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Besluiten van 14 maart 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan en Hendrickx Anne-

Marie - schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 23/02/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23/02/2016. 

 

 

002 Sportelen voor senioren 2016: initiatiereeks petanque 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van initiatielessen petanque aan 

senioren in het voorjaar 2016 goed. De initiatielessen vinden plaats op donderdagnamiddag van 14 

uur tot 15.30 uur op het terrein van petanqueclub Herentals. Het college van burgemeester en 

schepenen neemt de kosten voor rekening van de stadskas. 

 

 

003 Fuifbeleid 2016: Soundclash BT 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L 

Aeq, 15 min goed op zaterdag 06/08/2015 van 14 uur tot maximum 22 uur voor de fuif ‘BT 

Soundclash’ met live optredens van Scouts en Gidsen Reynaert-Adinda 5de & 12de Kempen op het 

terrein aan de scoutslokalen achter zaal Nieuwland, Nederrij 100. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatie om de buurt rond de 

scoutslokalen in te lichten over de live optredens op zaterdag 06/08/2016. 

 

 

004 Fuifbeleid 2016: Tribute 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L 

Aeq, 15 min voor Tribute georganiseerd door Chiro Noorderwijk goed op vrijdag 08/07/2016 van 18 

tot 1 uur binnen en buiten de chirolokalen in Noorderwijk. Vanaf zaterdagmorgen 1 uur tot 3 uur kan 

de activiteit binnen verder gezet worden met maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min. Buiten mag de 

geluidsnorm de 85 dB(A) L Aeq, 15 min niet overschrijden. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om de buurt rond de 

chirolokalen in te lichten over de live optredens op 08/07/2016. 

 

 

005 Wereldtals 2016: receptie met vernissage 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de organisatie van een receptie in kasteel Le 

Paige op 26/03/2016 voor 50 personen na de vernissage van de tentoonstelling ‘Vreedzaam verzet in 



Palestina en Israël’ georganiseerd door Broederlijk Delen. Er is al een start- en slotreceptie voorzien 

voor het geheel van de activiteiten van Wereldtals. 

 

 

006 Jubilerende vereniging: 25 jaar Kinderdroom vzw 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van het subsidiereglement voor 

jubilerende verenigingen 250 euro subsidie toe te kennen aan Kinderdroom vzw voor haar 25-jarig 

bestaan in 2016. 

 

 

007 Subsidie voor de huur van een zaal: KF De Noorderzonen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een subsidie van maximum 183,33 euro voor de 

huur van een zaal te verlenen aan de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen voor de twee concerten 

op 27 en 28/02/2016 in het parochiecentrum van Noorderwijk indien het nodige budget vrijkomt en 

indien zij de in het reglement genoemde bewijsstukken binnen de zes weken na de concerten 

indienen. 

 

 

008 Rechtzetting onkostennota zaalhuur schouwburg: 29ste Bataljon Logistiek - 28/01/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de ingehouden waarborg van 175 euro terug te 

storten aan het 29ste Bataljon Logistiek. 

 

 

009 Cc ‘t Schaliken: gratis gebruik kasteel Le Paige - eindwerk studentenfilm 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gratis gebruik van kasteel Le Paige goed voor 

het maken van een kortfilm voor het eindwerk van student (X)* op maandag 28/03/2016. De 

waarborg van 200 euro moet wel betaald worden.  

 

 

010 Lenteshopping 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Thals vzw om voor de 

organisatie van de lenteshopping een grote tent te plaatsen op de zuidkant van de Grote Markt van 

vrijdag 01/04/2016 om 7.30 uur tot maandag 04/04/2016 om 10.30 uur. De stadsdiensten zullen de 

nodige logistieke ondersteuning geven zoals aangevraagd in het evenementenformulier. 

 

 

011 Ontvangst Scheppersinstituut Deurne op 10/05/2016 - project ‘pittig gekruid’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen steunt het project ‘Pittig gekruid’ van het 

Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen en zal de leerlingen ontvangen op 10/05/2016 om 13 uur 

in de raadzaal van de Lakenhal. Schepen Ingrid Ryken zal het stadsbestuur vertegenwoordigen. Er zal 

een mand met streekproducten voorzien worden voor een maximumbedrag van 40 euro. 

