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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

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

en Michiels Alfons - schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Werkingsverslag Sportregio Kempen ILV 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarrekening 2015 van de 

Interlokale Vereniging Sportregio Kempen samen met het werkingsverslag 2015 en vraagt aan de 

voorzitter van de gemeenteraad om de jaarrekening en het werkingsverslag 2015 ter goedkeuring 

voor te leggen aan de volgende gemeenteraad. 

 

 

002 Goedkeuring lijst brevetten en getuigschriften niet erkend door Sport Vlaanderen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst met bijkomende brevetten/getuigschriften 

en niveaubepaling goed zodat sportgekwalificeerde begeleiders met deze brevetten/getuigschriften 

in aanmerking komen voor subsidiëring conform de goedgekeurde subsidiereglementen. 

 

 

003 A classic car event 30/04/2016 - 01/05/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Classic Event bvba, 

Kruiningenstraat 13, 2100 Deurne voor het organiseren van een afgepijlde autotocht over 

grondgebied Herentals op 30/04/2016 en 01/05/2016. 

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

bewegwijzering. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de 

stadsdiensten verwijderd worden op kosten van de organisator. 

 

004 Meiklokjestocht 05/05/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan wandelclub Zandstappers 

p/a Visbeekbaan 12, 2275 Wechelderzande voor het organiseren van een wandeling over 

grondgebied Herentals op 05/05/2016. 

De organisatoren moeten rekening houden met de opgelegde voorwaarden. 

 

 

005 Memorial Bjorn Serneels 15/05/2016: toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Corpus Sanum vzw voor het 

organiseren van de ‘memorial Bjorn Serneels’ in het complex De Vossenberg op 15/05/2016 en legt 

voorwaarden op aan de organisatoren. 

 

 



006 Olivia Classic 2016 26/06/2016: toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Olivia Classic, Nederrij 2 B, 

2200 Herentals voor het organiseren van ‘Olivia Classic 2016’ op 26/06/2016 op grondgebied 

Herentals. 

 

 

007 Wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Sint Martinus’ 02/07/2016: toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan café Sint Martinus, 

Processieweg 5, 2250 Olen voor het organiseren van een wielerwedstrijd over grondgebied Herentals 

op 02/07/2016. 

 

 

008 Extern evenement 2016: activiteit KSA - Erfgoeddag De jaren Demaks 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbare domein, het 

grasplein naast het basketbalplein op de Molenvest in te nemen op zondag 24/04/2016 van 11 tot 20 

uur om een tentje te plaatsen voor de organisatie van het KSA café en het schildenspel dat kadert 

binnen de organisatie van Erfgoeddag. 

 

 

009 Extern evenement 2016: videomapping Schaliken 
BESLUIT 

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

videomapping op de gevel van het cultuurcentrum op zaterdag 23/04/2016 van 21 tot 23.45 uur. De 

videomapping wordt uitgevoerd door Scouts Reynaert-Adinda 5de-12de Kempen voor de promotie 

van Erfgoeddag en de jeugdvereniging. 

 

 

010 Fanfare in Beweging 20 en 21/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de koninklijke fanfare 

Noorderzonen voor de organisatie van ‘Fanfare in Beweging’ op het dorpsplein van Noorderwijk van 

zaterdag 20 tot en met zondag 21/08/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking aan ‘Fanfare in 

Beweging’: 

- 1 container dranghekken, 70 m2 podium, 90 tafels en 400 stoelen worden geleverd en opgehaald. 

- De elektriciteitskasten 204 en 209 worden gebruiksklaar gemaakt en water wordt voorzien. Het 

verbruik wordt aangerekend aan de organisator. 

- Het evenement wordt opgenomen in de communicatiekanalen van de stad. 

- Het dorpsplein wordt parkeervrij gemaakt vanaf woensdag 17/08/2016 om 8 uur tot en met 

maandag 22/08/2016 om 16 uur. 

 

 

011 Subsidieverdeling Herentalse Theatergezelschappen 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het beschikbare subsidiebedrag van 14.874 euro 

voor Herentalse theatergezelschappen voor het jaar 2015 toe te kennen aan Theaterspektakel vzw. 

