de beurt. Ook het
parkeerterrein van de brandweerkazerne kreeg
een nieuwe asfaltverharding.

Schoolgebouwen tekenacademie
In 2010 liet het stadsbestuur een deel van de
dakbedekking van de schoolgebouwen van de
tekenacademie in de Markgravenstraat
vernieuwen.

Heraanleg centrumstraten – herstel
kasseiverharding
Tussen 2005 en 2009 liet het stadsbestuur de
centrumstraten heraanleggen. Na verloop van
tijd bleek dat op verschillende plaatsen
‘splijtende kasseien’ voorkwamen. Het bestuur
nam onmiddellijk maatregelen en besliste om
de kasseien te laten vervangen. Aannemer DFM
uit Ravels start met de werkzaamheden in het
voorjaar van 2011.

Hummeltjeshof
Het stadsbestuur liet de toegangsdeuren van
het kinderdagverblijf Hummeltjeshof beveiligen
met een codesysteem.
Binnenrestauratie Lakenhal
De eerste fase van de binnenrestauratie van de
Lakenhal werd afgewerkt in 2010. De
aannemer maakte de Lakenhal toegankelijker
door de oorspronkelijke ingang in de
noordgevel opnieuw open te maken. Een
aangepaste lift zorgt ervoor dat
rolstoelgebruikers van de Grote Markt het
niveau van de tentoonstellingsruimte kunnen
bereiken. De gewelfde bergruimte, waar tot
dan toe drank voor recepties werd opgeslagen,
wordt opnieuw gebruikt als voorportaal van de
ingang.

Splijtende kasseien in de Zandstraat

Oud gemeentehuis Morkhoven
In 2009 kocht de stad het vroegere
gemeentehuis van Morkhoven over van de
Geelse Bouwmaatschappij. In mei 2010 startte
de aannemer met de renovatie en uitbreiding
van het gebouw. De stad vormt het gebouw om
tot een nieuw Dorpshuis, dat in 2011 zijn
deuren opent.

Herwaardering stationsomgeving
Het stadsbestuur gaat de stationsomgeving
herwaarderen. In een eerste fase zijn de
Nieuwstraat en Blijdenberg aan de beurt. De
werkzaamheden omvatten de aanleg van
nieuwe riolering, nieuwe voetpaden,
parkeerplaatsen en een nieuwe asfaltlaag.
Vanwege de slechte toestand van het wegdek
in de Vaartstraat besliste het stadsbestuur eind
2010 om de heraanleg van deze straat toe te
voegen aan de opdracht. Aannemer Nijs uit
Turnhout start met de werkzaamheden in het
voorjaar van 2011.

Wegen
Asfaltbestrating
Ieder jaar voert de stad
onderhoudswerkzaamheden uit aan de
asfaltbestratingen. In 2010 kwamen de SintJansstraat, de Collegestraat, de Stationsstraat,
de Kapucijnenstraat, de Sint-Magdalenastraat,
Dompel, Lenteheide, Venheide, de
Nonnenstraat, de Boerenkrijglaan en

Rioleringswerkzaamheden Snepkenshof
In 2004 en 2005 voerde een aannemer weg- en
rioleringswerk uit in de Jagersdreef en Heiberg.
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eenrichtingsverkeer in in Woud en vormde het
kruispunt van Vossenberg met de
Markgravenstraat om tot een kruispunt met
voorrang aan rechts.

De werkzaamheden gebeurden echter niet
volgens de regels van de kunst. Omdat de
aannemer weigerde om aanpassingen uit te
voeren, werden maatregelen van ambtswege
uitgevaardigd. De aannemer ging hier niet mee
akkoord. Op basis van de bevindingen van het
eindverslag, opgesteld door een deskundige
aangesteld door de rechtbank, onderhandelden
alle betrokken partijen over het afsluiten van
een dading. Eind 2010 bereikte het
stadsbestuur hierover een akkoord met de
aannemer.

Op de Olympiadelaan, aan het pad naar het
verkeerspark, steken veel fietsers en
voetgangers de weg over. Om het oversteken
veiliger te maken, liet het stadsbestuur hier een
oversteekplaats voor voetgangers en fietsers
aanleggen en twee nieuwe verlichtingspalen
plaatsen.

Heraanleg Molenvest en Gildelaan
In 2010 liet het stadsbestuur de Molenvest en
de Gildelaan volledig heraanleggen. De laatste
stap van dit project is de vernieuwing van de
riolering. Dit gebeurt in het voorjaar van 2011.
Mobiliteit
De dienst mobiliteit maakte in 2010 119
verkeersreglementen en 254
signalisatievergunningen op.
2009 2010
verkeersreglementen
120 119
signalisatievergunningen 268 254

Oversteekplaats Olympiadelaan

Op het Begijnhof geldt een parkeerverbod.
Voor ceremoniewagens en wagens voor
erediensten met de Sint-Catharinakerk als
bestemming zorgt dit verbod voor problemen.
Het stadsbestuur voert daarom een
parkeerzone voor ceremoniewagens in aan de
Sint-Catharinakerk. Het gaat om vier
parkeerplaatsen langs de weg aan de kerk,
tussen de zijingang en de hoofdingang.