 

 



012 Fair Trade 2016: fairtrade-ecocyclo - feestelijke ingebruikname vrijdag 22/04/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma en de lijst van uit te nodigen 

personen goed voor het inrijden van de fairtrade-agrofietstocht op vrijdag 22/04/2016 om 14 uur. 

Het startpunt voor het inrijmoment is de Saffraanboerderij, aankomstpunt het Heuninghof in Olen.  

 

 

013 Gebruik uitleenmateriaal: vzw Reality 4 dogs op 29/05/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen nadarhekken uit te lenen aan vzw 

Reality 4 dogs om op 29/05/2016 in Nijlen een hondenwedstrijd te organiseren. De vzw Reality 4 

dogs is niet erkend door een Herentalse adviesraad. 

 

 

014 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkrachten 

Raphael Malfliet en Bruno Van Steenbergen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende leerkrachten aan te stellen aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals: 

- Raphael Malfliet 

- kunstvak ensemble/jazz & lichte muziek voor 1/20 (X)* uiterlijk tot en met 30/06/2016 

- kunstvak instrument/jazz & lichte muziek basgitaar voor 1/22 (X)* uiterlijk tot en met 

30/06/2016 

- kunstvak instrument gitaar voor 2/22 (X)* uiterlijk tot en met 30/06/2016 

- kunstvak instrument/jazz & lichte muziek basgitaar voor 1/20 (X)* uiterlijk tot en met 

30/06/2016 

- Bruno Van Steenbergen 

- kunstvak instrumentaal ensemble voor 1/20 (X)* uiterlijk tot en met 30/06/2016. 

 

 

015 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vacante functies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende deeltijdse functies voor eventuele 

vaste benoeming vacant te verklaren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 

Herentals: 

- Begeleider:                   3 lestijden 

-  Leraar: 

- algemene muziekcultuur             2 lestijden 

- algemene muzikale vorming            0,5 lestijd 

- algemene verbale vorming            1 lestijd 

- artistieke training               4 lestijden 

- begeleidingspraktijk harp             1 lestijd 

- begeleidingspraktijk piano            10 lestijden 

- dansinitiatie                 2 lestijden 

- ensemble jazz & lichte muziek           2 lestijden 

- ensemble volksmuziek             1 lestijd 

- instrumentaal ensemble             4 lestijden 

- instrument basgitaar jazz & lichte muziek        1 lestijd 

- instrument klavecimbel             1 lestijd 

- instrument cornet jazz & lichte muziek         1 lestijd 

- instrument harp               3 lestijden 

- instrument hoorn               1 lestijd  

- instrument piano/keyboard jazz & lichte muziek     2 lestijden 



- instrument trombone jazz & lichte muziek       1 lestijd 

- instrument tuba jazz & lichte muziek         1 lestijd 

- instrument volksmuziek diatonische accordeon      4 lestijden 

- instrument volksmuziek (folk)gitaar         4 lestijden 

- instrument volksmuziek folkviool          3 lestijden 

- luisterpraktijk                2 lestijden 

- muziekgeschiedenis              2 lestijden 

- vocaal ensemble               1 lestijd 

- welsprekendheid               1 lestijd 

- zang                   4 lestijden 

- zang volksmuziek               3 lestijden 

- Opsteller:                   39 lestijden 

 

 

016 Samenwerking stad en OCMW: kennisname verslag kernMAT 19/01/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het kernMAT van 

19/01/2016. 

 

 

017 Kennisgeving van de brief van ACOD-LRB van 08/03/2016 over de stakingsaanzegging voor 

onbepaalde duur vanaf 23/02/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 08/03/2016 van ACOD-

LRB waarin ACOD-LRB meedeelt dat ze een stakingsaanzegging indient voor onbepaalde duur vanaf 

23/02/2016.  

