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001 Toekenning 5 nieuwe straatnamen: sluiting van het openbaar onderzoek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek voor de toekenning van 5 

nieuwe straatnamen definitief zonder ontvangst van bezwaren. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad het dossier 

aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor definitieve goedkeuring van volgende 

straatnamen: 

Oude straatnaam Nieuwe straatnaam Verklaring nieuwe straatnaam 

Druivenstraat 25 - 35 

(oneven) en 104 - 112 

(even) 

Kurkstraat Naar analogie met nabijgelegen straten 

Druivenstraat, Trosstraat, Rankenstraat en 

Wijngaard. 

Keinigestraat 1- 23 

(oneven) 

Landweg Verwijzend naar de aangrenzende velden en 

groene omgeving. 

Augustijnenlaan 52/ 

Nonnenvest 23-26 

Herendaliapad Vrije (humanistische) vertaling van ‘Herentals’ 

naar het Latijn 

Duipt 7/1 Biesterbeemd In Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen) is 

dit een weide op de Duipt. 

Pappenberg 27 Bovekens In Toponymie van Noorderwijk (J. Helsen) 

wordt een stuk bouwland naast Pappenberg 

zo genoemd 

 

 

002 Herbenoeming van straatdelen naar andere bestaande straatnamen in kader van het 

grootschalig hernummerproject: sluiting van het openbaar onderzoek 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek voor de herbenoeming 

van straatdelen naar andere bestaande straatnamen in het kader van het grootschalig 

hernummerproject. Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de 

gemeenteraad het dossier aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor de definitieve 

herbenoeming van volgende straatnamen: 

Straatnummer Oude straatnaam  Nieuwe straatnaam 

1 Hulzen 1 tot en met 36 en vanaf 53 Watervoort 

2 Hulzen zonder nummer Bosbergen 

3 Hulzen zonder nummer Eekhoornpad 

4 Watervoort 41 tot en met 53 (oneven) Noord-Dauwenland 

5 Kapittelbossen 1 tot en met 3 Druivenstraat 

6 St.-Jobsstraat 226-238 Kruisboogstraat 

7 Schuttersstraat 60F tot en met 60I Koepoortstraat 

8 Rode-Kruisstraat 39 Vest 



9 Vest 53F tot en met 53N Rode-Kruisstraat 

10 Vennen 8 tot en met 11 Dikberd 

11 Vennen 4, 4/1 en 7 Honingstraat 

12 Kruisstraat 26 en 27 Duipt 

13 Lankem 10 en 11 Pastoorsbos 

14 Morkhovenseweg 145-153 Voortkapelseweg 

15 Morkhovenseweg 155-157 Molenstraat 

16 Schommestraat 2 tot en met 8 (even) Voortkapelseweg 

17 Bertheide 15 en 1 tot en met 6 Kapelstraat 

18 Broekhoven 17 tot en met 26 Goorstraat 

 

 

003 Agenda gemeenteraad 02/02/2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 02/02/2016: 

001 OCMW: goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 nr. 2016/1 

002 OCMW: kennisname budget 2016 

003 Welzijnszorg Kempen: kennisname aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 en budget 2016 

004 Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2016 

005 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 

rapport periode oktober - december 2015 kennisname 

006 Subsidiereglementen voor de herbruikbare luiers 

007 Reglement voor toekenning van financiële steun bij de geboorte of adoptie van een kind voor 

inwoners 

008 Onderhoud beplanting woonwijken -2016/003: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

009 Maaien grasmatten - 2016/002: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

010 Afpalingsvordering verkaveling Peerdsbosstraat: goedkeuring dadingsvoorstel 

011 Verkaveling V2014/015 - Molenstraat-Schransstraat : goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

012 Vervanging lid beheersorgaan 

013 Gemeentelijke administratieve sancties: samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar 2016 

014 Toekenning straatnaam verkaveling Blindestraat - Grotstraat en herbenoeming deel Grotstraat 

015 Toekenning 5 nieuwe straatnamen - definitieve beslissing 

016 Herbenoeming van straatdelen naar andere bestaande straatnamen in kader van het grootschalig 

hernummerproject - definitieve beslissing 

017 Wijziging personeelsformatie: schrappen van één functie van coördinator werkvoorbereiding & 

coördinatie werken, niveau C4-C5, uit de statutaire personeelsformatie en opnemen van één 

functie teamleider wegen & technieken gebouwen, niveau C4-C5 in de contractuele 

personeelsformatie 

018 Brandweer zone Kempen: verlenging tijdelijke detachering bestuurssecretaris-jurist 

 

 

Schepen Michiels verlaat de zitting 

 

 

004 Endurance wedstrijd voor paarden 25/09/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor het organiseren van 

een endurance-wedstrijd voor paarden op 25/09/2016 over grondgebied Herentals. 

De organisator moet rekening houden met volgende voorwaarden: 

- Het college van burgemeester en schepenen verleent enkel toelating voor openbare wegen en 

paden die voor het publiek toegankelijk zijn. 



- Voor het betreden van niet-openbare domeinen moet toestemming bekomen worden van de 

eigenaar of beheerder. 

- De bewegwijzering en andere materialen aangebracht op bomen, moeten zodanig worden 

bevestigd dat deze de bomen niet beschadigen. Binnen de 24 uur na het beëindigen van de 

activiteit moeten de bomen vrij zijn van de bewegwijzering en alle andere materialen. 

- Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet een machtiging verlenen voor het organiseren 

van het evenement. 

- De algemene voorwaarden van ANB moeten gevolgd worden. 

- De snelheid van de paarden moet stapvoets zijn wanneer wandelaars in de buurt aanwezig zijn. 

- Er wordt geen toestemming gegeven om met gemotoriseerde voertuigen over de boswegen te 

rijden. 

- Er moeten 2 seingevers ter hoogte van de oversteek Lichtaartseweg/Bosbergen voorzien worden. 

 

 

005 Wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ 08/05/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor het organiseren van 

wielerwedstrijden op 08/05/2016 op grondgebied Herentals. 

Het tijdelijk verkeersreglement voor de wielerwedstrijd op zondag 08/05/2016 wordt opgemaakt. 

Volgende materialen zijn gereserveerd: 200 nadars. 

De politie zal zorgen voor begeleiding en toezicht. Hoofdinspecteur Ronny Neefs van de politiepost 

Herentals zal contact opnemen met de organisatoren en de nodige praktische afspraken maken. De 

lijst met de seingevers moet tijdig overhandigd worden aan de politie, aangezien de plaatsing en 

aanwezigheid van deze seingevers bij vorige edities wel eens voor problemen zorgde. 

 

 

006 Wandeling KWB Sportcomité 13/03/2016 - aanvraag toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KWB sportcomité voor het 

organiseren van een wandeling op 13/03/2016 over grondgebied Herentals op het voorgestelde 

parcours. 

Het drukwerk moet aangevraagd worden via www.herentals.be/aanvraag-drukwerk. 

 

 

007 Sportkampen zomervakantie 2016: algemeen programma 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de sportdienst om 

gedurende 5 weken sportkampen te organiseren tijdens de maanden juli en augustus 2016. 

Daarnaast biedt de stad Herentals een aantal extra meerdaagse sportactiviteiten aan in 

samenwerking met Sportregio Kempen. 

De inschrijvingen zullen online georganiseerd worden en de promotie wordt gevoerd via de 

communicatiekanalen van de stad, alsook het drukken van een flyer die verspreid wordt via de 

scholen om de doelgroep te bereiken. 

De stedelijke autobus haalt de deelnemers uit de deelgemeenten ’s morgens en ’s avonds op. De 

stedelijke autobus vervoert de deelnemers ook naar verschillende locaties. Als de stadsbus niet 

beschikbaar is, wordt hiervoor extern busvervoer voorzien of andere vervoersmiddelen gebruikt (per 

fiets, te voet, met de trein). 

Alle deelnemers eten hun lunchpakket onder toezicht van de sportmonitoren in de klaslokalen van 

de tekenacademie. 

Voor de outdooractiviteiten wordt gebruik gemaakt van de buitenterreinen van het Technisch 

Instituut Scheppers, zwembaden en recreatiedomein Netepark, het bos ter hoogte van Kruisberg en 

Springberg en de sportvelden van Sport Vlaanderen. 



Inwoners uit Herentals genieten een korting van 20%. Houders van een vrijetijdspas genieten een 

korting van 50 %. De regioactiviteiten zijn uitgesloten van deze regeling. 

 

 

008 Fuifbeleid 2016: Aspifuif Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de afwijking van de geluidsnorm voor de 

aspifuif van chiro Noorderwijk op zaterdag 09/04/2016 in de sporthal van Noorderwijk van 21 tot 3 

uur toe te staan zodat de geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A). 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed volgens de 

gebruikelijke retributiereglementen. 

 

 

009 Aanvraag Herentalse Oldtimer Meeting - dorpsplein Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming (X)* voor de organisatie van 

‘Herentalse Oldtimer Meeting’. De organisatie kan op 24/04/2016 van 8 uur tot 19 uur beschikken 

over het dorpsplein van Noorderwijk. De opgelegde voorwaarden worden door de organisatie 

nageleefd. 

De gevraagde medewerking wordt opgenomen in de planning van de diensten. 

 

 

010 Uitzondering gebruik uitleenmateriaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om materiaal uit te lenen voor het 

huiskamerconcert ten voordele van een humanitair doel en vraagt een waarborg. 

 

 

011 Jumelages: optreden Herentals Zeemanskoor in IJsselstein op zaterdag 27/02/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de aanvraag van het Herentalse 

Zeemanskoor om te jumeleren met het IJsselsteinse Zeemanskoor op zaterdag 27/02/2016 in 

IJsselstein. Autocarbedrijf Meret mag als goedkoopste prijsbieder de reis verzorgen.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in het financiële advies 

opgenomen kosten. 

 

 

012 Bruikleen gipsmodel ‘Eerwaarde De Smet’ van K.A. Fraikin (1876) door de Stedelijke 

Musea Dendermonde 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft het gipsmodel ‘Eerwaarde De Smet’ van K.A. 

Fraikin (1876) in bruikleen aan de Stedelijke Musea Dendermonde voor de periode van 05/02/2016 

tot en met 13/05/2016 voor expositie in het Vleeshuismuseum naar aanleiding van de 

tentoonstelling ‘Van missionaris tot stripheld, beeldvorming van Pater De Smet’ die loopt van 

12/02/2016 tot en met 08/05/2016, op voorwaarde dat het stadsbestuur van Dendermonde zich 

schriftelijk akkoord verklaart met de voorwaarden opgelijst in de bruikleenovereenkomst en dat het 

stadsbestuur van Dendermonde een bewijs van passende verzekering heeft afgeleverd voor de start 

van de bruikleen.  

