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001 Jogging Herentals - Tielen 19/06/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Tjak, Hemeldonk 30, 

2275 Gierle voor het organiseren van de jogging Herentals – Tielen op 19/06/2016 over grondgebied 

Herentals. 

 

 

002 Wielersupportersclub WSC Watervoort: trofeeën provinciaal kampioenschap wielrennen  
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt zes trofeeën ter beschikking voor het provinciaal 

kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen georganiseerd door Wielersupportersclub (WSC) 

Watervoort op 07/05/2016. 

 

 

003 Ontvangst en huldiging Herentalse IJshockey Club 23/04/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst voor 100 personen 

op 23/04/2016 om 19 uur in de Lakenhal voor de viering van de kampioenploegen HYC U14Rood-

team en HYC BeNe-league-team. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de kampioenenploegen een passend 

aandenken te voorzien. 

 

 

004 Renteloze lening jeugdverenigingen 2016: vzw Scouts en Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 

12de Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de renteloze lening jeugdverenigingen van 

190.000 euro voor vzw Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen goed als volgt: 

Tussen 

Het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester en 

mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, hierna ‘de stad’ genoemd. 

En 

De vzw Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen, Wijngaard 10 te 2200 Herentals met 

ondernemingsnummer 0473.439.776, vertegenwoordigd door (X)* de voorzitter en (X)* de 

secretaris, hierna ‘de vereniging’ genoemd. 

is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 

De stad verstrekt aan de vereniging een renteloze lening van 190.000,00 euro. 

Artikel 2 



De vereniging verbindt er zich toe dit bedrag uitsluitend aan te wenden ter financiering van de 

nieuwbouw Project Nova Malpertusa gelegen in de Wijngaard 10 te Herentals. Elke aanwending in 

strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale 

ontleende bedrag voor gevolg, vermeerderd met de rente (wettelijke intrestvoet) op het totaal 

ontleende bedrag vanaf uitbetalingsdatum.  

Daarnaast kunnen nieuwe aanvragen voor renteloze leningen door dezelfde vereniging of voor 

hetzelfde doel worden geweigerd. In geval van uitbetaling van de lening in schijven heeft het met de 

bestemming strijdige gebruik van de eerste schijf bovendien tot gevolg dat de volgende schijf niet 

wordt uitbetaald, en dit onverminderd de onmiddellijke opeisbaarheid van de eerste schijf van de 

lening.  

Artikel 3 

De stad zal het bedrag in twee schijven uitbetalen op het rekeningnummer BE10 7360 1796 8104 op 

naam van de vereniging. 

Een eerste schijf van 50% van het toegekende bedrag, zijnde 95.000,00 euro zal betaald worden 

binnen 50 dagen na ondertekening van het contract door het college van burgemeester en 

schepenen en de daartoe gerechtigde vertegenwoordigers van de vereniging. 

Een tweede schijf van 50% van het toegekende bedrag, zijnde 95.000,00 euro zal betaald worden 

binnen de 50 dagen na voorlegging van de facturen ten belope van het bedrag van de eerste schijf, 

tenzij de goedkeuring van de werken onthouden wordt. In voorkomend geval zal het college van 

burgemeester en schepenen binnen de 30 dagen de redenen van de weigering aan de ontlener 

meedelen. 

Binnen de vier maanden nadat de werken zijn afgerond, legt de vereniging de facturen voor die 

betrekking hebben op de tweede schijf van de lening. 

Artikel 4 

De vereniging betaalt de lening terug in maandelijkse stortingen door overschrijving op het 

rekeningnummer van de stad BE79 0910 0008 7733 bij Belfius met de mededeling “terugbetaling 

schijf … renteloze lening Scouts-Gidsen Reynaert- Adinda 5de en 12de Kempen ”. De maximum 

termijn is bepaald op 20 jaar. 

De eerste afbetaling start op 1 september 2016 of uiterlijk drie maanden na de storting van de eerste 

schijf. De daaropvolgende schijven worden telkens uiterlijk op de eerste dag van de daaropvolgende 

maanden teruggestort. De terugbetalingen verlopen volgens de aflossingstabel die als bijlage aan 

onderhavige overeenkomst wordt gehecht en mee wordt ondertekend. 

Bij laattijdige betaling wordt vanaf de 9de dag na de vervaldag het eisbare bedrag van rechtswege en 

zonder aanmaning verhoogd met de wettelijke intresten berekend volgens de wettelijke intrestvoet. 

Artikel 5 

Het feit dat de vereniging voor een termijn gelijk aan de terugbetalingstermijn een groot aantal 

reserveringen heeft voor de huur van hun jeugdinfrastructuur, geldt als waarborg voor de 

terugbetaling van de renteloze lening. 

De vereniging verbindt er zich toe om elke belangrijke wijziging in deze reserveringen die een 

negatieve invloed zou kunnen uitoefenen op de terugbetaling van de lening, onmiddellijk schriftelijk 

te melden aan het stadsbestuur. 

Artikel 6 

De vereniging zal gedurende de looptijd van de lening jaarlijks een afschrift van de rekeningen en een 

verslag over het beheer en de financiële toestand van de vereniging indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen, en dit ten laatste één maand na de goedkeuring ervan door de 

vereniging. 

De vereniging verbindt zich ertoe de afgevaardigde(n) van de stad te allen tijde toegang te verlenen 

tot de lokalen waar de uitgevoerde werken plaatsvonden en dit tot de lening afbetaald werd. 

Artikel 7 

De vereniging of zijn rechtsopvolger moet zowel op het ogenblik van de aanvraag, de periode van 10 

jaar na ontvangst, als de periode van de terugbetaling van een renteloze lening een erkende 

vereniging zijn. 

Wanneer de vereniging of zijn rechtsopvolger binnen deze periode niet langer voldoet aan de 

voorwaarde van erkenning of wanneer de vereniging de afgesproken terugbetalingsmodaliteiten niet 



naleeft, wordt het gebouw waarvoor de financiering gediend heeft, gedurende de resterende 

periode van de leningsovereenkomst volledig aan de stad ter beschikking gesteld om gebruikt te 

worden voor jeugdwerk.  

Artikel 8 

De vereniging verbindt er zich toe te voorzien in een tegenprestatie voor de inwoners van de stad 

Herentals. De stad Herentals kan bijgevolg gebruik maken van de infrastructuur in onderling overleg 

en heeft een af te spreken voorrangsregeling om het lokaal tijdens de schoolvakanties te huren voor 

haar eigen jeugdwerking. Buiten de vakantieperiode kan de stad tweemaal per jaar gratis gebruik 

maken van de infrastructuur in onderling overleg. 

 

 

005 Subsidie jeugdinfrastructuur 2016: Chiro Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel een subsidie jeugdinfrastructuur van 

10.036,77 euro inclusief 21 % btw voor chiro Morkhoven goed voor de renovatie van hun keuken. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de werken voor de renovatie van de keuken van 

chiro Morkhoven door volgende leveranciers te laten uitvoeren: 4-tune, Kvik, Bruyninckx en Cevo. 

 

 

006 Subsidie nieuwbouw 2016: vzw Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie van 35.000 euro voor de realisatie van 

een nieuw lokaal op Wijngaard 10 voor vzw Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen 

goed. 

 

 

007 Subsidie brandveiligheid jeugdlokalen 2016: Jeugd Rode Kruis 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 174,71 euro subsidie brandveiligheid jeugdlokalen 

goed voor de terugbetaling van de keuring van de brandblusapparaten van Jeugd Rode Kruis. 

 

 

008 Zomerwerkingen 2016: goedkeuring organisatie speelbus 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de speelbus zomerwerking 

2016 goed en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

009 Zomerwerking 2016: goedkeuring buurtspeelpleinwerking Diependaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de buurtspeelpleinwerking 

Diependaal zomerwerking 2016 goed en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

010 Cc ‘t Schaliken: goedkeuring programma 2016-2017 
BESLUIT 

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

van het cultuurcentrum en bibliotheek van 23/03/2016 over het cultureel programma 2016-2017. De 

dienst communicatie plaatst het verslag op de website van de stad, zonder de bijlagen en het 

effectieve programma dat later gecommuniceerd wordt. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ticketprijzen van het door het beheersorgaan 

goedgekeurde programma en de informatie over de ticketverkoop 2016-2017 goed. 



Het college van burgemeester en schepenen geeft het cultuurcentrum toestemming om bij 

annuleringen van voorstellingen alternatieven te zoeken binnen hetzelfde budget zonder dit 

opnieuw te moeten agenderen op het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

011 Aanvraag receptie prijsuitreiking wandel- en fietszoektochten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen laat de prijsuitreiking van de wandelzoektochten en de 

fietszoektocht 2016 plaatsvinden op donderdag 06/10/2016 om 19.30 uur in zaal 't Hof. Na de 

prijsuitreiking biedt de stad een receptie aan. Het college van burgemeester en schepenen stelt 500 

euro ter beschikking voor de aankoop van prijzen. 

 

 

012 Ondergrondse parkeerplaatsen bibliotheek: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten 

huurovereenkomst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de huurovereenkomst (X)* voor de huur van 

een parkeerplaats onder de bibliotheek op 30/04/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een huurovereenkomst af voor de huur van een 

parkeerplaats onder de bibliotheek (X)* vanaf 01/05/2016. 

 

 

013 Kennisgeving datum indiensttreding technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & 

administratie: Emiel Wuyts 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Emiel Wuyts, technisch assistent logistiek, evenementenbeheer & administratie. Emiel Wuyts komt in 

dienst vanaf 04/04/2016. 

 

 

014 Selectieprocedure ploegbaas schoonmaak: aanvaarding van de kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs B 

hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van ploegbaas 

schoonmaak: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende kandidaten uit om deel te nemen aan 

de selectieprocedure voor de functie van ploegbaas schoonmaak als zij voor de aanvang van de 

schriftelijke proef een kopie van hun rijbewijs B afleveren: (X)* 

 

 

015 Verlenging wervingsreserve helpdeskmedewerker ICT (niveau B) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de wervingsreserve voor de functie van 

helpdeskmedewerker, niveau B, met een periode van twee jaar te verlengen. De wervingsreserve 

loopt af op 01/06/2018. 

 

 

016 Uitgaven 2015: week 14 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 



017 Uitgaven 2016: week 14 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

018 Project ‘evaluatie en herschrijven subsidiereglementen’: kennisname fase 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de SWOT-analyse en de acties die 

werden genomen in fase 1 van het project ‘evaluatie en herschrijven subsidiereglementen’. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslag 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 over de uitvoering van 

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

 

 

020 Aanvullend verkeersreglement: Collegestraat - herwaardering stationsomgeving 
BESLUIT 

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

de Collegestraat goed te keuren:  

Volgende verkeersreglementen in verband met de zone 30, zone E1 en blauwe zone blijven van 

toepassing: 

- het aanvullend verkeersreglement: zone 30 en zone verboden te parkeren in het centrum van 

Herentals goedgekeurd in het college van 18/01/2010 

- het aanvullend verkeersreglement: blauwe zone - parkeren met parkeerschijf of een 

bewonerskaart goedgekeurd in het college van 30/01/2012 

Alle andere voorgaande verkeersreglementen in verband met de verkeerssituatie en het parkeren in 

de Collegestraat worden opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement: 

1. Aan het begin van de Collegestraat (ter hoogte van de Kerkstraat) moet het aanwijzingsbord F19, 

het onderbord type M5, het gevaarsbord A23 en blauw onderbord met ‘40 meter’ worden 

geplaatst. 

2. In de Collegestraat (ter hoogte van de Zandstraat) moet het verbodsbord C1 en onderbord M3 

worden geplaatst. 

3. In de Collegestraat (ter hoogte van het college) moet het verkeersbord E9a + picto met onderbord 

type Xa worden geplaatst. 

4. In de Collegestraat (ter hoogte van het college) moet het verkeersbord E9a, onderbord type VIIb, 

onderbord ‘bewonerskaart’, onderbord ‘west’ en onderbord type Xa worden geplaatst. 

5. In de Collegestraat (tussen huisnummer 35 en 37) moet het verkeersbord E9a, onderbord type 

VIIb, onderbord ‘bewonerskaart’, onderbord ‘west’ en onderbord type Xa worden geplaatst. 

6. In de Collegestraat (aan het begin van huisnummer 22) moet het verkeersbord E9a, onderbord 

type VIIb, onderbord ‘bewonerskaart’, onderbord ‘west’ en onderbord type Xa worden geplaatst. 

7. In de Collegestraat moet het verkeersbord E9a + picto met onderbord type Xc worden geplaatst. 

8. In de Collegestraat (tussen huisnummer 7 en 9) moet het gebodsbord D1b (links) worden 

geplaatst. 

9. In de Collegestraat (net voor de Zandstraat) moet het gebodsbord D3a worden geplaatst. 

10. In de Zandstraat (net na de Collegestraat) moet het verbodsbord C1 en onderbord M3 worden 

geplaatst. 

11. In de Gildelaan (net na de Collegestraat) moet het verbodsbord C1 en onderbord M3 worden 

geplaatst. 

Het college van burgemeester en schepenen stuurt een afschrift aan de afdeling beleid mobiliteit en 

verkeersveiligheid van het departement mobiliteit. 



021 Tijdelijk verkeersreglement: Replay Festival op zaterdag 30/04/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘Replay Festival’ georganiseerd op de evenementenweide van het Netepark op 

30/04/2016: 

er is een parkeerverbod op de Olympiadelaan, aan beide kanten van de rijbaan van vrijdag 

30/04/2016 om 14 uur tot en met zondag 01/05/2016 om 2 uur. Deze maatregel zal worden 

meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E1 met onderbord. 

Er wordt een enkelrichting ingevoerd op de Olympiadelaan (rijrichting Poederleeseweg naar centrum 

mogelijk) van zaterdag 30/04/2016 om 10 uur tot en met zondag 01/05/2016 om 2 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C1, F19 en F41 ‘omleiding’. 

Er is een parkeerverbod op de Vorselaarsebaan, de Oud-Strijderslaan (stuk tussen St.-Jobsstraat en 

sanitair Laureys) en de Cardijnlaan (stuk tussen de Netelaan en de St.-Jobsstraat) aan beide kanten 

van de rijbaan van vrijdag 29/04/2016 om 14 uur tot en met zondag 01/05/2016 om 2 uur. Deze 

maatregel zal worden meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

Er wordt een enkelrichting ingevoerd op de Oud-Strijderslaan (stuk tussen de Kleine Nete en sanitair 

Laureys) en de Cardijnlaan (stuk tussen de Netelaan en de Kleine Nete) van zaterdag 30/04/2016 om 

10 uur tot en met zondag 01/05/2016 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C1 en F19. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het volledige mobiliteitsplan 

opgemaakt door de organisatie. In dit plan is ook opgenomen waar de organisatie de bewegwijzering 

voor voertuigen en voetgangers zal plaatsen. 

 

 

022 Tijdelijk verkeersreglement: Jazz in Thals op zondag 15/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van Jazz in Thals op 15/05/2016: 

er is van zondag 15/05/2016 om 15 uur tot en met maandag 16/05/2016 om 2 uur een stilstaan- en 

parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

 

 

023 Tijdelijk verkeersreglement: Kermis Morkhoven van zondag 08/05/2016 tot en met 

dinsdag 10/05/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de kermis in Morkhoven van 08/05/2016 tot en met 10/05/2016: 

er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp te Morkhoven van woensdag 04/05/2016 om 8 uur tot 

en met woensdag 11/05/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden 

E3 met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp te Morkhoven van woensdag 04/05/2016 om 8 uur tot 

en met woensdag 11/05/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verkeersborden C3, F45c en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

024 Tijdelijk verkeersreglement: Basisschool De Wegwijzer Morkhoven – verkeersactiviteit 

‘autoluwe dag’ op vrijdag 03/06/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van een ‘autoluwe dag’ op 03/06/2016 door basisschool De Wegwijzer: 



er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Streepstraat (tussen Dorp en Eusselsstraat) en de Rode-

Leeuwstraat (tussen St.-Niklaasstraat en Tempels) op vrijdag 03/06/2016 tussen 8 en 16 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M3, F45 

en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

025 Tijdelijk verkeersreglement: basisschool De Wegwijzer Morkhoven – verkeersactiviteit 

‘Sam Rinkelt’ op woensdag 11/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de verkeersactiviteit ‘Sam Rinkelt’ op 11/05/2016 door basisschool De Wegwijzer: 

er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Streepstraat (vanaf Dorp tot net achter de school, ter 

hoogte van Streepstraat nr.4) op woensdag 11/05/2016 tussen 8 uur en 16 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

In de Streepstraat (vanaf Dorp tot de Eusselsstraat) is er geen doorgaand verkeer mogelijk op 

woensdag 11/05/2016 tussen 8 uur en 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 

van dranghekken met verkeersborden C3, F45, F41 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

026 Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven: kennisname en goedkeuring 
BESLUIT 

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

17/11/2015 en 19/11/2015 met de diverse zaakvoerders en het verslag van de werkgroep van 

14/01/2016 waarin de reacties van de diverse zaakvoerders worden behandeld. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de Gecoro van 

24/11/2015. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorontwerp RUP zonevreemde 

bedrijven (de toelichtingsnota, de ontwerpstedenbouwkundige voorschriften en de ontworpen 

grafisch verordenende deelplannen), weliswaar onder voorwaarden. De bemerkingen die als bijlage 

3 bij dit collegepunt zijn toegevoegd, moeten worden aangepast. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een plenaire 

vergadering in de maand juni 2016, de organisatie van een commissie ruimtelijke ordening en 

leefmilieu eind juni 2016 ter voorbereiding van de voorlopige vaststelling in september 2016. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