 

 

018 Aanstelling technisch beambte met een vervangingsovereenkomst: Elisabeth Verhaegen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Elisabeth Verhaegen (X)* aan als technisch 

beambte voor 1/5 (X)*. 

 

 

019 Aanstelling administratief medewerker in vervanging van loopbaanonderbreking: Anke 

Belza 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Anke Belza (X)* aan als administratief medewerker 

in contractueel verband voor 3,8/38 (X)*. De vervanging loopt van 21/03/2016 (X)* en uiterlijk tot en 

met 31/08/2016. 

 

 

020 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Jozef Harzé 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jozef Harzé (X)* aan als seizoensarbeider Netepark 

met een arbeidsovereenkomst van 01/04/2016 tot en met 30/09/2016. 

 

 

021 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Christiaan Dieltjens 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Christiaan Dieltjens (X)* aan als seizoensarbeider 

Netepark met een arbeidsovereenkomst van 01/04/2016 tot en met 30/09/2016. 

 



022 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Ronald Geens 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ronald Geens (X)* aan als seizoensarbeider 

Netepark met een arbeidsovereenkomst van 01/04/2016 tot en met 30/09/2016. 

 

 

023 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Kurt Deckx 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Kurt Deckx (X)* aan als seizoensarbeider Netepark 

met een arbeidsovereenkomst van 01/06/2016 tot en met 31/08/2016. 

 

 

024 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Marc Trommelmans 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Marc Trommelmans (X)* aan als seizoensarbeider 

Netepark met een arbeidsovereenkomst van 01/05/2016 tot en met 30/09/2016. 

 

 

024/ 

    1 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: Stefan Huygelberghs 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Stefan Huygelberghs (X)* aan als seizoensarbeider 

Netepark met een arbeidsovereenkomst van 01/06/2016 tot en met 31/08/2016. 

 

 

025 Selectieprocedure seizoensarbeiders Netepark: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor seizoensarbeiders Netepark. 

 

 

026 Selectieprocedure teamleider wegen & technieken gebouwen: aanvaarding bijkomende 

kandidaat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)* een geldige kandidatuur heeft 

ingediend en nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

teamleider wegen en technieken gebouwen, niveau C4-C5. 

 

 

027 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

028 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

029 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 



030 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

031 Uitgaven 2015: week 10 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

032 Uitgaven 2016: week 10 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

033 Verslag vergadering middenstand 17/02/2016 

BESLUIT 

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

de middenstand die plaats vond op woensdag 17/02/2016. 

 

 

034 WWF-fondsenwerving 2016: toelating 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan World Wildlife Fund (WWF) 

Belgium om regelmatig een ploeg van twee tot vier fondsenwervers uit te sturen naar Herentals. 

De organisatie: 

- mag geen folders verspreiden 

- mag niets verkopen 

- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren 

- mag de handelaars niet hinderen. 

 

 

035 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: (X)* Bovenrij 62/001: aanvraag open 

terras en bloemdecoraties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan (X)* uitbaatster van 

horecazaak Rij62, Bovenrij 62 in 2200 Herentals voor het plaatsen van een open terras met een 

grondoppervlakte van 7,99 m² (breedte 4,60 m x lengte 1,73 m) gelegen voor de horecazaak Rij62. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:  

- de inname is beperkt tot de breedte van de eigen voorgevel  

- de uitbater moet een vrije doorgang van minimum 1,50 m verzekeren 

- het uitgezette materiaal mag de toegekende terraszone niet overschrijden. 

 

 

036 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Morkhovenseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 

voeren in de Morkhovenseweg (verkaveling van 2 loten naast huisnummer 70) voor het maken van 

proefsleuven om de ligging van de leidingen op privaat terrein te inventariseren. 

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. 

 

 

037 Proximus - uitvoeren van grondwerken: Hellekenstraat - Poelstraatje 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit 

te voeren voor het leggen van een kabel in de Hellekensstraat en het Poelstraatje naar aanleiding van 

een nieuwbouwproject.  

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. 