 

 



013 Werkstraffen: kennisname jaarverslag 2015 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2015 van de werking 

werkstraffen. 

 

 

014 Fietsgraveren: promotie en vaste acties in 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de maandelijkse fietsgraveersessies en de 

fietsgraveersessies tijdens evenementen goed en beslist de voorgestelde promotiemaatregelen te 

laten uitvoeren. 

 

 

015 IOK/IOK Afvalbeheer: kennisname verslagen buitengewone algemene vergadering IOK en 

IOK Afvalbeheer van 15/12/2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de buitengewone 

algemene vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer van 15/12/2015. 

 

 

016 Verzoekschrift fiscale rechtbank tegen belasting op leegstand en verkrotting: aanstellen 

raadsman 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 

de belangen van de stad te verdedigen in de procedure voor de fiscale rechtbank (X)* tegen de stad 

Herentals. 

 

 

017 Huurcontract 10R20: opzegging en vernieuwing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende huurovereenkomst goed: 

“Tussen de ondergetekenden: 

- de gemeente Herentals, vertegenwoordigd door Jan Peeters, burgemeester, en Tanja Mattheus, 

secretaris, handelend, 

in uitvoering van een beslissing van het college van 25/01/2016 

hierna ‘huurder’ genoemd, 

- de vzw ‘Jeugdcentrum 2200’ met ondernemingsnummer 0643548577, vertegenwoordigd door 

Joren De Becker, bestuurder, Augustijnenlaan 43, 2200 Herentals, en Lina Cambré, bestuurder, 

Geraniumstraat 32, 2250 Olen, 

hierna ‘verhuurder’ genoemd, 

is overeengekomen hetgeen volgt: 

Artikel 1 

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, een aantal lokalen met als bestemming 

jeugdhuis te Herentals, Grote Markt 41, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie F, nr. 230L. Er 

wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. 

De huurder mag het goed enkel gebruiken als jeugdhuis.  

Artikel 2 

De verhuring loopt voor één jaar, begint op 1 februari 2016 en eindigt van rechtswege en zonder 

opzegging op 1 februari 2017. Tijdens deze periode kan door beide contractanten het contract 

opgezegd worden mits betekening van 3 maanden. 

Artikel 3 

De huurprijs bedraagt 317,64 euro. De huurprijs is betaalbaar elke maand. De huurprijs wordt voor 

de eerste maal betaald op 15 februari 2016. 



De huurprijs is betaalbaar door storting op bankrekeningnummer BE56 7333 3007 7488 van de 

verhuurder.  

Artikel 4 

Gedurende de duur van de overeenkomst zal de verhuurder alle grove herstellingen uitvoeren en de 

huurder de kleine herstellingen. 

De huurder kan enkel werken of verbouwingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de 

bestemming van het goed. Voor alle werken of verbouwingen is uitdrukkelijke toestemming van de 

verhuurder nodig. 

Artikel 5 

De huurder mag het goed onderverhuren voor kortlopende activiteiten. Voor een onderverhuring 

over een langere periode moet de huurder toestemming vragen aan de verhuurder. 

Artikel 6 

De huurder onderhoudt het gebouw als een goede huisvader. De huurder ziet erop toe dat de 

nooddeur die toegang geeft tot zaal ’t Hof alleen gebruikt wordt als nooduitgang. 

Artikel 7 

De huurder is ertoe verplicht zich te laten verzekeren tegen brand, ontploffingen, blikseminslag, 

storm en overstromingen, evenals tegen alle soorten schade veroorzaakt door elektriciteit en tegen 

alle aanverwante risico’s met betrekking tot de onroerende goederen. De huurder bezorgt de 

verhuurder een kopie van de polis. 

Artikel 8 

De huurprijs dekt niet het verbruik van water, gas en elektriciteit. De huurder betaalt deze kosten 

rechtstreeks aan de aanbieders van deze nutsvoorzieningen. 

Gedaan te Herentals, op ……. 2016 

in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. “ 

 

 

018 Procedure fiscale rechtbank zakenkantoor Van Thielen: standpunt 

rechtsplegingsvergoeding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van 12/01/2016 van 

meester Van den Eynde, advocaat van de stad, en gaat akkoord om de basisrechtsplegingsvergoeding 

te betalen in de zaak tegen het zakenkantoor Van Thielen. Zakenkantoor Van Thielen had een 

verzoek ingediend bij de fiscale rechtbank tegen de aanslag van belasting op banken en daarmee 

gelijkgestelde instellingen voor het dienstjaar 2014. 

 

 

019 Coördinator personeelsadministratie (niveau B): functieprofiel en voorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het schrappen van de 

functie van personeelsdeskundige, niveau B, uit de statutaire personeelsformatie en het opnemen 

van een functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B, in de contractuele 

personeelsformatie en beslist om dit voor te leggen aan een volgend onderhandelingscomité en aan 

een volgende gemeenteraad.  

Daarnaast beslist het college van burgemeester en schepenen om het functieprofiel en de 

voorwaarden voor de functie van coördinator personeelsadministratie, niveau B, voor te leggen aan 

een volgend onderhandelingscomité. Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties 

wordt het dossier met het functieprofiel en met de voorwaarden voor de functie van coördinator 

personeelsadministratie, niveau B, voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester 

en schepenen.  



