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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons - schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Hidrodoe-jogging AC Herentals 24/04/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan AC Herentals voor het 

organiseren van de ‘Hidrodoe-jogging’ op 24/04/2016 in Herentals. 

Het verkeersreglement (parkeerverbod en autovrij maken van het parcours) wordt opgemaakt. De 

politiepatrouilles zullen toezicht houden. 

 

 

002 Gebruik sporthal Campus De Vesten tijdens krokusvakantie voor een stage door HBBC 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bijkomende kosten voor het gebruik van 

sporthal Campus De Vesten door HBBC voor de krokusstage ten laste te nemen, aangezien de 

sporthal Vossenberg niet beschikbaar is op de gevraagde dagen. Deze bijkomende kosten passen 

binnen het voorziene meerjarenplan. 

 

 

003 Aanvraag subsidie voor jubilerende verenigingen: AC Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent AC Herentals een subsidie voor jubilerende 

verenigingen toe van 500 euro. 

 

 

004 Huldiging sportkampioenen 2015: aanvraag medewerking 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportkampioenen van 2015 te huldigen op 

vrijdag 04/03/2016 om 20 uur in cc ’t Schaliken en de kosten van de aandenkens, het drukken van de 

certificaten en de receptie voor rekening te nemen van de stadskas. 

 

 

005 Wereldtals VI: goedkeuring medewerking stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de volgende medewerking aan Wereldtals VI: 

- een afgevaardigde van het stadsbestuur op het officiële moment op zaterdag 27/02/2016 om 

de pers te woord te staan 

- het aanbieden van een drankje aan alle deelnemers tijdens het start- en slotmoment op 

27/02/2016 en 30/04/2016 

- het goedkeuren voor de inname van het openbaar domein (aan de Lakenhal op de Grote 

Markt) voor het plaatsen van een grote open deur van 27/02/2016 tot 12/03/2016 

- het gratis ter beschikking stellen van de infrastructuur van de stad 

- het gratis ter beschikking stellen van de Lakenhal op: 

- zaterdag 27/02/2016 voor het startmoment tussen 11 en 12 uur  



- donderdag 17/03/2016 voor info-avond van sp.a van 20 tot 23 uur 

- zaterdag 30/04/2016 voor het slotmoment van 19 tot 23 uur 

- het gratis ter beschikking stellen van kasteel Le Paige  

- van 26/03/2016 tot 24/04/2016 voor een fototentoonstelling van Broederlijk Delen 

- het gratis ter beschikking stellen van zaal ’t Hof op: 

- vrijdag 04/03/2016 voor quiz van Afractie van 19 tot 23 uur 

- vrijdag 29/04/2016 voor quiz van Curieus van 19.30 tot 23 uur 

- het gratis ter beschikking stellen van bovenzaal jeugddienst op: 

- vrijdag 01/04/2016 voor wijnproefavond van Wereldwinkel van 20 tot 23 uur 

- voor de voorbereidende vergaderingen door Femma 

- het gratis ter beschikking stellen van de foyer van ‘t Schaliken op: 

- zondag 03/04/2016 voor vrouwencafé van Femma van 13 tot 18 uur 

- het gratis ter beschikking stellen van het Fundatiehuis op: 

- vrijdag 15/04/2016 voor infonamiddag van Vrouwenraad van 14 tot 17 uur 

- woensdag 20/04/2016 april voor theeproeverij van Velt van 19.30 tot 21.30 uur 

- het ophangen van de regenboog- en Wereldtalsvlaggen aan de officieuze masten op de Grote 

Markt van 27/02/2016 tot en met 30/04/2016, in samenspraak met het cultuurcentrum 

- de medewerking voor het bekendmaken van Wereldtals: 

- Het drukken van 500 brochures en 80 A3 affiches. Het aantal brochures werd in 

samenspraak met de dienst communicatie verminderd ten opzichte van de voorbije edities. 