 

 

038 Proximus - uitvoeren van grondwerken: Gagelstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit 

te voeren voor het leggen van een kabel in de Gagelstraat naar aanleiding van een 

nieuwbouwproject. 

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. 

 

 



039 Bofas: uitvoeren van grondwerken Lavendelweg 

BESLUIT 

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

grondwerken in de Lavendelweg voor het uitvoeren van een bodemsanering. 

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 Lavendelweg kan enkel afgesloten worden voor het verkeer indien er een andere ontsluitingsweg 

wordt voorzien. De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een 

signalisatievergunning aanvragen bij de stad. Het college organiseert een technisch overleg tussen de 

stad en de aannemer. 

 

 

040 Wegen- en rioleringswerken Peerdsbosstraat - subsidie voor een volledige scheiding van 

afval- en hemelwater op privaat domein: aanvraag (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag (X)* tot het bekomen van een 

subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 129,11 euro uit te keren. 

 

 

041 Wegen- en rioleringswerken Peerdsbosstraat - subsidie voor een volledige scheiding van 

afval- en hemelwater op privaat domein: aanvraag (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag (X)* tot het bekomen van een 

subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 107,07 euro uit te keren. 

 

 

042 Wegen- en rioleringswerken Peerdsbosstraat - subsidie voor een volledige scheiding van 

afval- en hemelwater op privaat domein: aanvraag (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag (X)* tot het bekomen van een 

subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 92,54 euro uit te keren. 

 

 

043 Wegen- en rioleringswerken Peerdsbosstraat - subsidie voor een volledige scheiding van 

afval- en hemelwater op privaat domein: aanvraag (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag (X)* tot het bekomen van een 

subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 293,25 euro uit te keren. 

 

 



044 Wegen- en rioleringswerken Peerdsbosstraat - subsidie voor een volledige scheiding van 

afval- en hemelwater op privaat domein: aanvraag (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag (X)* tot het bekomen van een 

subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 415,59 euro uit te keren. 

 

 

045 Verkaveling ‘Lankem’ - verslag werfvergadering 29/02/2016 
BESLUIT 

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

van 29/02/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Lankem'.  

 

 

046 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015: werfverslagen 18 en 19 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 18 en 19 over de 

heraanleg van voetpaden, dienstjaar 2015. 

 

 

047 Herinrichting stadscentrum Herentals - fase 7: Koppelandstraat - Nonnenstraat: proces-

verbaal van vaststelling 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van vaststelling 2 

van het dossier ‘Herinrichting stadscentrum Herentals - fase 7: Koppelandstraat – Nonnenstraat’.  

 

 

048 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslag 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 4 over de uitvoering van 

de wegen- en rioleringswerken ‘herwaardering stationsomgeving – fase 2’. 

 

 

049 Herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, 

Collegestraat en Goudbloemstraat: verrekeningsvoorstel 5 - uitvoeren bloembakken in 

cortenstaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 5 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ principieel goed. De houten bloembakken in de Goudbloemstraat worden 

vervangen door bloembakken in cortenstaal. 

 

 

050 Zwerfvuilactie 2016 in het kader van opruimactie ‘let’s do it Belgium’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de zwerfvuilacties in het kader van ‘let’s do it 

Belgium’ van De Leertuin en Jesse Daneels te ondersteunen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de zwerfvuilactie van sp.a Herentals niet te 

ondersteunen omdat het om een politieke activiteit gaat. 

 

 



051 Natuurvergunningsaanvraag: Afdeling Operationeel Waterbeheer (VMM) - kruidruimingen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies aan de 

natuurvergunningsaanvraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het uitvoeren van 

kruidruimingen met maaiboot binnen de bedding van de Aa, gelegen op het grondgebied van 

Herentals. 

 

 

052 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth Herentals, 

Nederrij 133 - advies 
BESLUIT 

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

milieuvergunningsaanvraag van Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth Herentals vzw, gevestigd 

Nederrij 133, 2200 Herentals, om het ziekenhuis, gelegen 2200 Herentals, Nederrij 133, 

kadastergegevens 1e afdeling, sectie F, perceel 10E, 16M, 16N, 21S, 44S te hernieuwen na 

verandering als volgende voorwaarden worden opgelegd:  

- met betrekking tot de vroegtijdige hernieuwing: de exploitant moet aantonen dat de 

voorliggende milieuvergunningsaanvraag gepaard gaat met een belangrijke investering 

- met betrekking tot rubriek 31.1.2.b: rubriek 31.1.3 in de milieuvergunning opgenomen wordt in 

plaats van rubriek 31.1.2.b; de opgegeven klasse is correct 

- met betrekking tot rubrieken 3.4.2, 53.6.2 en 53.8.2: uit het advies van VMM blijkt dat de 

analyseresultaten van het spuiwater voldoen aan de wettelijke normen, dat de grond-

waterwinningen geen ontoelaatbare schade veroorzaken aan bodem en grondwaterlagen en dat 

de gevraagde ligging en hoeveelheden van de grondwaterwinningen aanvaardbaar zijn 

- volgende bijzondere voorwaarden worden opgelegd in de milieuvergunning: 

-  de exploitant moet binnen de drie maanden na vergunningverlening de analyseresultaten van 

een representatief staal van het bedrijfswater voorleggen aan de vergunningverlenende 

overheid en aan VMM 

-  de exploitant moet binnen de zes maanden na vergunningverlening het rapport van de laatste 

rookgasmetingen, uitgevoerd door een erkend labo op de noodstroomgenerator van 1.100 

kW, overmaken aan de vergunningverlenende overheid 

-  de exploitant moet binnen de drie maanden na vergunningverlening het meest recente 

keuringsverslag van de airco-installaties, opgemaakt door een erkend airco-deskundige, en de 

resultaten van de laatste lekdichtheidscontrole van de verschillende koelinstallaties die onder 

een dergelijke controleplicht vallen, overmaken aan de vergunningverlenende overheid 

-  de exploitant moet binnen de drie maanden na vergunningverlening het laatste conforme 

keuringsattest van de tanks voor vloeibare zuurstof, opgemaakt door een erkend deskundige, 

overmaken aan de vergunningverlenende overheid 

- de exploitant moet de ontbrekende pagina’s van het document met de emissiemetingen van de 

stookinstallaties overmaken, hieruit moet blijken dat de emissiemetingen voldoen aan de 

wettelijke normen. 

 

 

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00269: verlening – (X)* - 

Koepoortstraat 44 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00269 af (X)* voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en afbraak van 

bijgebouwen, op een terrein met adres Koepoortstraat 44 met kadastrale omschrijving afdeling 2, 

sectie C, perceelnummers 275g en 275h. 

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 niet-vergunde bijgebouwen moeten gesloopt worden voordat de nieuwbouwwerken starten. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 02/03/2016 met kenmerk 

EL160041 moeten nageleefd worden: 

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

worden. 

-  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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Een nieuwe overdekte autostaanplaats op het terrein moet opgericht worden. Hierbij moeten alle 

bepalingen gerespecteerd worden uit het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van 

handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

 

 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00247: verlening – (X)* - 

Hondsberg 22 
BESLUIT 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend en staat de gevraagde afwijking toe voor de 

dakkapellen omwille van volgende redenen: 

- De dakuitbouwen respecteren het burgerlijk wetboek. 

- De dakkapellen creëren op aanpalende percelen niet meer schaduw dan bij het bouwen van het 

hoofdvolume op de linker perceelsgrens, wat op termijn de bedoeling is. 

- De dakuitbouwen verhogen het wooncomfort van de woning. 

- De dakkapellen zorgen niet voor een bijkomende vloer-terreinindex. 

- Tijdens het gevoerde openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00247 af (X)* voor het verbouwen van een eengezinswoning door het uitbreiden met vier 

dakkapellen op een terrein met adres Hondsberg 22 met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie C, 

perceelnummer 339a2. 

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.  