020 Selectieprocedure technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie: 

openverklaring bij aanwerving, vaststelling functieprofiel, voorwaarden & 

selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één halftijdse contractuele functie van 

technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie, niveau D, open te verklaren als 

knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving. Er wordt eveneens een wervingsreserve 

aangelegd voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 

23/02/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De 

vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het functieprofiel voor de functie van technisch 

assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie, niveau D, vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van technisch 

assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie, niveau D, vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

technisch assistent logistiek, evenementenbeheer en administratie, niveau D, vast als volgt: 

A. Praktische proef 

Toetsing van de praktische competenties zoals voorzien in het profiel van de 

functiebeschrijving.  

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn voor het interview moet de kandidaat 50 % van de punten behalen.  

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat zowel de praktische proef als het 

interview doorgaan op 14 en 15/03/2016. 

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

A. (X)* de directeur stedelijke werkplaats, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de 

teamleider groen en (X)* de ploegbaas gemeentebestuur Olen, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van technisch assistent logistiek, 

evenementenbeheer & administratie. 

B. (X)* de medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & 

administratie. 

 

 

021 Selectieprocedure technisch assistent schoonmaak: openverklaring bij aanwerving, 

vaststelling van de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één halftijdse contractuele functie van 

technisch assistent schoonmaak, niveau D, open te verklaren en te bezetten bij aanwerving. Er 

wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich tot en met 23/02/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van 

burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn 

vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

technisch assistent schoonmaak, niveau D, vast als volgt: 

A. Praktische proef 

Toetsing van de praktische competenties zoals voorzien in het profiel van de 

functiebeschrijving.  



Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn voor het interview moet de kandidaat 50 % van de punten behalen.  

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat zowel de praktische proef als het 

interview doorgaan op 14/03/2016 en 15/03/2016. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

A. (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de ploegbaas schoonmaak, (X)* de 

ploegbaas schoonmaak, en (X)* de ploegbaas schoonmaak Vorselaar, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de functie van technisch assistent schoonmaak; 

B. (X)* de medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de functie van technisch assistent schoonmaak. 

 

 

022 Selectieprocedure teamleider wegen & techniek gebouwen: openverklaring bij 

aanwerving, vaststelling functieprofiel, voorwaarden & selectieprocedure en 

samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één contractuele functie van teamleider 

wegen & techniek gebouwen, niveau C4-C5, open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten 

bij aanwerving. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich tot en met 23/02/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van 

burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn 

vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het functieprofiel voor de functie van 

teamleider wegen & techniek gebouwen, niveau C4-C5, vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van teamleider 

wegen & techniek gebouwen, niveau C4-C5, vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

teamleider wegen en techniek gebouwen vast als volgt: 

A. Schriftelijke test 

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst met de eventuele examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Psychotechnische testen 

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de werknemer dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen 

in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikte kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, 

dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan 

de psychotechnische testen. 

C. Interview  

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden. De resultaten van de 



psychotechnische testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het 

interview. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in 

de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de 

psychotechnische testen en het interview. 

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test doorgaat op 

21/03/2016. Hierna volgt er, voor de eerste drie gerangschikte kandidaten, een psychotechnisch 

gedeelte. Het interview vindt plaats op 11/04/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de directeur stedelijke werkplaats, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* het 

hoofd facilitaire dienst OCMW Herentals en (X)* het diensthoofd technische dienst Laakdal, 

aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van 

teamleider wegen & techniek gebouwen; 

- (X)* de medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectie-

commissie voor de functie van teamleider wegen & techniek gebouwen. 

 

 

023 Selectieprocedure theaterassistent: opname in de contractuele personeelsformatie, aanleg 

wervingsreserve, vaststelling procedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de opname van één 

functie van theaterassistent, niveau C, in de contractuele personeelsformatie en vraagt aan de 

voorzitter van het overleg- en onderhandelingscomité om de aanpassing van de contractuele 

personeelsformatie te agenderen op het volgende overleg- en onderhandelingscomité en vraagt 

aan de voorzitter van de gemeenteraad om de wijziging van de contractuele personeelsformatie 

te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

2. Het college van burgemeester en schepenen beslist om 0,50 VTE administratief medewerker te 

schrappen uit de statutaire formatie. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wervingsreserve voor een periode 

van twee jaar aan te leggen voor de functie van theaterassistent, niveau C. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich tot en met 23/02/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij het college. De 

vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

theaterassistent vast als volgt: 

A. Schriftelijke test 

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst met de eventuele examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview  

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview.  

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test doorgaat op 

21/03/2016. Het interview volgt op 12/04/2016.  

6. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 



- (X)* de cultuurfunctionaris-diensthoofd, (X)* de theaterassistent, (X)* het diensthoofd 

personeel & organisatie en (X)* de theatertechnicus Heist-op-den-Berg, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van theaterassistent; 

- (X)* de medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris voor de 

selectiecommissie voor de functie van theaterassistent. 

 

 

024 Kinderbegeleider: voorwaarden en functieprofiel 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de titel van kinderverzorgster te wijzigen in 

kinderbegeleider. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het functieprofiel en de 

voorwaarden voor de functie van kinderbegeleider, niveau C1 – C2, en vraagt de voorzitter van het 

overleg- en onderhandelingscomité om het profiel en de voorwaarden te agenderen op het 

eerstvolgende overleg- en onderhandelingscomité. De voorwaarden en het profiel worden opnieuw 

geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen na de onderhandeling met de 

representatieve vakorganisaties.  

 

 

025 Aanstelling halftijds redder met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 

01/03/2016: Anne-Sophie Pollie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Anne-Sophie Pollie (X)* aan als halftijds redder met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/03/2016. 

 

 

026 Aanstelling technisch assistent schoonmaak voor 6,5/38 met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur: Saskia Van Royen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Saskia Van Royen (X)* aan als technisch assistent 

schoonmaak, niveau D, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 6,5/38 met ingang 

vanaf 01/02/2016.  

 

 

027 Standpunt arbeidsongeval (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen treedt het standpunt van de verzekeringsmaatschappij 

Ethias bij en erkent het ongeval van 06/11/2015 (X)* niet als arbeidsongeval. 

 

 

028 Sociale verkiezingen Plastic Omnium: uitleen stemhokjes 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Plastic Omnium tot het 

ontlenen van 2 stemhokjes voor de organisatie van hun sociale verkiezingen. Zij moeten hiervoor een 

retributie van 60 euro betalen. 

 

 

029 Aanvraag adressenlijst door Rode Kruis Vlaanderen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de lijst van de jongeren die in 2016 18 jaar 

worden (of geworden zijn) ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling 

Herentals, tegen een vergoeding van 36,45 euro. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor 

het aangevraagde doel. 



030 Ambtelijke schrapping (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

031 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 
(X)* 

 

 

032 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

033 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

034 Ambtelijke schrapping (X)* 

BESLUIT 
(X)* 

 

 

035 Ambtelijke schrapping (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

036 Ambtelijke inschrijving (X)* 
Besluit 
(X)* 

 

 

037 Ambtelijke inschrijving (X)* 
Besluit 
(X)* 

 

 

038 Ambtelijke inschrijving (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

039 Uitgaven 2015: week 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 



040 Uitgaven 2016: week 3 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

041 Projectfiche ‘evaluatie en herschrijven subsidiereglementen’: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectfiche ‘evaluatie en herschrijven 

subsidiereglementen’ goed. 

 

 

042 Belasting op leegstand bedrijfsruimten: kennisname vrijstelling en rechtzetting 

kohierartikel 804410000907 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar (X)* tegen de belasting op 

leegstand bedrijfsruimten, leegstand Bovenrij 50 met kohierartikel 804410000907 onontvankelijk. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op basis van de geleverde bewijsstukken (X)* 

een vrijstelling van belasting te verlenen voor de aanslag met kohierartikel 804410000907 voor 7.740 

euro. 

De financieel beheerder wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

 

 

043 Belasting op drijfkracht motoren: Adamas België nv - aanvraag toepassing artikel 6 

verhoudingsfactor 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de keuze van de firma Adamas België 

nv om voortaan de drijfkracht van motoren te berekenen volgens de bijzondere bepalingen voorzien 

in artikel 6 van het belastingreglement op drijfkracht van motoren 2014-2019. 

 

 

044 Retributie werken voor derden: terugbetaling herstelling schade Doornestraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de firma Willems en 

beslist de aangerekende retributie terug te storten.  

 

 

045 Leveren en plaatsen van verplaatsbare betonnen stapelblokken voor de inrichting van het 

droogveld en de opslag van bouwmaterialen op Addernesten - dossier 2015-088 - 

goedkeuring van de raming, lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van aan te 

schrijven firma's 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2015-088 en de raming voor de 

opdracht ‘Leveren van verplaatsbare betonnen stapelblokken voor de inrichting van het droogveld en 

de opslag van bouwmaterialen’ goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 14.214,88 euro exclusief btw 

of 17.200 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

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

- Holcim België nv, Lierseweg 264 te 2200 Herentals 

- Gubbels betonagglomeraten, Steenweg naar As 4 te 3630 Maasmechelen 

- CBS Beton bvba, Hooiemeersstraat 8 te 8710 Wielsbeke 



- Dalimex Multi-Block, Industrieweg 102 te 9032 Wondelgem 

- Betonal nv, Koning Leopoldlaan 7 te 2870 Breendonk 

- Ebema nv, Oostmalsesteenweg 204 te 2310 Rijkevorsel 

- Casters Beton, Winterbeeklaan 23 te 3600 Genk 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 

2220500/AB/0119 (actie 2015141419 / raming 2015000488). 

 

 

046 Leveren van 2 AED toestellen, 1 voor het Netepark en 1 voor de Vossenberg - dossier 2015-

074 - goedkeuring van de gunning via de samenaankoop van de IOK - bestelling van de 

toestellen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het uittreksel van het gunningsbesluit aangaande 

de groepsaankoop AED-toestellen genomen door de raad van bestuur van IOK van 17/11/2015, goed. 

De opdracht werd gegund aan Defibrion bv, Verlengde Bremenweg 9723 JV Groningen te Nederland. 

Er wordt tot sluiting van de opdracht overgegaan aangezien de wachttermijn verstreken is, en er 

geen vorderingen tot schorsing werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelling van 2 AED toestellen met binnenkast 

type VH en het aangaan van een service- en onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar voor 

beide toestellen, goed.  