 

 



012 Gebruik uitleenmateriaal: uitzondering op 19/06/2016 voor de saffraanboerderij Belgische 

Saffraan Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gevraagde tenten, tafels, stoelen en 

receptietafels uit te lenen aan de saffraanboerderij op zondag 19/06/2016. De vervoerskosten van 60 

euro en de waarborgsom 380 euro zullen hiervoor aangerekend worden. 

 

 

013 Naar een modern competentiegericht en strategisch HR-beleid: wijziging van de 

personeelsformatie als eerste stap 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de wijziging van de 

personeelsformatie. Het dossier bevat volgende elementen:  

- de indeling van de personeelsformatie in 10 functiefamilies met 41 algemene functies, die verder 

onderverdeeld worden in specifieke functies 

- het stroomlijnen en herbenoemen van de verschillende functiebenamingen 

- de creatie van 2 rollen, namelijk die van management en die van klantencontact 

- het competentiewoordenboek dat 32 gedragscompetenties bevat die onderverdeeld zijn in 

7clusters 

- de personeelsformatie, die statutair bestaat uit 122,5 voltijds equivalenten en contractueel uit 

152,84 voltijds equivalenten 

- de uitdovende personeelsformatie, die statutair bestaat uit 8,5 voltijds equivalenten en 

contractueel uit 8,5 voltijds equivalenten 

- de verdeling van de bevoegdheden 

Daarnaast neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van het advies van het 

kernmanagementteam stad-OCMW en gaat principieel akkoord om het verdere traject naar een 

modern competentiegericht en strategisch HR-beleid samen met het OCMW te doorlopen. Hierbij 

wordt de nodige aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers en aan de rol van de 

leidinggevende. Ook neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van het advies van 

het managementteam van de stad en geeft de dienst personeel & organisatie de opdracht om een 

voorstel uit te werken over de tewerkstelling van de techniekers in het kader van de samenwerking 

tussen stad en OCMW.  

In het kader van de tewerkstelling in het niveau E beslist het college van burgemeester en schepenen 

tenslotte om 10,03 voltijds equivalenten in het niveau E te behouden.  

 

 

014 Selectieprocedure administratief assistent Netepark 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vereenvoudigde selectieprocedure te 

organiseren voor de tijdelijke halftijdse functie van administratief assistent, niveau D. Het bestaande 

spontane sollicitantenbestand wordt gecontacteerd. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich 

inschrijven tot en met 02/05/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de interviews plaats vinden op dinsdag 

24/05/2016. Om te slagen moeten de deelnemers minstens een score van 50 % halen op het 

interview. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* beheerder Netepark, (X)* administratief medewerker en (X)* administratief assistent 

Netepark aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor administratief 

assistent; 

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

de selectieprocedure voor administratief assistent. 

 



015 Selectieprocedure teamleider wegen & techniek gebouwen: kennisgeving eindproces-

verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van teamleider wegen & techniek gebouwen, niveau C4. 

 

 

016 Selectieprocedure theaterassistent: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van theaterassistent, niveau C1. 

 

 

017 Aanstelling theaterassistent, niveau C, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur: Freek Pieters 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Freek Pieters (X)* aan als voltijds theaterassistent, 

niveau C met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 16/05/2016. 

 

 

018 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

019 Deeltijdse prestaties wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

020 Hernummerproject: uitbreiding lijst van betrokken woningen en stand van zaken 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tussentijdse stand van zaken van 

de grootschalige hernummering en voegt Wuytsbergen 65 tot en met 223, Hazenpad 1 tot en met 11 

en Belgiëlaan 14 toe aan de lijst met betrokken straten. De nieuwe lijst is versie 2.1. 

 

 

021 Elektronische verblijfskaart: terugbetaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bedrag van 17,40 euro voor de 

verblijfskaart terug te betalen aan (X)*. 

 

 

022 Elektronische identiteitskaart: terugbetaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het te veel betaalde bedrag van 7,60 euro 

voor een identiteitskaart terug te betalen aan (X)*. 

 

 

023 Bestelbons 2016: week 15 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 18/04/2016 goed. 

 



024 Uitgaven 2016: week 15 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun 

retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige 

retributies op parkeren te betalen, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaken. 

 

 

026 Belasting op het opruimen van sluikstorten 2015: vaststellen en uitvoerbaar verklaren 

kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8256/1 op het opruimen van 

sluikstorten vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.260 euro. 

 

 

027 Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen: bezwaar Van Thielen bvba 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar van zakenkantoor Van Thielen 

tegen de belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen, dienstjaar 2015, kohierartikel 

811510001082 ontvankelijk maar ongegrond. 

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

 

 

028 Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar van Vzw StrauwntSound tegen de 

belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches, kohierartikel 

820520001585 ontvankelijk en gegrond. 

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

 

 

029 Leveren van een onkruidborstelmachine en een onkruidbrander - dossier 2016-018: 

goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van aan te schrijven firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-018 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van een onkruidborstelmachine en een onkruidbrander' goed. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt 15.289,26 euro exclusief btw of 18.500 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

- Maes nv, Turnhoutsebaan 212, 2460 Kasterlee 

- Pivabo, Kampstraat 20, 8500 Kortrijk 

- Van Dyck Marcel nv, Provinciebaan 79, 2235 Houtvenne 

- Willemen nv Grobbendonk, Bouwelven 2, 2280 Grobbendonk 

- Etramo, Vosveld 20, 2110 Wijnegem 

- Rajo nv, Zonneke 6, 9220 Hamme  



- Hako Belgium, Industrieweg 27, 9420 Erpe-Mere 

 

 

030 Leveren van 2 elektrische compacte bestelwagens - dossier 2016-033: goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-033 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van 2 elektrische compacte bestelwagens' goed. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

57.851,24 euro exclusief btw of 70.000 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

- Kenis Garage nv, Lierseweg 328, 2200 Herentals 

- Dams garage, Antwerpseweg 81, 2440 Geel 

- Garage Van Olmen (Citroën), Atealaan 10a, 2200 Herentals 

- Felix Herentals, Koning Boudewijnlaan 14, 2250 Olen 

- Peugeot Lavrijsen, Hemeldonk 4, 2200 Herentals 

 

 

031 Leveren van een elektrische straatafvalzuiger - dossier 2016-014: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

11/04/2016 voor de opdracht 'elektrische straatafvalzuiger', opgesteld door de dienst financiën – 

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

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de enige bieder, Lange Christian 

SA, Rue De L'ile Dossai 9 - Zoning D'anton, 5300 Sclayn, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 16.672,50 euro exclusief btw of 20.173,73 euro inclusief btw. 

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

2016-014. 

 

 

032 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van 

duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: lijst uit te nodigen firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende firma’s uit te nodigen om deel te 

nemen aan de onderhandelingsprocedure voor de opdracht 'kleine rioleringswerken en 

wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit: werken op 

afroep': 

- De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals 

- Verbruggen bvba, Doornstraat 54, 9140 Temse 

- Sterckx Wegenbouw, Winkelomseheide 217 A, 2440 Geel 

- Van Den Putte Aannemingen, Rooienkapel 15, 2275 Lille. 

 

 

033 Verkaveling ‘Lankem’ - verslagen werfvergaderingen 04/04/2016 en 11/04/2016 
BESLUIT 

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

van 04/04/2016 en 11/04/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Lankem'.  

 

 



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

Collegestraat en Goudbloemstraat: vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 in het dossier ‘herwaardering 

stationsomgeving – fase 2’ goed voor een bedrag van 217.845,12 euro, exclusief btw. 

 

 

035 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: vorderingsstaat 8bis 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8bis in het dossier ‘heraanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015’ goed voor een bedrag van 6.245,58 euro, exclusief btw. 

 

 

036 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015: werfverslag 20 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 20 over de heraanleg van 

voetpaden, dienstjaar 2015. 

 

 

037 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Grote Markt - Koppelandstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus voor het leggen van 

een buis aan de hoek Grote Markt 34 - Koppelandstraat. 

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. 

- De herstelling van de bestrating moet gebeuren door de aannemer die de Koppelandstraat 

aangelegd heeft, nl. Vermetten Wegenbouw, Industrieweg 11, 2330 Merksplas.  

