Schepencollege stad Herentals
Besluiten van 4 januari 2016

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie
en Michiels Alfons - schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Sportelen voor senioren: initiatielessen yoga
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de sportdienst voor het
organiseren van initiatielessen yoga aan senioren op woensdagvoormiddag (11 – 12 uur) in het
sportcomplex De Vossenberg in het voorjaar 2016. De onkosten worden ten laste van de stadskas
genomen.

002 Multifunctioneel terrein 2016: circusvoorstelling - Circus Cornelio en Circus Iars Italiano
03/02/2016-14/02/2016
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming voor het gebruik van het
multifunctioneel terrein van 03/02/2016 tot en met 14/02/2016 aan Circus Cornelio en Circus Iars
Italiano.

003 Grabbelpas 2016: goedkeuring programma krokusvakantie
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het Grabbelpasprogramma voor de
krokusvakantie van 2016:
Maandag 08/02/2016
- Gladiatoren – Helden van het Colosseum (Bezoek aan het Gallo-Romeins museum)
- Wanneer: van 10.30 uur tot 13 uur (vertrek: 9 uur, aankomst: 15 uur)
- Waar: vertrek en aankomst aan de jeugddienst (bestemming: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren)
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2008 (maximum 30 kinderen)
- Uitkoopsom: 160 euro
- Begeleiding: 4 vrijwilligers (120 euro)
- Technische vereisten: stadsbus en chauffeur
- Deelnameprijs: 8 euro (vrijetijdspas: 4 euro)
- Interne workshop: wordt nog uitgewerkt
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2009 tot en met 2012 (maximum 20 kinderen)
- Begeleiding: 1 lesgever (30 euro) + 2 vrijwilligers (30 euro)
- Deelnameprijs: 3 euro (vrijetijdspas: 1,50 euro)
- Romeins mozaïekstempelen (Ziezo Eco)
- Wanneer: van 14 tot 16 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2011 tot en met 2013 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 254,80 euro

- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
Dinsdag 09/02/2016
- Eten als een keizer (Annemarijn Verbeeck)
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2010 tot en met 2013 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 113,76 euro (als hoofdanimator)
- Materiaalkost: 20 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Workshop vlechten: zwaard en schild of puntmandje (Creatief atelier Legrand)
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: grote zaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2009 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 205,40 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Workshop vlechten: stokpaardje (Creatief atelier Legrand)
- Wanneer: van 14 tot 16 uur
- Waar: grote zaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2010 tot en met 2012 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 120 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Walk like an Egyptian (Annemarijn Verbeeck)
- Wanneer: van 14 tot 16 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2007 tot en met 2010 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 113,76 euro (als hoofdanimator)
- Materiaalkost: 20 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Aromatherapie (Natuur en Wetenschap)
- Wanneer: van 13.30 uur tot 16 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2006 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 189 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
Woensdag 10/02/2016
- Creatief met gedichten (An-Sofie Maes)
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: balletzaal muziekacademie
- Wie: voor kinderen geboren in 2007 tot en met 2010 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 60 euro
- Begeleiding: 1 lesgever (60 euro – voorbereiding + lesgeven) en 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: balletzaal muziekacademie
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)

- Workshop potten bakken (Potterij ‘t Rolleken)
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2007 (maximum 10 kinderen)
- Uitkoopsom: 112 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Het labyrint (Artforum vzw)
- Wanneer: van 13.30 uur tot 16 uur
- Waar: grote zaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2010 tot en met 2012 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 368 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Workshop potten bakken (Potterij ‘t Rolleken)
- Wanneer: van 14 tot 16 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2008 tot en met 2010 (maximum 10 kinderen)
- Uitkoopsom: 105 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Graven om te weten (Jeugd, Cultuur en Wetenschap)
- Wanneer: van 13 tot 16 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2008 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 190,60 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
Donderdag 11/02/2016
- Muzisch met Grieken en Romeinen (An-Sofie Maes)
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: balletzaal muziekacademie
- Wie: voor kinderen geboren in 2011 tot en met 2013 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 60 euro
- Begeleiding: 1 lesgever (60 euro – voorbereiding + lesgeven) en 1 vrijwilliger (15 euro)
- Technische vereisten: balletzaal muziekacademie
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Het Romeinse amfitheater (Inespiratie)
- Wanneer: van 9 tot 12 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2007 tot en met 2010 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 241,50 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- De Romeinse heerser (Inespiratie)
- Wanneer: van 13 tot 16 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2010 tot en met 2012 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 231,50 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)

- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Duimpotje in klei (Het Natuuratelier)
- Wanneer: van 14 tot 16 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2009 (maximum 15 kinderen)
- Uitkoopsom: 225 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
Vrijdag 12/02/2016
- Interne workshop: wordt nog uitgewerkt
- Wanneer: van 10 tot 12 uur
- Waar: grote zaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2011 tot en met 2013 (maximum 20 kinderen)
- Begeleiding: 1 lesgever (30 euro) + 2 vrijwilligers (30 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 3 euro (vrijetijdspas: 1,50 euro)
- Paalwoning uit de oudheid (Inespiratie)
- Wanneer: van 9 tot 12 uur
- Waar: tuinzaal ‘t Hof
- Wie: voor kinderen geboren in 2008 tot en met 2010 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 241,50 euro
- Begeleiding: 2 vrijwilligers (30 euro)
- Technische vereisten: tafels en stoelen zaal ‘t Hof
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)
- Zijdeschilderen (Natuur en Wetenschap)
- Wanneer: van 9.30 uur tot 12 uur
- Waar: bovenzaal jeugddienst
- Wie: voor kinderen geboren in 2004 tot en met 2008 (maximum 20 kinderen)
- Uitkoopsom: 145 euro
- Begeleiding: 1 vrijwilliger (15 euro)
- Deelnameprijs: 4 euro (vrijetijdspas: 2 euro)

004 Jeugdraad 2015-2016: advies gebruik zaal ‘t Hof
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de jeugdraad met
betrekking tot het gebruik van zaal ’t Hof.

005 Internationale Samenwerking : goedkeuring medewerking fondsenwerking OxfamSolidariteit 2016
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Oxfam Solidariteit om de
fondsenwervingsactiviteiten op het grondgebied Herentals te organiseren vanaf 01/01/2016 tot en
met 31/12/2016. Zij moeten vooraf de dienst internationale samenwerking per mail op de hoogte
brengen en zich houden aan de volgende opgelegde voorwaarden.
De organisatie:
- mag geen folders verspreiden
- mag niets verkopen
- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren
- mag de handelaars niet hinderen.

006 Ambtelijke inschrijving: (X)*
BESLUIT
(X)*

007 Uitgaven 2015: week 1
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

008 Opdracht voor het wassen van de ramen in diverse gebouwen van de stad en het OCMW stopzetting van de samenwerking
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verlengt de samenwerking met de firma Cinderella voor
het wassen van de ramen in diverse gebouwen van de stad en het OCMW niet stilzwijgend.
Mits akkoord van het OCMW zal de opdracht stopgezet worden tegen april 2016 en wordt er een
nieuwe aanbesteding georganiseerd.

009 Upgrade van de softwarepakketten Nestor en Syrinx naar Nestor²
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma CIPAL voor de
upgrade van Nestor naar Nestor².
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de upgrade van de
softwarepakketten Nestor en Syrinx naar Nestor² aan de firma CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel
tegen onderstaande prijzen exclusief btw.
eenheidsprijs
instapvergoeding
7.673,75 euro
opleiding
4.436,60 euro
opladen en conversie
6.250,00 euro
projectmanagement
2.675,00 euro
21.035,35 euro
gebruiksrecht per maand
1.215,59 euro

010 Ranonkelstraat - grondverwerving
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen is geïnteresseerd in de overname van een deel van het
perceel langs de Ranonkelstraat en meldt dit aan Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba.

011 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015: vraag tot verwijderen van een parkeervak ter
hoogte van Bergenstraat 21
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist de parkeerplaats ter hoogte van Bergenstraat 21
te verwijderen om zo een grotere ruimte te creëren voor voertuigen die de tegenoverliggende
parking (tussen de Arnhemstraat en de Menenstraat) oprijden of verlaten.