De financiering van de aankoop van de toestellen (750 euro exclusief btw per stuk) te laten gebeuren 

met de beschikbare kredieten op volgende budgetcode: 

- voor de Vossenberg: 2015/2650000/VT/0740 (actie 2015140983 / raming 2015142270) 

- voor het Netepark: 2016/2650000/VT/0740 (actie 2016140952 / raming 2016000064) 

Het service-en onderhoudscontract voor beide toestellen werd gegund voor een periode van 5 jaar 

voor een totaal bedrag van 665 euro exclusief btw per aangekocht toestel. In de meerjarenplannen 

werden hiervoor de nodige budgetten voorzien onder R1208 en R1107. 

 

 

047 Leveren van een droogkast en inbouw ijskast voor het Hummeltjeshof en een tafelmodel 

ijskast voor de Vossenberg - dossier 2016-006 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van onderstaand groot elektro. 

- droogkast voor het Hummeltjeshof 

- inbouw koelkast voor het Hummeltjeshof 

- koelkast, tafelmodel, voor de Vossenberg. 

Deze opdracht wordt gegund aan de goedkoopste bieder, zijnde Van de Water, Hannekenshoek 1 te 

2200 Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.198,58 euro exclusief btw of 

1.450,28 euro inclusief 21 % btw. 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2016, op 

volgende budgetcode  

- 978,75 euro exclusief btw op budgetcode 2422000/VSB/0945 (actie 2016140295 / raming 

2016142231) voor het Hummeltjeshof 

- 219,83 euro exclusief btw op budgetcode 2650000/VT/0740 (actie 2016140983 / raming 

2016142281) voor de Vossenberg. 

 

 

048 De tijdelijke aanstelling van een teamleider wegenis via detachering - dossier 2015-108 - 

gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

19/01/2016 voor de opdracht ‘tijdelijke aanstelling van een teamleider wegenis via detachering’, 



opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten in overleg met de directeur van de 

stedelijke werkplaats, goed. 

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

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Tormans, Liesdonk 

5 te 2440 Geel, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

Het geraamde gunningsbedrag bedraagt 24.420 euro exclusief btw of 29.548,20 euro inclusief 21 % 

btw en werd berekend door het uurloon van 55 euro exclusief btw te vermenigvuldigen met factor 

444, het geraamde aantal te presteren uren in halftijds dienstverband gedurende een periode van 6 

maanden. 

Het uiteindelijke bestelbedrag zal bepaald worden door het werkelijk aantal gepresteerde uren. Dit 

bedrag wordt in ieder geval beperkt tot 32.110 euro exclusief btw of 38.853,10 euro inclusief 21 % 

btw, het voorziene krediet voor deze opdracht. 

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

2015-108. 

 

 

049 Parkeerplaats personen handicap 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van 01/01/2016 waarbij (X)* 

voor (X)* cliënteel, een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap vraagt, in de 

omgeving van het kapsalon (X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen voorbehouden parkeerplaats voor 

personen met een handicap aan te leggen in de omgeving (X)*. 

 

 

050 Project CAW De Kempen - Boerenkrijglaan: vorderingsstaat 3 tot en met 10 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 tot en met 10 bij het dossier 

'bouwproject CAW De Kempen - Boerenkrijglaan' goed.  

 

 

051 Wegen- en rioleringswerken Schoutenlaan: vorderingsstaat 5 - eindstaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5, de eindstaat, bij de wegen- en 

rioleringswerken in de Schoutenlaan goed voor een bedrag van 4.118,46 euro, exclusief btw. 

 

 

052 Heraanleg Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en Goudbloemstraat: 

verslag coördinatievergadering nr. 3 
BESLUIT 

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

coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen van 05/01/2016 over de heraanleg van de 

Kapucijnenstraat, de St.-Magdalenastraat, de Collegestraat, de Goudbloemstraat en de 

buurtparkeerplaatsen van de St.-Magdalenastraat. 

 

 

053 Telenet: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Molenstraat 
BESLUIT 

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

grondwerken voor het uitbreiden van het ondergrondse distributienet in de nieuwe verkaveling in de 

Molenstraat. 

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. 

 

 

054 Activiteit rond de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens voor de leerlingen van de Leertuin 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan basisschool De Leertuin, om 

de activiteit rond de ‘dode hoek’ van vrachtwagens voor de leerlingen van het zesde leerjaar te laten 

plaatsvinden op de parkeerplaats ter hoogte van de school in de Populierenlaan op dinsdag 

16/02/2016 tussen 13.15 uur en 15.30 uur. 

 

 

055 Aanvraag organisatie carnavalstoet VBS ‘De Wegwijzer’ Morkhoven op vrijdag 05/02/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VBS ‘De Wegwijzer’ 

Morkhoven, voor de organisatie van hun carnavalstoet in de straten van Morkhoven op vrijdag 

05/02/2016 tussen 14 uur en 15.30 uur. Het gooien van confetti en slingers wordt niet toegestaan.  

 

 

056 Verslag vergadering middenstand van 25/11/2015 
BESLUIT 

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

handelaarsvereniging vzw Thals en de stad Herentals van woensdag 25/11/2015 over de acties en 

activiteiten die het volgende kwartaal georganiseerd worden. 

 

 

057 Milieuvergunning klasse 1: bvba GE Water & Process Technologies, Toekomstlaan 45 - 54: 

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 de mededeling kleine verandering door wijziging en 

uitbreiding met betrekking tot een inrichting voor het formuleren van additieven, van bvba GE Water 

& Process Technologies, gelegen Toekomstlaan 45 -54 (Herentals en Grobbendonk).  