Projecten
De mobiliteitsdienst werkte in 2010 aan enkele
projecten om de verkeersveiligheid in de stad
te verhogen. Zo zal in 2011 het volledige
kruispunt van de Augustijnenlaan met
Zwanenberg aangepast worden en komt er een
bushalte aan de nieuwe
appartementsgebouwen in de Augustijnenlaan.
Het stadsbestuur kocht ook twee
vertragingseilanden aan voor Fierland, voerde
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TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST
Hemeldonk 8
Diensthoofd: Freddy Engelen
herstellingskosten werden zo groot dat de
machine werd vervangen door een nieuwe
bandenkraan van het type Doosan DX140W. De
kraan kostte 129.857,20 euro.
Pekelmenger
Om sneeuw en ijzel te bestrijden maakt de
technische uitvoeringsdienst sinds het seizoen
2010-2011 naast strooizout ook gebruik van
natzout, een mengsel van pekel en water. Deze
methode vereist minder zout dan bij het
traditionele zoutstrooien, is veiliger voor het
verkeer, beter voor het milieu, en bovendien
zeer doeltreffend. Om het mengsel aan te
maken, kocht het stadsbestuur een
pekelmenger aan voor de prijs van 7.919,45
euro.

Stedelijke werkplaats in Hemeldonk

Reorganisatie
Klantgerichtheid, efficiëntie en besparingen zijn
woorden die de dag van vandaag veel gebruikt
worden in ons stadsbestuur. De technische
uitvoeringsdienst zet die woorden om in daden
en zorgt voor een betere planning en werking
van haar diensten. Het softwaresysteem
Rimses, dat de verschillende
uitvoeringsdiensten ondersteunt, krijgt een
interne beheerder en zal maximaal benut
worden. Omdat in 2011 drie personeelsleden
van de uitvoeringsdienst met pensioen gaan,
was ook een lichte reorganisatie van de
diensten noodzakelijk. Twee personeelsleden
die vroeger bij de reinigingsdienst werkten,
werden ingezet bij de groendienst. De
groendienst werd opgedeeld in vier grote
sectoren, met elk een ploegverantwoordelijke.
De schoonmaakdienst heeft sinds juni 2010 een
nieuwe technisch medewerker in dienst. Hij
leidt een twintigtal personeelsleden, die zorgen
voor de schoonmaak van de verschillende
stedelijke gebouwen. De dienst vervoer en de
dienst feestelijkheden zullen in de loop van
2011 ondergebracht worden bij het magazijn.

Kleine veegwagen
Het kleine veegwagentje gaf de geest na vele
jaren trouwe dienst. Na een administratieve
procedureslag van twee jaar gunde het college
in 2010 een nieuw veegwagentje voor
77.972,40 euro. Het nieuwe wagentje zal in de
zomer van 2011 in gebruik genomen worden.
Zoutstrooien seizoen 2009-2010
Tussen 1 november 2009 en 31 maart 2010
waren er 45 dagen waarop de strooidienst van
de stad moest uitrijden. Op deze 45 dagen
presteerden de personeelsleden 3.179 uren,
waarvan 1.402 daguren, 174 overuren (zonder
toeslag), 179 uren als nachtprestaties (met 25
procent toeslag), 106 uren op zaterdag (met 50
procent toeslag), 240 uren op zondag of op een
wettelijke feestdag (met 100 procent toeslag).
De strooidienst gebruikte in totaal 300 ton
wegenzout en 30 ton zout voor fietspaden. Het
wegenzout kostte 18.876 euro, het zout voor
fietspaden 3.412,20 euro. De normale
werkzaamheden werden erg bemoeilijkt
doordat de leverancier vanaf 5 januari 2010
geen strooizout meer kon leveren.

Belangrijkste aankopen
Graafkraan
De veertien jaar oude graafkraan van de
uitvoeringsdienst vertoonde de laatste jaren
regelmatig defecten. De onderhouds- en
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Kasseien
De technische uitvoeringsdienst had in 2010
heel wat werk met de kasseien in het centrum.
De werknemers moesten regelmatig stukken
van kasseien ophalen, porfier in de voegen
strooien en kapotte kasseien vervangen.
Hiervoor presteerden de medewerkers 620
uren in 2010.

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen
telt, gaan de strooidiensten in fasen te werk.
• Fase 1 (70 kilometer): de hoofdwegen van
groot-Herentals, de belangrijkste
aansluitingswegen op de ring rond
Herentals met aandacht voor de
belangrijkste openbare gebouwen (zoals
het station en het ziekenhuis) en ook
aandacht voor de KMO-zone en enkele
hellingen.
• Fase 2a zonder scholen (100 kilometer): de
belangrijkste invalswegen, de
toegangswegen naar openbare gebouwen
en hellingen
• Fase 2b met scholen (145 kilometer): de
belangrijkste invalswegen, de
toegangswegen naar openbare gebouwen,
scholen en hellingen
• Fase 3: belangrijkste wegen binnen wijken
• Fase 4: strooien op aanvraag
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