In de plaats daarvan wordt er meer ingezet op het digitale communicatieluik. 

- Het bekendmaken van Wereldtals in de stadskrant van februari, digitale infoborden, 

website van de stad, … 

 

 

006 Buitenspeeldag 2016: goedkeuring programma 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma voor de 

Buitenspeeldag 2016 die doorgaat op woensdagnamiddag 13/04/2016 van 13 tot 16 uur: 

Centrum Herentals - Stadspark 

- air-mountain type 3: Kriebelkuil (X)* 

- speleobox: Kriebelkuil (X)* 

- springkasteel: Locorotondo (X)* 

- circusinitiatie: Locorotondo (X)* 

- poëtisch kapsalon: Kip van Troje (X)* 

- volksspelen (SPO) (X)* 

- reuzenspelen en speelkoffer (SPO) (X)* 

- grime: twee vrijwilligers (X)* 

Morkhoven - Dorpsplein 

- piramide type 2: Kriebelkuil (X)* 

- gekke fietsen: Johny Jumper (X)* 

- interactieve clown: Kriebelkuil (X)* 

- volksspelen (SPO) (X)* 

- reuzenspelen en speelkoffer (SPO) (X)* 

- grime: (X)* 

Noorderwijk – Sporthal 

- springkasteel: SPO (X)* 

- gladiatoren track: Funny Event (X)* 

- glittertattoos: Ann Truyen (X)* 

- huur accommodatie sporthal Noorderwijk (X)* 

- volksspelen en sport- en spelmateriaal (SPO) (X)* 

- grime: (X)* 



Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming om voor de activiteiten in 

Morkhoven het dorpsplein en de straat Dorp achter het dorpsplein af te sluiten op 13/04/2016 van 

13 tot 17 uur. 

 

 

007 Deelname mediacampagne Toerisme Kempen 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kiest binnen het aanbod van Toerisme Kempen om deel 

te nemen aan de basiscommunicatie (website kempen.be, e-letters, social media, perswerking, 

vernieuwde toeristische gids) voor een bedrag van 2.500 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de voorjaarscampagne rond 

fietsen voor een bedrag van 3.000 euro. 

 

 

008 Logo Kempen organiseert ‘De clash van de Kempen’: vraag tot deelname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het 10.000 stappeninitiatief 

van Logo Kempen ‘De clash van de Kempen voor lokale besturen’ van 30/04/2016 tot 28/05/2016.  

 

 

009 Vrijetijdsparticipatie: Subsidies aan de organisaties: OCMW Herentals - Buurtwerking De 

Klink 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 248,60 euro aan 

Buurtwerking De Klink (Diependaal) als tussenkomst voor de deelnamekosten aan het 

vrijetijdsaanbod, door mensen die in armoede leven. 

 

 

010 Fietsgraveren in basis- en secundaire scholen in Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de planning voor het fietsgraveren in de basis- en 

middelbare scholen van Herentals goed en geeft toestemming om de scholen aan te schrijven en de 

fietsgraveeracties uit te voeren. 

 

011 Afrekening drukwerk december 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening van het drukwerk december 2015 

goed. 

 

 

012 IVEKA: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 09/12/2015 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone 

algemene vergadering van IVEKA van 09/12/2015. 

 

 

013 Kerkfabriek Sint- Antonius van Padua: verslag kerkraad van 05/01/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 05/01/2016 met volgende agendapunten: 

- Nieuwjaarswensen 

- Goedkeuring verslag kerkraad van 18/11/2015 

- Kerkplan Herentals – aanduiding afgevaardigde kerkfabriek 



- Inkijken plannen openbaar onderzoek ‘werken Kapucijnenstraat’ 

- Klassering documenten 2015 

- Varia 

 

 

014 Afpalingsvordering verkaveling Peerdsbosstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van dading tussen de stad en de nv 

Bertels-Voet over het bepalen van de noordoostelijke grenslijn tussen de verkaveling 

Peerdsbosstraat en het openbaar domein principieel goed en vraagt de voorzitter van de 

gemeenteraad om dit dossier te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 

015 Voorstel ontslag van een medewerker 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

Burgemeester Jan Peeters verlaat de zitting. 