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 01/06/2012 over de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00267: verlening - Bertels-Voets 

nv - Merkelbroek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00267 af aan Wim Bertels, handelend in naam van Bertels-Voets nv, voor het bouwen van 8 

eengezinswoningen, op een terrein met adres Merkelbroek met kadastrale omschrijving afdeling 1, 

sectie E, perceelnummer 291m3. 

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

- De oprit naar de garage van lot 3 mag een maximale breedte verkrijgen van 3,00 m zoals 

aangeduid op het inplantingsplan. 

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

departement Leefmilieu van 22/02/2016 met kenmerk DWAD-2016-0240 moeten strikt nageleefd 

worden. 



- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 23/02/2016 met kenmerk 

EL160037 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het huishoudelijk afvalwater moet aangesloten worden op de wachtaansluiting die voor het 

perceel klaar zit. Informatie over de juiste locatie ervan moet opgevraagd worden op de 

technische dienst vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel. 

- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare regenwaterriolering moet 

weggelaten worden. 

- 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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

 

 

056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00272: verlening – (X)* - 

Broekhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00272 af (X)* voor het perceel gelegen in Herentals, Broekhoven z/n met kadastrale 

omschrijving afdeling 4, sectie B, perceelnummer 296A. 

De aanvraag betreft het kappen van 15 kaprijpe Canadapopulieren. 

De aanvrager is verplicht om volgende voorwaarden na te leven: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

- Het advies van de dienst waterbeleid van 22/02/2016 met kenmerk DWAD-2016-0160- Poststuk 

PU-2016-00008459 moet worden nageleefd. 

- Het advies van de milieudienst van 02/03/2016 met kenmerk 2016-016 JR moet worden 

nageleefd: 

- De 15 canadapopulieren (Populus canadensis) mogen geveld worden op voorwaarde dat er 

een heraanplant gebeurt op het perceel afdeling 4 sectie B nummer 296 A van streekeigen 

zomereiken (Quercus robur), met minimum plantmaat van minstens 10-12 cm. 

- Vier zomereiken moeten aangeplant worden aan de westelijke perceelsgrens ter versterking 

van de aanwezige groenbuffer op een tussenafstand van ongeveer 12 m. Minstens negen 

zomereiken moeten aangeplant worden ter hoogte van de noordelijke perceelsgrens voor het 

behoud/herstel van de beeldbepalende lijnvormige bomenrij, over de volledige lengte van de 

noordelijke perceelsgrens op regelmatige afstand van elkaar met een tussenafstand van 

minstens 12 m.  

- De jonge heraanplant moet worden beschermd tegen vraatschade. Afgestorven plantgoed 

moet telkens in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen.  

- De bestaande eiken moeten behouden blijven en moeten tijdens de vellingswerken 

beschermd worden tegen mogelijke schade. 

 

 

057 Aanvraag verkavelingsvergunning nummer 2015/008: verlening – (X)* - Geelseweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de verkavelingsvergunning nummer V2015/008 af 

(X)* voor het verkavelen van een perceel gelegen in Herentals, Geelseweg met kadastrale 

omschrijving afdeling 2, sectie C, perceelnummer 498W/deel. 

Het betreft een aanvraag voor een verkaveling voor één kavel voor een eengezinswoning (halfopen 

bebouwing). 

De aanvrager is verplicht om volgende voorwaarden na te leven: 

- De voorwaarden in het advies van de technische dienst (brief met kenmerk EL160030 van 

02/02/2016). 



- De volgende voorwaarden in het kader van artikel 90bis van het bosdecreet: 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 650 m². 

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid van het bosdecreet en 

onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier met nummer: 

COMP/16/0050/AN. 

- De bosbehoudsbijdrage van 1.930,50 euro moet binnen de 4 maanden na het afleveren van 

deze vergunning gestort worden op het rekeningnummer van het Agentschap voor Natuur en 

Bos zoals vermeld op het overschrijvingsformulier dat als bijlage bij deze vergunning gevoegd 

werd. 

- Vooraleer het perceel kan ontbost worden of reliëfwijzigingen uitgevoerd worden, moet de 

nest rode bosmieren verplaatst worden. Hiervoor moet een afwijking van het soortenbesluit 

aangevraagd worden. 

- De verkavelaar mag zelf niet overgaan tot ontbossing, tenzij na het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning. Er mogen geen kavels verkocht worden vooraleer de 

compensatiemaatregel volledig is uitgevoerd. 

- De voorwaarden van de dienst Waterbeleid (brief met kenmerk DWDA-2016-0065 van 

04/02/2016). 

- De stedenbouwkundige voorschriften worden aangepast als volgt: 

- Complementaire functies worden geschrapt. 

- De bepalingen over bijgebouwen, zwembaden en afsluitingen worden vervangen door een 

verwijzing naar het besluit van de Vlaamse regering van 16/07/2010 tot bepaling van 

handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.  

- Er moet bij de woning minimum één overdekte autostaanplaats worden opgericht, hetzij 

inpandig, hetzij binnen de bepalingen van BVR 16/07/2010. 

- Het maximale vloerpeil van de woning ten opzichte van het straatniveau wordt geschrapt. 

Tot uitrusting van de verkaveling worden ten laste van de verkavelaar, de volgende lasten opgelegd: 

- Telenet: geen kosten, de infrastructuur voor distributie van informatie- en communicatiesignalen 

is al aanwezig. (brief met kenmerk 23100-HG van 21/01/2016) 

Indien Telenet binnen het jaar na aflevering van de vergunning melding krijgt van de 

elektriciteitsmaatschappij dat de palen worden weggenomen, dan vervalt deze offerte en zal een 

geactualiseerde offerte worden opgemaakt om gelijktijdig het TV-distributienet ondergronds te 

brengen in synergie met de elektriciteitsmaatschappij. 

- Eandis: kosten voor uitbreiding van het distributienet een forfaitair bedrag van 500 euro (brief 

met kenmerk 289831_49110 van 02/02/2016) 

Deze geraamde bedragen en de bosbehoudsbijdrage opgelegd door het Agentschap van Natuur en 

Bos moeten betaald zijn voordat gebruik kan worden gemaakt van de verkavelingsvergunning. 

- De verkavelaar moet er rekening mee houden dat de bedragen opgelegd door de 

nutsmaatschappijen slechts ramingen zijn en dat de uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van 

een factuur. 

- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 

distributiebeheerder Eandis voor elektriciteit en aardgas inzake privé-verkavelingen strikt na te 

leven. 

 

 

058 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer 2016/02/SA: gunstig – (X)* - Spekmolenstraat 

41/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest nummer 

2016/02/SA af (X)* voor het verbouwen van een voormalig magazijn tot woning met verdieping in de 

Spekmolenstraat 41/1 met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceelnummer 666T7. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De overkapping van het terras achteraan overschrijdt de maximaal toegelaten bouwdiepte voor 

woningen en kan niet aanvaard worden. 



- Er moet een hemelwaterput met hergebruik voorzien worden volgens de bepalingen van de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05/07/2013. 

- Er moet een septische put aangelegd worden op eigen terrein. 

- De woning moet voldoen aan het decreet van 01/06/2012 over de beveiliging van woningen door 

optische rookmelders. 

 

 

059 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer 2016/01/SA: gunstig – (X)* - Spekmolenstraat 

41/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest nummer 

2016/01/SA af (X)* voor het verbouwen van een voormalig magazijn tot woning in de 

Spekmolenstraat 41/1 met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceelnummer 666T7. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De slaapkamer moet op de benedenverdieping worden ingericht en de bestaande kelder mag 

enkel als bergruimte worden gebruikt. 

- De poort in de voorgevel moet vervangen worden door een raam en een deur en de gevel moet in 

gevelsteen worden afgewerkt. 

- De overkapping van het terras achteraan overschrijdt de maximaal toegelaten bouwdiepte voor 

woningen en kan niet aanvaard worden. 

De woning moet voldoen aan het decreet van 01/06/2012 over de beveiliging van woningen door 

optische rookmelders. 