 

 

058 Melding klasse 3: Artes Roegiers nv, naast kanaal Bochelt-Herentals, zijde Hannekenshoek: 

aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 14/01/2016, 

door Artes Roegiers nv, Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag 

van gassen en stookolie, omvattende: 

- opslag van 300 liter gasflessen (zuurstof en propaan) in een korf en rechtop gestapeld 

(17.1.2.1.1°); 

- een mazoutvat van 2.200 liter (17.3.2.1.1.1°b)); 



op het perceel gelegen naast het kanaal Bochelt-Herentals, langs de zijde van Hannekenshoek, 2200 

Herentals.  

 

 

059 Melding wedstrijddagen 2016 van Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 6: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelating om maximaal 10 

wedstrijddagen per jaar te houden.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de nu al gemelde wedstrijddagen met 

name 14/02/2016, 20/03/2016, 24/04/2016 en 04/12/2016. 

 

 

060 Kennisgeving verslag jury projectoproep Natuur in je Buurt: Begijnhofpark 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de jury over het 

project ‘Begijnhofpark’ als Vlaamse kandidatuur voor de projectoproep Natuur in je Buurt 2015.  

 

 

061 GAS-vaststellers: aanstelling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 

aanstelling van André Dauwen als vaststeller in het kader van de gemeentelijke administratieve 

sancties, zoals voorzien in artikel 21§1 van de wet van 24/06/2013 over de gemeentelijke 

administratieve sancties, voor goedkeuring voor te leggen aan een volgende gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de milieudienst om de volledige 

problematiek van de aanstelling van GAS-vaststellers in kaart te brengen voor een volgende 

gemeenteraad. De milieudienst zal in samenwerking met de stedelijke werkplaats de toekomstige 

noden en functies die in aanmerking komen, inschatten. 

 

 

062 Afval, recyclagepark, inzamelen vlak glas 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verder te participeren in de inzameling en 

verwerking van vlak glas ingezameld via de recyclageparken binnen het werkingsgebied van IOK 

Afvalbeheer. Het college kiest voor het alternatief om de inzameling van vlak glas te laten gebeuren 

met een 12 m³ container. 

 

 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00213: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00213 af (X)*. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, (X)* met als kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie B, perceelnummer 140D4. Het betreft een aanvraag tot het 

verbouwen van een woning.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 23/12/2015 met kenmerk 

EL150168 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van het nieuwe overdekte terras en de 

herbouwde wasplaats moet infiltreren in de bodem op eigen terrein. Het mag niet aangesloten 

worden op 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. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38 - 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als 

tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde 

deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. De 

verhardingen moeten hierbij beperkt worden tot de strikt noodzakelijke. 1 pad tot de voordeur 

mag behouden worden met een maximale breedte van 1,50 m en 1 oprit tot de garage met een 

maximale breedte van 3,00 m, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- De bomen op het openbaar domein moeten beschermd worden tijdens het uitvoeren van de 

werken. Dit betekent dat er geen beschadigingen aan de bomen mogen komen aan de takken, de 

stammen, of de wortels en dat er ook geen wortelverdichting mag veroorzaakt worden in de 

omgeving van de bomen tot op 3,00 m rond de stammen.  

- De aluminiumkleurige panelen voor de aanbouwen mogen geen industrieel karakter aan de 

woning geven. De residentiele woonomgeving moet gerespecteerd worden. 

 

 

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00232: verlening - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00232 voor het plaatsen van een poort in de voorgevel, af (X)*. De aanvraag heeft betrekking 

op een terrein (X)* met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie E, perceelnummer 344P2.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:  

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

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Indien er binnenin de woning stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd om deze werken te 

realiseren, zal hiervoor nog een aparte stedenbouwkundige aanvraag moeten worden ingediend. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 21/01/2016 met kenmerk 

EL160016 moet worden nageleefd. 

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00210: verlening - (X)* 
BESLUIT 

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

geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00210 af (X)*. De aanvraag heeft 

betrekking op een terrein, (X)* met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceelnummers 

620/02E 2, 620/02D 2, 619A3. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een 

eengezinswoning en het bouwen van een garage en fietsenstalling. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst  van 28/12/2015 met kenmerk 

EL150169 moet worden gerespecteerd. 

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

gehandhaafd. 

 

 



066 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00233: verlening - M&M bvba - 

Spechtdreef 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00233 af aan Jimmy Maes, handelend in naam van M&M bvba. De aanvraag heeft betrekking 

op een terrein Spechtdreef 6 met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, perceelnummer 

224p.  

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande woning en het afbreken van een 

aanbouw.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

stedenbouw van de stad Herentals.  

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 05/01/2016 met kenmerk 

EL160005 moeten strikt nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt 

worden. 

- Het hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van 2 toiletten, via een uitgietbak 

en een buitenkraantje. 

- 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. 

- 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 

privéwaterafvoer. 

 

 

067 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00244: gedeeltelijke verlening - 

Eigen Haard - Schuttersstraat z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00244 gedeeltelijk af aan Jef Schoors, handelend in naam van Eigen Haard. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schuttersstraat z/n met als kadastrale 

omschrijving afdeling 2 sectie C perceelnummer 267F2.  

Het betreft een aanvraag tot het vellen van 3 bomen.  