 

 

016 Aanstelling deeltijds kinderverzorgster in vervanging van ziekte: Dorien Jacobs 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Dorien Jacobs, (X)* aan als deeltijds 

kinderverzorgster in contractueel verband met prestatiebreuk 29/38 (X)*. 

 

 

017 Selectieprocedure teamleider logistiek, evenementenbeheer en administratie: vergoeding 

externe expert 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* een vergoeding van 50 euro te geven 

voor de bijdrage aan de technische voorbereiding van de selectieprocedure voor de functie van 

teamleider logistiek, evenementenbeheer en administratie. 

 

 

018 Selectieprocedure expert lokale economie, niveau B: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoen aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert lokale 

economie, niveau B, en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure. 

(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoen aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert lokale 

economie, niveau B, en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure. Zij moeten voor 

hun deelname aan de schriftelijke test een kopie van hun diploma hoger onderwijs afleveren. 

(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat niet voldoet aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van expert lokale 

economie, niveau B. 

(X)* 

 

 



019 Selectieprocedure teamleider logistiek, evenementenbeheer en administratie: 

aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoen aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van teamleider 

logistiek, evenementenbeheer en administratie, niveau C4-C5, en nodigt hen uit om deel te nemen 

aan de selectieprocedure. 

(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoen aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van teamleider 

logistiek, evenementenbeheer en administratie, niveau C4-C5, en nodigt hen uit om deel te nemen 

aan de selectieprocedure. Zij moeten voor hun deelname aan de schriftelijke test een kopie van hun 

diploma hoger secundair onderwijs afleveren. 

(X)* 

Het college stelt vast dat volgende kandidaat een buitenlands diploma heeft en nodigt hem uit om 

deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van teamleider logistiek, 

evenementenbeheer en administratie, niveau C4-C5, als hij voor zijn deelname aan de schriftelijke 

test een kopie van zijn diploma en gelijkstelling aflevert. 

(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat niet voldoet aan de 

diplomavoorwaarden om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van teamleider 

logistiek, evenementenbeheer en administratie, niveau C4-C5. 

(X)* 

 

 

020 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

022 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

023 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 

 

 

024 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

025 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 



 

 

026 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

027 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 

 

 

028 Belasting drijfkracht op motoren 2015: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8085/2, belasting 

drijfkracht op motoren vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van vierentwintigduizend 

drieënzestig euro en zeventig cent (24.063,70 euro). 

 

 

029 Uitgaven 2015: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

030 Uitgaven 2016: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

031 Leveren van schriklichten voor het recyclagepark - dossier 2016-004 - gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de binnengekomen offertes voor het 

leveren van schriklichten voor het recyclagepark. 

De opdracht wordt via de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur gegund aan de 

economisch meest voordelige inschrijver, namelijk de firma Kempelek nv, Nikelaan 7, 2430 Laakdal 

voor een bedrag van 937,47 euro exclusief btw. 

 

 

032 Tewerkstelling van jobstudenten via interimkantoor - dossier 2015-094 - gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 

14/01/2016 voor de opdracht ‘Tewerkstelling van jobstudenten via interimkantoor 

(raamovereenkomst 2016-2019)’ goed. 

Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder, zijnde T-interim, Bovenrij 35 bus 21 te 2200 Herentals, tegen een 

ereloonpercentage van 1,117 %. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2015-094. 

De overeenkomst loopt voor een periode van 1 jaar, maar kan tot 3 keer stilzwijgend verlengd 

worden met een definitieve einddatum van 31/12/2019. 



 

 

033 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet voor het uitvoeren van 

grondwerken op het openbaar domein voor het verplaatsen van een ondergrondse ICS-leiding in de 

Poederleeseweg tussen huisnummer 162 en 168.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 

1,5 m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

 

 

034 Herinrichting stadscentrum Herentals - fase 7: Koppelandstraat - Nonnenstraat: 

werfverslag 29 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag nr. 29 van de 

werfvergadering van 09/12/2015 van het dossier ‘Herinrichting stadscentrum Herentals - fase 7: 

Koppelandstraat – Nonnenstraat’. 

 

 

035 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van 

duurzame mobiliteit: uitvoering op afroep - 2014-014bis: goedkeuring vorderingsstaat 8 

(voetgangersoversteekplaatsen centrum) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aangepaste vorderingsstaat 8 voor het 

aanleggen van voetgangersoversteekplaatsen op het kruispunt Grote Markt - Lantaarnpad - 

Kerkstraat in het kader van het dossier ‘kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine 

infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: uitvoering op afroep’ goed. 

 

 

Burgemeester Jan Peeters neemt deel aan de zitting. 

 

 

036 Milieuvergunning klasse 1: nv Lukoil Belgium, Aarschotseweg 22/2: kennisname beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 17/11/2015 over een milieuvergunning met betrekking tot een tankstation 

met shop, van nv Lukoil Belgium voor het hernieuwen en te veranderen door wijziging gelegen 

Aarschotseweg 22/2. 

 

 



037 Milieuvergunning klasse 1: bvba Beirinckx Luc, Rossem 7: kennisname beslissing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 17/12/2015 over de mededeling kleine verandering door wijziging en 

uitbreiding met betrekking tot een glastuinbouwbedrijf, van bvba Beirinckx Luc, gelegen Rossem 7. 

 

 

038 Milieuvergunning klasse 1: wijziging milieuvergunningsvoorwaarden, VMM, Belgiëlaan 6: 

kennisname beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 22/12/2015 over het verzoek tot wijziging van de 

milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd in de milieuvergunning afgeleverd door de deputatie van 

de provincie Antwerpen van 11/06/2015 voor de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot 

een laboratorium, gelegen Belgiëlaan 6.  

 

 

039 Subsidie hemelwaterhergebruik en infiltratie(X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie voor hemelwaterinstallatie met 

infiltratie (X)*, principieel goed. De definitieve beoordeling gebeurt na de controle door de stad ter 

plaatse. 

 

 

040 Subsidie, aankoop perceel door Kempens Landschap vzw 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de onderhandelingen te starten voor de aankoop 

van de eigendom (X)*, (X)* kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nummer 580 L, conform het 

voorstel van Kempens Landschap vzw. 

 

 

041 Beplantingsplan plein en straat Zwanenberg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beplantingsplan voor het plein en 

de straat Zwanenberg.  

 

 

042 Milieuraad: thema-avond en nieuwjaarsreceptie 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de milieuadviesraad om de thema-avond voor 

algemeen publiek over ‘De Roest: van infrastructuur tot natuur’ te organiseren op vrijdagavond 

29/01/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de Lakenhal gratis ter beschikking te stellen van 

de milieuadviesraad voor het houden van hun informatievergadering. 

Het stadsbestuur zal een nieuwjaarsreceptie aanbieden bestaande uit bier, wijn en fruitsap. 

De milieuadviesraad zorgt voor bediening tijdens de receptie en voor de schoonmaak van de 

Lakenhal. 

 

 



043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00206: verlening - Luc Van De 

Poel - Atealaan 61 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00206 af aan Luc en Wim Van de Poel Gcv voor het regulariseren van het verbouwen van een 

bedrijfspand: het maken van poortopeningen en het aanleggen van een parking voor vrachtwagens, 

die ertoe verplicht is volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Het advies van Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid van 03/12/2015 met kenmerk 

DWAD-2015-1158-PoststukPU-2015-00058575 moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van Brandweer zone Kempen van 25/11/2015 met kenmerk BWDP/2015-

880/001/01/HASME moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van Herenthout van 14/12/2015 moet gedeeltelijk worden nageleefd: 

- De aanleg van de parkings voor het gebouw kan niet toegelaten worden. 