 

 

060 Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2008/00320: 

kennisname uitspraak over de vordering tot vernietiging van de beslissing van 04/10/2013 

van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Air Energy nv - windturbines 

Atealaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 23/02/2016 waarin de Raad beslist om het gedeeltelijke 

vergunningsbesluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 04/10/2013 ref. 

8.00/13011/324.6 aan Air Engergy nv (nu gekend als Eneco Wind nv) voor het oprichten van 

windturbines in de omgeving van industriegebied ‘Klein Gent’ en E313, te vernietigen. 

 

 

061 Gebouwendossier nummer G2015/00004: geen opname - H. Estate nv - Watervoort 6-8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de woning met stal en schuur, gelegen te 

Watervoort 6-8 en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummer 602c, niet als vergund 

geacht te beschouwen en daarom de opname van het gebouw in het vergunningenregister van de 

gemeente Herentals te weigeren. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de 

eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

062 Vraag om advies over gewijzigde plannen ingediend bij de deputatie: advies – (X)* - Ring 

92 
BESLUIT 

- Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde plannen ingediend 

tijdens het beroep ingesteld door GD&A advocaten, handelend in naam van (X)* tegen de 

weigering van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00162 van het 



college van burgemeester en schepenen van 16/11/2015 voor het bouwen van een 

meergezinswoning en het slopen van een bestaande woning in 2200 Noorderwijk, Ring 92 met 

kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie B, perceelnummer 142h.  

- Het college van burgemeester en schepenen geeft aan dat het voorgestelde bijgebouw gunstig 

kan beoordeeld worden indien het voorzien wordt van een extensief groendak en rekening 

houdend met de verordening voor hemelwater. Ook wordt de vraag gesteld of een deel van de 

vrij gekomen achtertuin niet gedeeltelijk bij de tuinen van de appartementen op de 

benedenverdieping gevoegd zou kunnen worden. Het hoofdgebouw respecteert echter nog 

steeds niet de opmerkingen van het college van burgemeester en schepenen van 16/11/2015. 

Bovendien moet worden vastgesteld dat de wijzigingen aan de plannen van die aard zijn dat een 

nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk is en de plannen dus moeten deel uitmaken van een 

nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

 

 

063 Melding M2016/00003: geen aktename – (X)* - Broekhoven 1/3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de gemelde handelingen niet rechtsgeldig 

zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt daarom geen akte van het meldingsdossier 

nummer M2016/00003 ingediend (X)* voor het bouwen van een pergola, op een terrein met adres 

Broekhoven 1/3 met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie A, perceelnummer 309c. 

Het ingediende dossier is niet rechtsgeldig omdat de gemelde werken niet voldoen aan het besluit 

van de Vlaamse regering over de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening: 

- De bestaande woning is niet volledig vergund. (Hiervoor moet een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd en verkregen worden. Bovendien is voor de gevraagde werken de 

medewerking van een architect vereist en moet rekening gehouden worden met de hier ter 

plaatse geldende verkaveling V1963/002/M). 

- De totale oppervlakte aan bijgebouwen is groter dan 40 m². 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de bouwheer erop dat het toch uitvoeren van de 

gemelde handelingen (met huidig meldingsdossier) een bouwmisdrijf is. Tegen bouwmisdrijven kan 

steeds opgetreden worden met het opstellen van een proces-verbaal en gerechtelijke stappen als 

gevolg. 

 

 

064 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: bijkomende vragen ophaling huisvuil 

Augustijnenlaan 
BESLUIT 

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

01/03/2016 over de bijkomende vragen voor de ophaling van het huisvuil op de Augustijnenlaan en 

antwoordt met een brief. 

 

 

065 Woonwagenbeleid 2016: bewonersvergaderingen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert bewonersvergaderingen voor 

woonwagenbewoners in het administratief centrum op volgende maandagavonden: 

- 14/03/2016 

- 04/04/2016 

- 02/05/2016 

- 06/06/2016 

- 05/09/2016 

- 03/10/2016 



- 07/11/2016 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten die in het financieel advies opgenomen 

zijn goed. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: Persoonlijke gegevens verwijderd 