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00244 voor wat betreft het kappen van de 2 moeraseiken, omwille van de volgende redenen: 

- Het advies van de milieudienst van 12/01/2016 met kenmerk 2015-126JR wordt bijgetreden en 

moet nageleefd worden. Het advies luidt als volgt: 

De boom (een esdoorn) achteraan de tuin van Schuttersstraat 96 die vlak naast het tuinhuis staat, 

mag geveld worden ten voordele van de achterliggende moeraseik. Deze moeraseik moet 

behouden blijven. 

De moeraseik links vooraan naast de woning te Schuttersstraat 96 moet ook behouden blijven. 

Mits een deskundig uitgevoerde snoei door een gespecialiseerde boomverzorger kan de hinder 

die deze boom veroorzaakt beperkt of weggenomen worden zonder de natuurlijke kroonvorm en 

de stabiliteit van de boom aan te tasten. 

- De eigenaar moet als goede huisvader zorg dragen voor de bomen. De boom staat nog op 

voldoende afstand van de gevel zonder schade te bezorgen aan fundering, gevel of dak. Mits een 

deskundig uitgevoerde snoei door een gespecialiseerde boomverzorger kan de hinder beperkt of 

weggenomen worden.  

- De 2 moeraseiken zijn gezond. 



- De bomen staan ten zuidoosten en ten zuidwesten van de woning. Dit maakt dat ze inderdaad in 

de zomer zonlicht wegnemen uit de woning en de tuinzone. Het maakt echter ook dat ze 

oververhitting in de zomer voorkomen. In de winter, wanneer er geen bladeren aan de bomen 

hangen, wordt het zonlicht doorgelaten. 

- De omliggende woonontwikkeling is een dens bebouwde sociale woonwijk. De woningen en de 

bijhorende private tuinen zijn beperkt van oppervlakte. Hierom zijn doorheen de woonwijk 

groene stroken, groene parkjes en speelruimtes aangelegd. Hoogstammige bomen geven de 

woonwijk een groen karakter en zijn zichtbaar van op een ruime afstand. Hierdoor is het voor een 

ruimere omgeving dan enkel de omliggende woningen van belang dat hoogstammige bomen 

aanwezig zijn in de woonwijk.  

- De moeraseiken vormen visueel een rij en een geheel met de bomen tussen het fietspad en de 

woningen langsheen Schuttersstraat en Diependaal. Het onderbreken of inkorten van deze 

bomenrij kan esthetisch niet verantwoord worden. 

- Het kappen van hoogstammige bomen heeft een ruimtelijke impact op de omgeving. Het 

wegvallen van enkele hoge elementen maakt dat een omgeving vlakker ervaren wordt en dat de 

bebouwde elementen als groter ervaren worden. Het kappen van deze hoog uitgegroeide bomen 

kan omwille van deze reden ruimtelijk en voor wat betreft het schaalaspect niet verantwoord 

worden. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00244 voor wat betreft het kappen van de esdoorn 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.  

- Het advies van Fluxys Belgium nv van 17/12/2015 met kenmerk TPW-OL-2015645267 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de milieudienst van 12/01/2016 met kenmerk 2015-126JR wordt bijgetreden en 

moet nageleefd worden. Het advies luidt als volgt: 

De boom (een esdoorn) achteraan de tuin van Schuttersstraat 96 die vlak naast het tuinhuis staat, 

mag geveld worden ten voordele van de achterliggende moeraseik. Deze moeraseik moet 

behouden blijven. 

De moeraseik links vooraan naast de woning te Schuttersstraat 96 moet ook behouden blijven. 

Mits een deskundig uitgevoerde snoei door een gespecialiseerde boomverzorger kan de hinder 

die deze boom veroorzaakt beperkt of weggenomen worden zonder de natuurlijke kroonvorm en 

de stabiliteit van de boom aan te tasten. 

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

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

 

 

068 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00227: advies - OCMW - 

Vorselaarsebaan 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de 

stedenbouwkundige aanvraag nummer 2015/00227 aan Alfons Michiels en Dirk Soentjens, 

handelend in naam van OCMW Herentals, voor het verbouwen van blok B tot dagverzorgingscentrum 

op een perceel in Herentals, Vorselaarsebaan 1, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, 

perceelnummer 265W2, onder volgende voorwaarden: 

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

stedenbouw van de stad Herentals.  

- Het advies van Brandweer zone Kempen van 19/01/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/8258/048/01/HALWE moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 21/01/2016 met kenmerk EL160012 moet nageleefd 

worden. Het advies luidt als volgt: 



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

afvalwaterriolering. 

- Het infiltreren van de luifels op het eigen terrein. 

- 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. 

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

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

- 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.  

 

 

069 Melding nummer M2016/00001: kennisname intrekking - (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring (X)* van 

18/01/2016 inzake de intrekking van de melding nummer M2016/00001 voor het aanbouwen van 

een veranda op een perceel in Herentals (X)*, kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie E, 

perceelnummer 357/y/3.  

 

 

070 Actualisatie register onbebouwde percelen toestand 31/12/2015: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de actualisatie van het gemeentelijk register 

onbebouwde percelen voor de toestand 31/12/2015 goed en beslist dat het register mag 

overgemaakt worden aan het departement Ruimte Vlaanderen. 

 

 

071 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: netwerkstoringen administratief centrum 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 

08/01/2016 over de netwerkstoringen in het administratief centrum en antwoordt met een brief. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