- Het advies van de technische dienst van 21/12/2015 met kenmerk EL150161 moet strikt 

nageleefd worden. Het advies luidt als volgt: 

- Het behouden en hergebruiken van de bestaande afvalwateraansluiting op de openbare 

riolering. 

- De aanleg van een inrit met een breedte van 7 m. 

- Langsheen de voorste perceelsgrens moet een groenzone met een bouwdiepte van minstens 5 m 

worden aangelegd. Er kan ook niet worden verantwoord dat hier parkeerplaatsen worden 

ingericht. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- De groenbuffers, zowel langsheen het openbaar domein als langsheen de zijdelingse 

perceelsgrens, moet bestaan uit een variatie van hoog- en laagstammig inheems groen.  

- Het manoeuvreren moet op het eigen perceel gebeuren.  

- De breedte van de oprit moet worden beperkt tot maximum 7 m. 

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…). 

- 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. 

 

 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00193: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens de gevoerde inkennisstelling 

geen bezwaarschriften werden ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein (X)* met 

kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, perceelnummers 146d en 146e.  

Het college geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00193 af voor het regulariseren 

van een bestemming op de benedenverdieping en het oprichten van een veranda, het aanleggen van 

parkeerplaatsen en groenaanplantingen en het oprichten van een bijgebouw (X)*, die ertoe verplicht 

is volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals. 

- De voorwaarden uit het advies van Brandweer zone Kempen van 05/11/2015 met kenmerk 

HA/93082/002/01 moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 16/11/2015 met kenmerk 

EL150153 moeten strikt nageleefd worden: 

- “Het aansluiten van het hemelwater, afkomstig van de dakoppervlakte van de nieuwe 

carports, de berging en de bestaande veranda, op een ondergrondse infiltratievoorziening. 



- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden aan de hand van een verantwoordingsnota of door middel van 

resultaten van infiltratieproeven. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privé-

waterafvoer.” 

- De parkeerplaatsen in de voortuin moeten duidelijk gescheiden worden van de straat met een 

haag van 1 m. 

- De handels- en kantoorfunctie moet complementair bij de gelijkvloerse woning blijven horen. 

- Een verharde zone met een diepte van 6 m achter het rechtergebouw wordt als ruim voldoende 

beschouwd om de garage te kunnen bereiken. Voor het overige moet deze zone als tuin ingericht 

worden, zodat deze zone ook een meerwaarde voor de woning kan bieden. Dit is in rood 

aangeduid op de plannen. 

- Op de perceelsgrenzen is de afwerking onvoldoende kwalitatief. Hier moeten zowel de gevels van 

de berging als van de carports uitgevoerd worden met een volle muur over de volledige hoogte en 

afgewerkt worden met een volwaardige gevelafwerking zoals schilderen, bepleisteren,… 

 

 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00225: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00225 af (X)*voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein (X)* met kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie C, perceelnummer 150N, die ertoe verplicht is volgende voorwaarden 

na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 23/12/2015 met kenmerk 

EL150167 moet strikt worden nageleefd. 

- Er zijn geen reliëfwijzigingen toegestaan. Het bestaande terreinniveau moet behouden blijven. 

- Alle verhardingen moeten worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. 

- De breedte van de oprit mag maximaal 3 m bedragen. Dit wordt in rood aangepast op de plannen. 

 

 

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00208: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00208 af voor het regulariseren van een bestaande garage en het bouwen van een veranda in 

de (X)*met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceelnummer 620R202 (X)* die ertoe 

verplicht is volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Het hemelwater van de garage en de veranda moet ofwel aangesloten worden op een bestaande 

regenwaterput, ofwel volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 

- De laatste meter van de garage bevindt zich binnen een bouwvrije zone van de verkaveling en kan 

niet geregulariseerd worden. Dit gedeelte van de garage wordt geschrapt op het plan. 

 

 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00207: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00207 af (X)*. De aanvraag heeft betrekking op een terrein (X)*met kadastrale omschrijving 



afdeling 2, sectie C, perceelnummers  620R, 620T, 620W. Het betreft een aanvraag voor het bouwen 

van een schuilhok voor dieren. 

Hij is ertoe verplicht volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Het hemelwater afkomstig van het schuilhok moet volledig op het eigen terrein infiltreren. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van het departement Landbouw van 30/11/2015 met kenmerk 

2015_047119/STAL moet worden gerespecteerd. 

- De gevels van het schuilhok moeten worden uitgevoerd in hout. De duurzaamheidklasse van het 

hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00201: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein 

(X)* met kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie A, perceelnummers 335E en 336E. Het betreft een 

aanvraag tot het verbouwen van een zonevreemde woning en het afbreken van aanhorigheden. Het 

college geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00201 af (X)*. Ze zijn verplicht om 

volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 07/12/2015 met kenmerk 

EL150158 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het hergebruiken van het opgevangen hemelwater via een uitgietbak, een buitenkraan en 

voor de spoeling van de toiletten 

- Een overloop van de hemelwaterput naar een infiltratievoorziening op het eigen perceel 

-  In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond 

 worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven 

-  Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privé-

waterafvoer. 

- Binnen een straal van maximaal 30 m van de woning mag het terrein als tuin ingericht worden. 

- Behalve binnen een straal van 30 m van de woning moet het terrein ingericht worden in harmonie 

met de agrarische bestemming van het terrein. 

- Het verhogen van het terrein rond de woning met 20 cm mag enkel binnen een zone van 2,00 m 

rond de woning worden voorzien. Voor het overige moet het bestaande reliëf behouden worden. 

 

 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00212: sluiting openbaar 

onderzoek en verlening - Eigen Haard nv - Rozenstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens de gevoerde in kennisstelling 

geen bezwaarschriften werden ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein Rozenstraat 

25-27-29-31 met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B perceelnummers 523
E
2, 523D2, 523C2 

en 523B2. Het betreft een aanvraag tot het slopen van 4 woningen en het bouwen van 6 woningen 

en 9 garages.  

Het college geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00212 af aan (X)* Eigen Haard 

nv, die ertoe verplicht is volgende voorwaarden na te leven: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 



- Het advies van de technische dienst van 04/01/2016 met kenmerk EL160002 moet nageleefd 

worden. Het advies luidt als volgt: 

- Het behouden en hergebruiken van de 4 bestaande huisaansluitingen van de te slopen 

woningen voor 4 van de 6 nieuwe woningen. Vragen tot mogelijke afwijkingen hierop, kunnen 

volgens de eerder in dit advies beschreven manier aangevraagd worden. 

- Het aanvragen van 2 nieuwe huisaansluitingen voor 2 van de 6 woningen voor de aanleg van 

het private afvalwaterstelsel 

- Het hergebruiken van het opgevangen hemelwater voor de spoeling van 2 toiletten en via een 

buitenkraantje (per woning) 

- Het infiltreren van al het hemelwater op het eigen terrein zonder overloop naar de openbare 

riolering 

- In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond 

worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven. 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de privé-

waterafvoer. 

- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).  

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein.  

- Het niet bebouwde deel van het terrein dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig 

onderhouden.  

- 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.  

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00200: deels weigering en deels 

verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar 

onderzoek 1 bezwaarschrift werd ingediend maar weerhoudt dit niet om voormelde redenen. De 

aanvraag heeft betrekking op een terrein (X)*en kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A perceel-

nummers 9d en 16d. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een bijgebouw.  

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00200 voor het graven van een kelder (X)* omwille van volgende redenen: 

- Het graven van een kelder voldoet niet aan de bepalingen van de VCRO, met betrekking tot 

zonevreemde gebouwen, niet zijnde woningbouw. 

- Door dit gegeven is het graven van een kelder ook in strijd met de voorwaarde van het advies van 

Duurzame Landbouwontwikkeling Antwerpen van 04/11/2015. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00200 voor de werken aan de gevels en het dak en voor het herinrichten van de gelijkvloerse 

verdieping, af aan de aanvrager, die ertoe verplicht is volgende voorwaarden na te leven:  

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Er mogen aan deze wagens geen onderhoudswerken, herstellingswerken of carrosseriewerken 

gebeuren in deze berging. 

- De voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid van het 

departement leefmilieu van 19/11/2015 met kenmerk DWAD-2015-1079 – Poststuk PU-2015-

00056017 moeten strikt nageleefd worden. 



- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 16/11/2015 met kenmerk 

EL150152 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het aansluiten van het hemelwater, afkomstig van de volledige dakoppervlakte, op de 

bestaande hemelwaterput. 

-  In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond 

 worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven. 

- Binnen een straal van maximaal 30 m van de woning mag het terrein als tuin ingericht worden. 

- Behalve binnen een straal van 30 m van de woning moet het terrein ingericht worden in harmonie 

met de agrarische bestemming van het terrein. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00219: weigering - Kristelijk 

Medico Sociaal Leven en CLB Kempen - Hellekensstraat 2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen college weigert de stedenbouwkundige vergunning 

nummer 2015/00219 aan (X)*Kristelijk Medico Sociaal Leven en CLB Kempen. De aanvraag heeft 

betrekking op een terrein Hellekensstraat 2 met kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie C 

perceelnummer 295H. Het betreft een aanvraag tot het kappen van bomen (3 stuks).  

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omwille van volgende redenen: 

- Het advies van de milieudienst van 21/12/2015 met kenmerk 2015-125JR is ongunstig.  

- De 3 bomen zijn nog gezond en vormen geen gevaar voor de omgeving. De bomen moeten 

behouden blijven en de aanvrager moet er als goede huisvader zorg voor dragen en de 

verantwoordelijkheid van het beheer dragen. 

- Tijdens een terreinbezoek stelde de groenambtenaar vast dat de oprit nagenoeg vlak ligt en dat er 

nauwelijks ophoging zichtbaar is. Eventuele hinderlijke wortels die onder een oprit van de buur 

zouden groeien, kunnen volgens het veldwetboek tot aan de perceelsgrens gekapt worden. Dit zal 

in dit geval de stabiliteit van de boom niet in gevaar brengen omdat de bomen minstens 1 meter 

van de oprit verwijderd zijn en omdat het vermoedelijk slechts om 1 wortel gaat. De hinder die de 

bomen veroorzaken, is niet van die omvang dat de bomen gekapt kunnen worden. Bovendien 

maakt het onderhoud van de bomen dat de veroorzaakte hinder deels kan worden voorkomen. 

- Het kappen van enkele bomen maakt dat er visueel een gat ontstaat in de straatwand. Dit 

betekent ruimtelijk een verarming van het straatbeeld. Het kappen van hoge bomen betekent 

steeds een verlies aan esthetische kwaliteit in het straatbeeld. 

 

 

052 Princiepsvraag bouwproject (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

053 Verkaveling Draeybomen IOK: inschrijving en verkoop - lokaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een geschikte zaal te voorzien in Morkhoven 

voor de avond-inschrijving en de verkoop van de gronden in de verkaveling Draeybomen. Deze zaal 

dient voldoende capaciteit te omvatten.  

- avondinschrijving: 15/02/2016 van 17.30 uur tot 19.30 uur 

- verkoop: 07/03/2016 om 18 uur. 

 

 



054 Participatiemoment structuurschets Wuytsbergen: organisatie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in het kader van de opmaak van een 

structuurschets voor Wuytsbergen-Ekelen, op woensdag 03/02/2016 een stuurgroepvergadering, 

een overlegmoment eigenaars en een bewonersdebat volgens voormeld scenario. 