 

 

038 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Vaarstraat, Belgiëlaan en Kapucijnenstraat 
BESLUIT 

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

van grondwerken voor het leggen van een buis in de Vaartstraat (deel tussen Nieuwstraat en 

Belgiëlaan), Belgiëlaan en Kapucijnenstraat.  

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. 

- De werken moeten gecoördineerd worden met de werken van de stationsbuurt fase 2. 

 

 

039 Proximus: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Molenstraat 

BESLUIT 

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

te voeren voor het leggen van nutsleidingen in de nieuwe verkaveling in de Molenstraat.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

040 Engie Fabricom: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Engie Fabricom voor het 

plaatsen van 1 glasvezelbuis aan de hand van 2 gestuurde boringen in de Toekomstlaan ter hoogte 

van nummer 33, 35 en 42. 

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. 

- De plaats van de nieuwe glasvezelbuis moet direct na de uitvoering van de werken doorgegeven 

worden aan KLIP.  

- De juridische kant van de ondergrondse inname wordt nog bekeken door onze diensten.  

 

 



041 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Rietbroek 

BESLUIT 

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

grondwerken voor het plaatsen van een elektriciteitscabine in Rietbroek. 

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. 

 

 

042 Eandis: renovatie en vernieuwen openbare verlichting Begijnhof 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het renoveren 

en vernieuwen van de openbare verlichting in het Begijnhof goed. Eandis voert de werken uit voor 

een bedrag van 15.992,72 euro, inclusief btw.  

 

 

043 De Lijn: gezamenlijk standpunt over behoud lijn 15b 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 07/03/2016 waarmee De 

Lijn het vervolgonderzoek kadert met betrekking tot buslijn 15b (Herentals - Olen - Thomas More – 

Geel). 

 

 

044 De Lijn: mobiele Lijnwinkel - uitbreiding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van 01/04/2016 waarbij de 

openbare vervoersmaatschappij De Lijn het schepencollege verzoekt om een wekelijkse standplaats 

voor haar mobiele lijnwinkel. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan De Lijn om vanaf 06/05/2016 een 

mobiele lijnwinkel op te stellen elke vrijdag tussen 8 en 15 uur aan de voet van de toren van de 

Lakenhal. 

 

 

045 Exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: (X)*: 

aanvraag uitbreiding met 1 voertuig 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de exploitatievergunning goed 

voor de verhuur van voertuigen met bestuurder aan (X)*. Het wagenpark wordt met 1 voertuig 

uitgebreid met volgend herkenningsteken: 

- VVB 2255 (TLAC102) 

Het volgende tarief is van toepassing: 

- Basistarief: 90 euro voor de eerste drie uur 

- Extra uurtarief: 35 euro per uur. 



De vergunning is geldig tot 24/01/2020 

 

 

046 Schoolomgeving Rode-Leeuwstraat: goedkeuring plan voor het plaatsen van 

omegabeugels, aanleg voetpad en belijning zebrapad 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgelegde plan voor het aanleggen van een 

voetpad, het plaatsen van omegabeugels en de belijning van zebrapaden aan de schoolomgeving in 

de Rode-Leeuwstraat goed. 

 

 

047 Aanvullend verkeersreglement: Schoolstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement van de 

Schoolstraat goed:  

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 Schoolstraat worden opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement: 

1. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Lierseweg (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verbodsbord C33 worden geplaatst. 

2. In de Schoolstraat, ter hoogte van Lierseweg (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet het 

voorrangsbord B1 worden geplaatst. 

3. In de Schoolstraat, net voor huisnummer 2 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verkeersbord E9a + picto met onderbord type Xa worden geplaatst. 

4. In de Schoolstraat, tussen huisnummers 2 en 4 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verkeersbord E9b, onderbord type VIIb, onderbord ‘bewonerskaart’, onderbord ‘station’ en 

onderbord type Xa worden geplaatst. 

5. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 6 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

6. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 5 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verkeersbord E9b, onderbord ‘uitgezonderd op vrijdag van 6 uur tot 15 uur’, onderbord type 

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

7. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 19 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

8. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 32 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E9b, onderbord type VIIb, onderbord ‘bewonerskaart’, onderbord ‘station’ en 

onderbord type Xa worden geplaatst. 

9. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 38 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

10. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Bolwerkstraat (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet 

het verkeersbord C3, onderbord M3 en onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ worden geplaatst. Het 

onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ wordt enkel zichtbaar gemaakt op vrijdag tussen 6 uur en 15 uur 

en tijdens evenementen. 

11. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Bolwerkstraat (richting Schoolstraat naar Lierseweg, moet 

het verkeersbord C3, onderbord M3 en onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ worden geplaatst. Het 

onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ wordt enkel zichtbaar gemaakt op vrijdag tussen 6 uur en 15 uur 

en tijdens evenementen. 



12. In de Schoolstraat, ter hoogte huisnummer 42 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet het 

verkeersbord E1 en onderbord type Xd worden geplaatst. 

13. In de Schoolstraat, net voor de Bolwerkstraat (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet het 

gebodsbord D1f, onderbord M3 en onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ worden geplaatst. Het 

onderbord ‘uitgezonderd De Lijn’ wordt enkel zichtbaar gemaakt op vrijdag tussen 6 uur en 15 uur 

en tijdens evenementen. 

14. In de Schoolstraat, tussen huisnummers 23 en 25 (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet het 

verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

15. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 46 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E9b, onderbord ‘uitgezonderd op vrijdag van 6 uur tot 15 uur’, onderbord type 

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

16. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 29 (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet 

het verkeersbord E9b, onderbord ‘uitgezonderd op vrijdag van 6 uur tot 15 uur’, onderbord type 

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

17. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 48 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E9a + picto met onderbord type Xa worden geplaatst. 

18. In de Schoolstraat, ter hoogte van huisnummer 50 (richting Lierseweg naar Schoolstraat), moet 

het verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

19. In de Schoolstraat, ter hoogte van de Kleine Markt (richting Schoolstraat naar Lierseweg), moet 

het verkeersbord E1 en onderbord type Xa worden geplaatst. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de afdeling 

beleid mobiliteit en verkeersveiligheid van het departement mobiliteit. 

 

 

048 Aanvullend verkeersreglement: Goudbloemstraat - herwaardering stationsbuurt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement over het 

invoeren van een woonerf en enkelrichting in de Goudbloemstraat (stuk tussen Fraikinstraat en 

zijstraat Belgiëlaan) en het invoeren van een enkelrichting in de Goudbloemstraat (stuk tussen de 

(grote) Belgiëlaan en de zijstraat van de Belgiëlaan) goed:  

Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met de verkeerssituatie in de Goudbloemstraat 

worden opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement: 

1. Aan het begin van de Goudbloemstraat (ter hoogte van de Fraikinstraat) moet het 

aanwijzingsbord F19, het onderbord type M5 en het aanwijzingsbord F12a worden geplaatst. 

2. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de zijweg van de Belgiëlaan) moet het voorrangsbord B1 

en het aanwijzingsbord F12b worden geplaatst. 

3. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de Fraikinstraat) moet het voorrangsbord B1 en het 

aanwijzingsbord F12b worden geplaatst. 

4. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de zijweg van de Belgiëlaan) moet het verbodsbord C1, 

het onderbord M3 en het aanwijzingsbord F12a worden geplaatst. 

5. Aan het begin van de Goudbloemstraat (ter hoogte van de Belgiëlaan) moet het aanwijzingsbord 

F19 en onderbord M5 worden geplaatst. 

6. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de zijweg van de Belgiëlaan) moet het verkeersbord C1 en 

onderbord M3 worden geplaatst. 

7. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de zijweg van de Belgiëlaan) moet het voorrangsbord B15f 

en onderbord type VIII worden geplaatst. 

8. Op de zijweg van de Belgiëlaan (ter hoogte van de Goudbloemstraat) moet het voorrangsbord 

B15c worden geplaatst. 

9. In de Fraikinstraat (net voor de Goudbloemstraat komende van het centrum) moet een 

voorrangsbord B15c worden geplaatst. 

10. In de Fraikinstraat (net voor de Goudbloemstraat komende van de ringlaan) moet een 

voorrangsbord B15f worden geplaatst. 



11. In de Goudbloemstraat (ter hoogte van de parkeerplaatsen) moet een verkeersbord E9a en 

onderbord type Xa worden geplaatst. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de afdeling 

beleid mobiliteit en verkeersveiligheid van het departement mobiliteit. 