012 Dokters van de Wereld: aanvraag wervingsactie op straat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de heer Pierre Verbeeren,
algemeen directeur van Dokters van de Wereld, om regelmatig een team van drie tot vier
medewerkers van de organisatie te sturen om de acties van hun vereniging te promoten.
De organisatie:
- mag geen folders verspreiden
- mag niets verkopen
- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren
- mag de handelaars niet hinderen.

013 Opsplitsing aanbesteding ‘Onderhoud omgevingswerken woonwijken’
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanbesteding 'Onderhoud omgevingswerken
woonwijken' op te splitsen in drie aanbestedingen: 'Maaien van grasmatten', 'Onderhoud
beplantingen woonwijken' en 'Onderhoud verhardingen woonwijken'. Het huidige bestek 'Maaien
van grasmatten' breidt hierdoor uit.

014 Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nummer 2015/00205: verlening - Kleine
Landeigendom cvba - Koninkrijk z/n
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer
2015/00205 aan Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba voor het bouwen van 4 woningen met
uitbreiding van weginfrastructuur in Koninkrijk z/n met als kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie A
perceelnummer 356L5 en legt volgende voorwaarden op:
- Het advies van de technische dienst van de stad Herentals van 09/12/2015 moet gerespecteerd
worden voor wat betreft:
- het aanleggen van de nieuwe afvalwaterriolering in de berm langs de kant van de woningen;
- het plaatsen van een pompstation dat voldoet aan de opgelegde voorwaarden zoals
beschreven in bijlage A;
- het plaatsen van 4 huisaansluitputjes voor afvalwater (inscriptie DWA) met een
toegangsschacht van 315 mm en geprofileerde bodem;
- het aanleggen van de nieuwe rijweg in dakprofiel en afhellend naar de wadi achteraan in de
nieuwe straat;
- het hergebruiken van het opgevangen hemelwater van de woningen voor alle nieuw te
plaatsen toiletten en buitenkraantjes;
- indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet
dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van
infiltratieproeven;
- Voor de ingebruikname van private riolering, moeten de stelsels gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van privéwaterafvoer.
- Er moet een samenwerkingsovereenkomst gemaakt worden tussen de stad Herentals en de
aanvrager voor wat betreft het openbaar domein en de ontsluiting van het project. Mogelijk kan
dit leiden tot een nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (cfr. gewenste ligging van het
terugkeerpunt, versterking relatie voet- en fietspad, materiaalgebruik, …) voor het weggedeelte
en/of ontsluitingsprincipe van dit project, al dan niet in combinatie met grondafstand en wijziging
van de rooilijn. De stedenbouwkundige vergunning is pas na ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst uitvoerbaar.
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst
ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet uitgezet worden door de technische dienst van de stad.

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact
opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje
en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van
de blootstelling aan het buitenklimaat.
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als
tuin aangelegd worden met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde
deel van het terrein moet als tuin aangelegd worden en als dusdanig gehandhaafd.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is
of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 betreffende de
milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend
overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 betreffende de milieuvergunning of
de melding niet is gebeurd.
- De vier parkeerplaatsen in de voortuinstrook en de twee parkeerplaatsen ter hoogte van het
terugkeerpunt worden op de plannen in rood geschrapt.
- Het perceel mag op de achterste perceelsgrenzen en op de zuidelijke perceelsgrens (met het
agrarische gebied) niet afgesloten worden met draadafsluitingen, hekken en dergelijke. Een
natuurlijke afsluiting zoals een haag is wel mogelijk.

015 Principiële bevraging inzake conformiteitsonderzoeken
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen benadrukt de verantwoordelijkheid van de Vlaamse
Gemeenschap inzake conformiteitsonderzoeken en wenst bijgevolg niet in te gaan op het door IOK
geformuleerde voorstel.

016 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: gemeentelijke saneringsbijdrage
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem
van 18/12/2015 over de gemeentelijke saneringsbijdrage en antwoordt met een brief.
Door het college
Bij verordening
de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Peeters

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd

