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001 Retributiereglement voor de Academies: aanpassing naar aanleiding onderscheid 

Herentals versus niet Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om voor de leerlingen van de 

Academie voor Muziek, Woord en Dans die hun domicilie niet hebben in Herentals of een 

filiaalgemeente, een extra retributie van 10 euro aan te rekenen bovenop het wettelijke 

inschrijvingsgeld en de bestaande retributie van 6 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om voor leerlingen die hun 

inschrijvingsgeld in een andere academie betalen (de zogenaamde 50 %-leerlingen), een retributie 

aan te rekenen van 6 euro en tevens indien toepasselijk de extra retributie van 10 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om voor de leerlingen van de 

Academie voor Beeldende Kunst die hun domicilie niet hebben in Herentals of een filiaalgemeente 

een extra retributie van 10 euro aan te rekenen bovenop het wettelijke inschrijvingsgeld en de 

bestaande retributie van 6 euro.  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een retributiereglement uit te werken dat 

opgenomen wordt in het bestaande retributiereglement van de academies en dit voor te leggen aan 

de gemeenteraad. 

 

 

002 Retributiereglementen 2016-2019: retributiereglement Stedelijke Academies: aanpassing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot aanpassing van het 

retributiereglement Stedelijke Academies principieel goed en vraagt de voorzitter van de 

gemeenteraad deze te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 

003 Openingsrit vzw Spearhead 17/04/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Spearhead, 

Meivuurstraat 22, 2200 Herentals voor het organiseren van de ‘openingsrit vzw Spearhead’ op 

17/04/2016 over grondgebied Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen legt voorwaarden op bij het plaatsen van 

bewegwijzering. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden op kosten van de 

organisator verwijderd worden door de stadsdiensten. 

 

 



004 Ons bedrijf is triactief 25/09/2016: toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Vlaamse Liga van 

Bedrijfssporten (VLB), Boomgaardstraat 22 bus 15, 2600 Antwerpen voor het organiseren van ‘Ons 

bedrijf is triactief’ op 25/09/2016 in Herentals. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt, de rotonde ter hoogte van de ingang van sportcentrum 

Sport Vlaanderen wordt weggehaald. Volgende materialen zijn gereserveerd: 200 dranghekken (in de 

plaats van de gevraagde 300), 250 stoelen en 35 tafels. 

 

 

005 Extern evenement: mosselfeesten Gidsen 2de Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tweedaagse evenement 

‘Mosselfeesten’ georganiseerd door Gidsen 2de Kempen in zaal ’t Hof op zaterdag 22/10/2016 en 

zondag 23/10/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een parkeerverbod in op de volledige eerste rij 

parkeerplaatsen het dichtst bij de achterkant van zaal ’t Hof op zaterdag 22/10/2016 vanaf 10 uur tot 

en met zondag 23/10/2016 om 17 uur.  

 

 

006 Summer Kickoff 2016: medewerking stadsdiensten 
BESLUIT 

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

organisatie van het Summer Kickoff muziekfestival in het stadspark op donderdag 23/06/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de afwijking van de geluidsnorm tot 

maximum 95 dB(A) van 14 tot 22 uur.  

 

 

007 Steunvraag vzw Bedevaart naar de graven aan de IJzer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op de vraag om financiële steun te 

verlenen aan de werking van het museum van de vzw Bedevaart naar de graven aan de IJzer. 

 

 

008 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: 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 Beeldende Kunst van 

Herentals: 

- Opsteller: 6 uren 

- Leraar  

- Beeldende vorming middelbare graad: 4 lestijden 

- Algemene beeldende vorming lagere graad: 6 lestijden 

- Beeldhouwkunst hogere graad: 20 lestijden 

 

 

009 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking 1/5de – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking met 1/5de vanaf 01/09/2016. 

 



010 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: gedeeltelijke loopbaanonderbreking 

1/5de voor medische bijstand – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 1/5de van 21/03/2016 tot en met 20/06/2016. 

 

 

011 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking 1/5de – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)* vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, onbeperkte gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking met 1/5de vanaf 01/09/2016. 

 

 

012 Aanvaarding voorlopige afrekening van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 

(SVPP) - periode 01/07/2013 tot 31/12/2013 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt in het kader van het Strategisch Veiligheids- en 

Preventieplan (SVPP) kennis van het afrekeningvoorstel van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken voor de periode van 01/07/2013 tot 31/12/2013. Voor de 2de helft van het 

werkjaar 2013 zal het stadsbestuur een bedrag van 52.450,50 euro ontvangen van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Omdat dit de maximale subsidie is die het stadsbestuur kan ontvangen voor 

deze periode, gaat het college van burgemeester en schepenen akkoord met het afrekeningvoorstel 

van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

 

 

013 Buurtvrijwilligers: nieuwe aanvragen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* een buurtvrijwilligerscontract toe te 

kennen om de omgeving van de Kleerroos, het Begijnhof en de Vennen/Honingstraat zwerfvuil vrij te 

houden. 

 

 

014 Werelddag zonder tabak 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens week 20 en 21 op alle uitgaande 

briefwisseling van de stad een etiket met ‘31 mei Werelddag zonder tabak’ te kleven. De anti-

rooktent met tabakoloog zal op 19/05/2016 aanwezig zijn tijdens de organisatie van de stad en het 

OCMW ‘Frieten in het Park’, op 31/05/2016 in het AZ Herentals en als afsluiter van de anti-

rookcampagne op de feestmarkt van 08/07/2016. 

 

 

015 Diploma uitreiking reanimatie en AED-gebruik 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een kleine receptie na de diploma-uitreiking 

van de deelnemers aan de cursus reanimatie en AED-gebruik van het Rode Kruis op 06/04/2016 om 

19.30 uur in kasteel Le Paige.  

 

 



016 Kennisname verslag seniorenraad van 15/02/2016 

BESLUIT 

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

maandag 15/02/2016. 

 

 

017 Themadag seniorenraad: ‘Op naar een ouderenbeleidsplan in Herentals’ dinsdag 

12/04/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de themadag 

‘opmaak ouderenbeleidsplan’ door de seniorenraad op dinsdag 12/04/2016 in zaal ’t Hof en gaat 

akkoord om de senioren van Noorderwijk en Morkhoven te vervoeren met de stadsbus. 

 

 

018 IOK: statutenwijziging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statutenwijziging van IOK. Deze 

statutenwijziging wordt op de algemene vergadering van IOK op 17/05/2016 geagendeerd. 

 

 

019 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 08/03/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 08/03/2016. 

 

 

020 Dagvaarding ambtenaar van burgerlijke stand in kort geding: aanstellen advocaat 
BESLUIT 

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

de belangen van de ambtenaar van burgerlijke stand te verdedigen in de procedure (X)* tegen de 

ambtenaar van burgerlijke stand. 

 

 

021 Verzoekschrift hoger beroep tegen weigering wettelijke samenwoning 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het hoger beroep van (X)* tegen het 

vonnis van 05/11/2015. 

 

 

022 Verzoekschrift hoger beroep procedure bvba Algebo: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep van de bvba Algebo tegen 

het vonnis van de rechtbank van 05/11/2015. 

 

 

023 Openverklaring van één halftijdse functie van technisch assistent logistiek, 

evenementenbeheer & administratie, niveau D, als knelpuntberoep en bezetting door 

middel van beroep op een bestaande wervingsreserve 
BESLUIT 

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

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

knelpuntberoep.  



Het college van burgemeester en schepenen beslist om de halftijdse functie van technisch assistent 

logistiek, evenementenbeheer en administratie, niveau D te bezetten door middel van de bestaande 

wervingsreserve voor de functie van technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & 

administratie, niveau D. 

 

 

024 Selectieprocedure technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie: 

kennisgeving eindproces-verbaal 

BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & 

administratie, niveau D. 

 

 

025 Aanstelling technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie: Emiel 

Wuyts 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Emiel Wuyts (X)* aan als technisch assistent 

logistiek, evenementenbeheer & administratie, niveau D met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. De effectieve datum van indiensttreding wordt op een later college van 

burgemeester en schepenen geagendeerd. 

 

 

026 Selectieprocedure teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie: 

kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie, 

niveau C4. 

 

 

027 Aanstelling teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie: Steve Claerhoudt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Steve Claerhoudt (X)* aan als teamleider logistiek, 

evenementenbeheer & administratie, niveau C4 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

vanaf 01/07/2016. 

 

 

028 Schadeloosstelling omwille van een beroepsziekte: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

029 Ontslag wegens pensionering vanaf 01/03/2016: (X)* technisch assistent 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 01/03/2016 ontslag wegens 

pensionering aan (X)* technisch assistent (X)*. 

 

 

030 Personeel in Actie: Frieten in het Park 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname van de werknemers en 

mandatarissen aan Frieten in het Park op donderdag 19/05/2016 goed. 



De werknemers met vaste arbeidstijd tikken ’s morgens in en ’s avonds uit. De middagpauze van 30 

minuten wordt automatisch geregistreerd. Het correcte gebruik van de dienstvrijstelling van 30 

minuten is een verantwoordelijkheid van de leidinggevende. De werknemers met vaste arbeidstijd 

kunnen de pauze van een uur nemen tussen 11.30 uur en 14 uur. De dienstverlening aan het publiek 

moet wel verzekerd blijven: de normale openingstijden van de loketten blijven van kracht. 

De werknemers met variabele arbeidstijd gaan zoals dagelijks te werk: ze tikken uit bij het verlaten 

van de werkplaats en in bij het terugkeren naar de werkplaats. Ze krijgen een dienstvrijstelling van 30 

minuten. De werknemers met variabele arbeidstijd kunnen hun pauze nemen tussen 12 uur en 13.30 

uur. 

 

 

031 Sociale verkiezingen GE Power & Water: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan GE Power & Water tot het 

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

een retributie van 60 euro betalen. 

 

 

032 Sociale verkiezingen AZ Herentals: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan AZ Herentals tot het ontlenen 

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

retributie van 60 euro betalen. 

 

 

033 Sociale verkiezingen Demeyere Comm.V.: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Demeyere Comm.V. tot het 

ontlenen van één stemhokje voor de organisatie van hun sociale verkiezingen. Zij moeten hiervoor 

een retributie van 60 euro betalen. 

 

 

034 Uitgaven 2015: week 11 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

035 Uitgaven 2016: week 11 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

036 Leveren van bureaumeubilair voor de diensten communicatie en burgerzaken - dossier 

2016-028: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van bijkomend bureaumeubilair voor 

de diensten communicatie en burgerzaken goed. 

Het college van burgemeester en schepen gunt de opdracht voor het leveren van drie bureaus en elf 

ladenblokken aan de firma Inofec bvba, Gentseweg 518, 8793 Sint-Eloois-Vijve met een 

inschrijvingsbedrag van 2.958,12 euro exclusief btw of 3.579,33 euro inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van een bureaustoel 

aan de firma Drisag, Diamantstraat 4/8, 2200 Herentals met een inschrijvingsbedrag van 434,34 euro 

exclusief btw of 525,55 euro inclusief btw. 



037 Leveren van een snijmachine voor de dienst communicatie - dossier 2016-030: gunning van 

de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van een snijmachine voor de dienst communicatie. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de firma Best-Matic, 

Antwerpsesteenweg 279, 2800 Mechelen met een inschrijvingsbedrag van 4.937,00 euro exclusief 

btw of 5.973,77 euro inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het bod van de firma Best-Matic voor 

overname van de oude snijmachine Ideal 7228 voor een bedrag van 500 euro. 

 

 

038 Leveren van een industriële wasmachine en droogkast voor het AC - dossier 2016-022: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van een industriële wasmachine en droogkast voor het administratief centrum. 

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

11/03/2016 goed voor deze opdracht. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt 

integraal deel uit van deze beslissing. 

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

voordelige bieder, Alliance International, Nieuwstraat 146, 8560 Wevelgem met een 

inschrijvingsbedrag van 2.671,00 euro exclusief btw of 3.231,91 euro inclusief btw. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslag 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 5 over de uitvoering van 

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

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat - verrekeningsvoorstel 4 - camera-onderzoek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 4 - uitvoeren van een 

camera-onderzoek in de Collegestraat en in de Goudbloemstraat goed voor een bedrag van 

5.916,72 euro, exclusief btw. 

 

 

041 Ruimen riolen en pompputten - 2013/002 - dienstjaar 2016: vorderingsstaat 22 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 22 bij de opdracht ‘ruimen riolen 

en pompputten’ goed voor een bedrag van 7.840 euro, exclusief btw. 

 

 

042 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - dienstjaar 2016: voorstel 

op te nemen straten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de opmaak van twee 

onderhoudsbestekken voor de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken aan beton- en 

asfaltverhardingen in 2016: 

- het reguliere onderhoudsbestek waarbij stad Herentals leidend ambtenaar is 



- een onderhoudsbestek waarbij IOK zal fungeren als leidend ambtenaar. 

Dit onderhoudsbestek beschrijft enerzijds herstellingswerken aan de betonwegen in de 

industriezone Klein Gent/Wolfstee en anderzijds de structurele heraanleg van de straat Klein 

Gent. 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord dat voor het 2de 

onderhoudsbestek IOK zal fungeren als studiebureau volgens het inhouse principe. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor het reguliere onderhoudsbestek in 2016 

onderhouds- en herstellingswerken te laten uitvoeren aan volgende straten: 

- asfaltverharding: 

Vuilvoort, Stadspoortstraat, Boerenkrijglaan, St.-Bavostraat, De Beuckelaer-Pareinlaan, 

Eekhoornpad, Wezelpad, Marterpad, Hermelijnpad, Broekhoven en Hoevereveld 

- betonwegen: 

Plassendonk en Vuurdoornstraat  

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de aanwending van het niet-

vastgelegde budget van het uitvoeringsdossier van 2015 zodat ook de herstellingswerken in de 

Zavelbosstraat kunnen uitgevoerd worden. 

 

 

043 Aanvullend verkeersreglement: Belgiëlaan - invoeren van een enkelrichting ter hoogte van 

Colruyt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het volgend aanvullend verkeersreglement 

over het invoeren van een enkelrichting op de Belgiëlaan ter hoogte van warenhuis Colruyt, het 

invoeren van een enkelrichting op de parking tegenover warenhuis Colruyt en het aanbrengen van 

een laad- en loszone op de Belgiëlaan (hoek Goudbloemstraat) goed te keuren:  

- In de Belgiëlaan (net na inrit grote parking) moet het verbodsbord C1 en onderbord type M3 

(uitgezonderd fietsers en bromfietsen in twee richtingen) worden geplaatst. 

- In de Belgiëlaan (ter hoogte van de Goudbloemstraat) moet het aanwijzingsbord F19 en 

onderbord type M5 (uitgezonderd fietsers en bromfietsen in twee richtingen) worden geplaatst. 

- Op de Belgiëlaan (tegenover uitrit grote parking) moet een gebodsbord C1b worden geplaatst. 

- Op de Belgiëlaan (op vijf meter van het kruispunt met de Goudbloemstraat) moet het 

verkeersbord E1 worden geplaatst met onderbord type Xc (pijl naar boven met 12 meter). 

- Aan de inrit van de grote parking moet het aanwijzingsbord F19 worden geplaatst. 

- Aan de uitrit van de grote parking moet het verbodsbord C1 worden geplaatst. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Ver-

keersveiligheid van het Departement Mobiliteit. 

 

 

044 Begraafplaats Kruisberg: voorbehouden parkeerplaats en aanvullend verkeersreglement 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de inkom van de begraafplaats Kruisberg 

één voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap aan te leggen naast de voet van 

het hellend vlak. Deze parkeerplaats krijgt een permanent karakter en wordt met betontegels 

gemarkeerd. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement over de aanleg 

van een parkeerplaats voor mensen met een handicap aan de inkom van de begraafplaats Kruisberg 

goed: 

- Aan de inkom van het kerkhof Kruisberg wordt een parkeerplaats voor personen met een 

handicap aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9a en 

pictogram rolstoel.  

- Bijkomende grondmarkering wordt aangebracht. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  



045 Privatieve ingebruikname van het openaar domein: aanvraag uitstalling stoepbord pop-

upstore kledingzaak ‘Something Els’ 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating (X)* om een stoepbord te plaatsen 

voor de pop-upstore ‘Something Els’ in de Fraikinstraat 39, 2200 Herentals. 

 

 

046 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: uitstalling Chic & Cosy, Zandstraat 22 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating (X)* om een stoepbord te plaatsen 

voor de handelszaak Chic & Cosy, Zandstraat 22, 2200 Herentals. 

 

 

047 Middenstand: budgetvoorstel 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het budget van 2016 beschikbaar voor 

activiteiten en evenementen, voorzien door en voor de middenstand, als volgt te verdelen: 

Omschrijving Raming 

Algemene werkingskosten  2.000,00 

Sabam 2.000,00 

E-mailcampagnes 950,00 

Verlichting en deco X-mas 2.500,00 

Cadeaucheques: drukwerk, promotiemateriaal, raamstickers. 4.000,00 

City marketing update: vlaggen, wimpels, banners, drukwerk, pancartes  4.600,00 

Shop in Thals: tent en animatie 4.800,00 

Fietsen naar de Winkel 1.250,00 

Deelname Herentals Zingt 4.000,00 

Braderij: animatie en attracties 4.100,00 

Bijdrage city marketing braderij - zomer 4.600,00 

Dag van de Klant: organisatie, promo 2.000,00 

Shop in Thals najaar: organisatie, promo, animatie 4.800,00 

Bijdrage city-marketing X-mas shopping 3.800,00 

X-mas shopping: animatie, promotie, acties 4.600,00 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00003: verlening – (X)* - 

Acacialaan 33 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00003 af (X)* voor het uitbreiden van een eengezinswoning, op een terrein met adres 

Acacialaan 33 met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceelnummer 817m5. 

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 07/03/2016 met kenmerk 

EL160043 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het afvalwater van het nieuwe toilet moet opgevangen worden in een septische put. 

- De bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering voor al het huishoudelijke 

afvalwater moet behouden en hergebruikt worden. 

- Het hemelwater dat afkomstig is van de nieuwe dakoppervlakte moet opgevangen worden in 

de bestaande hemelwaterput. 

- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering wordt geschrapt. Al het 

hemelwater moet infiltreren 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. 

- 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. 

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

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00007: verlening – (X)* - 

Langendonk/Hellekens 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00007 af (X)* voor het kappen van canadapopulieren, op een terrein met adres 

Langendonk/Hellekens met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie C, perceelnummer 76e. 

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 het Agentschap voor Natuur en Bos van 22/02/2016 

met kenmerk BA/16-01808-AN moeten strikt nageleefd worden: 

- De onderbegroeiing van els en eik moet behouden worden en volledig kunnen uitgroeien tot 

een houtkant. 

- Alle afval, zoals plastiek en betonnen blokken op het perceel moeten verwijderd worden. 

Het Agentschap wijst de bouwheer er op dat alle van nature in het wild levende vogelsoorten 

beschermd zijn in het Vlaamse gewest op basis van het Soortenbesluit van 15/05/2009. De 

bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (artikel 14 van het 

Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart – 1 juli moet men er zich 

van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 

vernield worden. Als nesten in het gedrang komen, moet de aanvrager contact opnemen met het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 14/03/2016 met kenmerk 2016-

017 JR moeten strikt nageleefd worden: 

- De 25 canadapopulieren in rijverband mogen geveld worden op voorwaarde dat de aanwezige 

inheemse onderbegroeiing van zomereik (Quercus robur) en zwarte els (Alnus glutinosa) blijft 

behouden en kan uitgroeien tot een volwaardige houtkant. De houtkant moet als een 

aaneengesloten lijnvormig element worden ervaren zodat het klein landschappelijke element 

in habitatrichtlijngebied blijft bestaan. Indien nodig moeten er bijkomende aanplantingen met 

zwarte els gebeuren ter vervollediging van de houtkant. Eventuele jonge heraanplant moet 

worden beschermd tegen vraatschade. Als de heraanplant niet lukt, moet deze in het 

eerstvolgende plantseizoen worden vervangen.  

- Tijdens de vellingswerken van de canadapopulieren moeten de nodige voorzorgsmaatregelen 

worden genomen ter bescherming van de kroon, het wortelstelsel en de stam van de eiken en 

elzen. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00263: verlening – (X)* 

Watervoort 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2015/00263 af (X)* voor het bouwen van een vrijstaande woning en carport, op een terrein met 

adres Watervoort met kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, perceelnummers 37a en 46c. 

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, op 13,00 m uit de as 

van de weg en loodrecht op de rooilijn gemeten, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 25/01/2016 met kenmerk 

EL160023 moeten nageleefd worden: 

- Het opvangen van het afvalwater van de toiletten en al het andere huishoudelijke afvalwater 

in een septische put. 

-  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. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de milieudienst van 09/03/2016 met kenmerk 2016-

015 JR moet strikt nageleefd worden: 

- Alle bomen die niet zijn aangeduid als te vellen op bijgevoegde plannen moeten behouden 

blijven en moeten de nodige voorzorgsmaatregelen krijgen ter bescherming van hun 

wortelgestel, kroon en stam voor, tijdens en na de kap- en bouwwerken.  

- In de linker zijtuinstrook mag het huidige reliëf niet wijzigen. Hiervoor worden volgende 

elementen geschrapt en aangepast op de plannen: 

- De keermuren worden geschrapt op de plannen en mogen niet gerealiseerd worden. 

- De raamopeningen van de slaapkamers en badkamer worden in hun geheel 20 cm naar boven 

geschoven. 

- De oppervlakte aan verharding bij de garage moet beperkt worden tot een minimum. 

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

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00230: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - nv De Scheepvaart - 

Lierseweg/Albertkanaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer 2015/00230 die op 08/03/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan nv De Scheepvaart voor het verhogen van brug nummer 43 in Herentals over het 

Albertkanaal op percelen gelegen in Herentals, Lierseweg/Albertkanaal, kadastraal bekend als 

afdeling 2, sectie D, perceelnummers.389l, 392c, 426n, 426r en 448m en het tussenliggende 

openbare domein.  

 

 

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00227: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - OCMW - Vorselaarsebaan 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer 2015/00227 die op 14/03/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het OCMW Herentals, vertegenwoordigd door Alfons Michiels en Dirk Soentjens, 

voor het verbouwen van blok B tot dagverzorgingscentrum op een perceel in Herentals, 

Vorselaarsebaan 1, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, perceelnummer 265W2.  

 

 

053 Melding nummer M2016/00004: kennisname intrekking – (X)* - St.-Waldetrudisstraat 144 

BESLUIT 

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

14/03/2016 inzake de intrekking van de melding nummer M2016/00004 voor een gevelwijziging: 



isoleren en afwerken met façadesteen (voorgevel) en crepi (achtergevel) en een functiewijziging van 

de benedenverdieping: handelsfunctie naar woonfunctie op een perceel in Herentals, St.-

Waldetrudisstraat 114, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 643N3. 

 

 

054 Onderzoek initiatief realisatie gebied 41 (Grees - Diependaal) uit operationeel 

uitvoeringsprogramma AGNAS: afvaardiging stad Herentals op overleg in Olen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om schepen Mien Van Olmen en Emiel Crauwels, 

stedenbouwkundige af te vaardigen voor het overleg met gemeente Olen over gebied 41 

Diependaal-Grees op 25/03/2016 om 9 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft volgende aandachtspunten:  

- geen tegenstrijdigheid met de lopende planningsprocessen (afbakening kleinstedelijk gebied, RUP 

zonevreemde bedrijven en recreatie) 

- het is binnen de planning van de stad niet voorzien om een bijkomend gemeentelijk planinitiatief 

op te starten 

- de urgentie van twee andere gewestelijke planningsprocessen op het grondgebied van Herentals. 

 

 

055 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Bovenrij 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opname van de voorgestelde 

gebouwen in het gemeentelijke leegstandsregister op 21/03/2016: 

- Bovenrij 23 

- Bovenrij 48 

- Bovenrij 50 

- Bovenrij 62 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet volgens de 

functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. Een 

belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.  

De eigenaars van volgende panden krijgen een brief: 

- Bovenrij 25 

- Bovenrij 49 

- Bovenrij 67 

- Bovenrij 73 

 

 

056 Structuurschets Wuytsbergen - Ekelen: bijkomend veldonderzoek in kader van 

sluipverkeer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het extra veldonderzoek in functie van 

sluipverkeer in het plangebied ‘Wuytsbergen – Ekelen’ goed. De kostprijs van dit meerwerk bedraagt 

3.793,35 euro, inclusief btw en wordt toegewezen aan studiebureau Omgeving, de gunninghouder 

van de opdracht structuurschets Wuytsbergen – Ekelen. 

 

 

057 Opstart digitale bouwaanvraag op 01/07/2016: goedkeuring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de opstart van het 

behandelen van digitale bouwaanvragen via de Digitale Bouwaanvraag module in Nestor2 op 

01/07/2016.  



Het college van burgemeester en schepenen maakt een afschrift van dit besluit over aan Ruimte 

Vlaanderen.  

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