Infrabel wordt als lid bij de stuurgroep toegevoegd. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de organisatie van een fotowedstrijd 

met een kleine prijs voor de winnaar. Hiervoor moet nog advies van de financiële dienst gevraagd 

worden. 

 

 

055 Leveren en plaatsen van bureaumeubilair voor het archief - dossier 2015-102 - gunning van 

de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de procedure voor de prijsvraag voor 

‘bureelmeubilair archief’ goed.  

De raming bedraagt 6.942,14 euro exclusief btw of 8.399,99 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde 

factuur. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- EB-projects, Toekomstlaan 41a, 2200 Herentals 

- Drisag, Diamantstraat 4, 2200 Herentals 

- Easy-M Herentals, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, en wordt als volgt 

opgesplitst over 2 leveranciers: 

- EB-projects, Toekomstlaan 41a, 2200 Herentals:  

  aantal prijs per stuk totaal 

bureautafel 200x80 cm 1 376,91 376,91 

aanbouwtafel bureau 140x60 cm 1 204,50 204,50 

ingerichte roldeurkast 80x43x74 cm 1 351,31 351,31 

ingerichte roldeurkast 120x43x198 cm  1 461,16 461,16 

ingerichte roldeurkast 120x43x120 cm 2 422,74 845,48 

optie: topblad in 1 geheel voor beide roldeurkasten  1 78,20 78,20 

bureautafel 180x80 cm 2 366,41 732,82 

aanbouwtafel bureau 100x60 cm 2 190,56 381,12 

mobiel ladeblok, 3 schuiven en 1 pennenlade 2 238,38 476,76 

ingerichte roldeurkast 120x43x198 cm 2 641,59 1.283,18 

ingerichte roldeurkast, set van 3 kasten naast elkaar 1 785,36 785,36 

totaal exclusief Btw   5.976,80 

- Drisag, Diamantstraat 4, 2200 Herentals: 3 bureaustoelen aan een totaalprijs van 1.205,28 

euro exclusief btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2015, op 

budgetcode 2411000/VT/0113 (actie 2015140602/2015140560). 

Om budgettaire reden wordt 1 mobiel ladeblok voor een bedrag van 238,38 euro exclusief btw wel 

gefinancierd via budgetcode 2016/2412000/VT/0113 (actie 2016140617 - ramingsnummer 

2016000022). 

 

 



056 Uitbating recyclagepark: ter beschikking stellen van containers, transport en verwerking 

van geselecteerd afval - 2015/100: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 

11/01/2016 voor de opdracht ‘uitbating recyclagepark: ter beschikking stellen van containers, 

transport en verwerking van geselecteerd afval’, goed. Het verslag van nazicht van de offertes in 

bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde: 

- Perceel 1 (grof vuil): Van Gansewinkel, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 30.921,55 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 2 (metaal): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van -6.300,00 euro inclusief btw. 

- Perceel 3 (bouw en sloop): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 35.327,16 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 4 (zuiver puin): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 9.597,72 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 5 (eterniet): Grondreinigingscentrum Tesserderlo bvba (GRCT), Moerbroek 6, 2270 

Herenthout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 27.297,60 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 6 (hout B): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 65.025,40 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 7 (hout C): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 8.659,97 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 8 (gipskarton): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 5.953,20 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 9 (cellenbeton en bezetsel): Adams Polendam nv, Polendam 13, 2340 Beerse, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 21.804,20 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 10 (roofing): Grondreinigingscentrum Tesserderlo bvba (GRCT), Moerbroek 6, 2270 

Herenthout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 9.129,45 euro inclusief 21 % btw. 

- Perceel 11 (kunststoffen): Grondreinigingscentrum Tesserderlo bvba (GRCT), Moerbroek 6, 2270 

Herenthout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.938,55 euro inclusief 21 % btw. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