 

049 Tijdelijk verkeersreglement: provinciaal kampioenschap wielrennen voor nieuwelingen op 

zaterdag 07/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op zaterdag 07/05/2016 wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in Watervoort en Hulzen tussen 

12 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden C1, C31a en C31b. 

- Op zaterdag 07/05/2016 is er een parkeer- en stilstaanverbod op het volledige parcours tussen 12 

uur en 19.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

050 Tijdelijk verkeersreglement: Wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ in Morkhoven op zondag 

08/05/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op zondag 08/05/2016 wordt er tussen 14 uur en 19 uur een enkelrichting ingevoerd in de 

Streepstraat, Broekhoven, Berteneinde, Wiekevorstseweg en Molenstraat. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a en C31b. 

- Op zondag 08/05/2016 wordt er tussen 12 uur en 19 uur een stilstaan- en parkeerverbod 

ingevoerd op gans het parcours van de wielerwedstrijd. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

de verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

051 Melding klasse 3: (X)* Eekhoornpad 10 - aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 02/03/2016 

door (X)* van een nieuwe inrichting namelijk opslag van gassen, omvattende: 

- bovengrondse gastank met een totale waterinhoud van 1.000 liter (17.1.2.2.1°); 

op het perceel gelegen in Eekhoornpad(HRT) 10, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie 

B perceelnr 380E. 

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd: 

- Het recht op exploitatie van de meldingsplichtige inrichting wordt opgeschort zolang de 

stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend. 

 

 

052 Melding klasse 3: Scholengroep Kempen Centrum Leren & Werken De Vesten Herentals, 

Menenstraat 21 - aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 29/03/2016 

door Scholengroep Kempen Centrum Leren & Werken De Vesten Herentals, Grote Markt 52, 2300 

Turnhout van een nieuwe inrichting namelijk onderwijsinrichting, omvattende: 

- opslag van 1.000 liter vervuilde olie (6.4.1°) 

- werkplaats voor motorvoertuigen met 3 hefbruggen (3,6 kW) (15.2.) 

op het perceel gelegen in Menenstraat 21, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie D 

perceelnr 598F, 600A, 601A, 621A. 

 

 



053 Melding klasse 3: De Peuter Aannemingen nv, Augustijnenlaan 26 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 08/04/2016 

door De Peuter Aannemingen nv, Rietbroek 1, 2200 Herentals van een nieuwe inrichting namelijk 

bronbemaling ten behoeve van bouwwerken, omvattende: 

- tijdelijke bronbemaling noodzakelijk om liftput te kunnen plaatsen (53.2.2°a)) 

op het perceel gelegen in Augustijnenlaan 26, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie G 

perceelnr 254Y. 

 

 

054 Melding klasse 3: Bouwwerken Peetermans nv, Hofkwartier 27 - aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 07/04/2016 

door de firma Bouwwerken Peetermans nv, Limberg 25, 2230 Herselt van een nieuwe inrichting 

namelijk bronbemaling ten behoeve van bouwwerken, omvattende: 

- bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken tot 

op een diepte van 3,5 meter onder het maaiveld met een debiet van maximum 40 m³/uur met 

lozing in de openbare riolering (53.2.2°a)); 

op het perceel gelegen in Hofkwartier 27, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie F 

perceelnr 211W. 

 

 

055 Melding van overname van Kempa nv door Kempa Products nv, Dikberd 26: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding, ingediend op 06/04/2016 

door Kempa Products nv, Dikberd 26, 2200 Herentals, voor een overname van een inrichting voor het 

vervaardigen van artikelen uit hout van Kempa nv, op de percelen gelegen, 2200 Herentals, Dikberd 

26, kadastergegevens afdeling 2 sectie C perceelnummers 695m en 695p. 

 

 

056 Subsidie hemelwaterinstallatie en infiltratie: Acacialaan 62 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent (X)*, Acacialaan 62, 2200 Herentals een 

subsidie van 625 euro voor de hemelwaterinstallatie en 625 euro voor de infiltratievoorziening. 

 

 

057 Burgemeesterconvenant - acties 2016: rapportage uitvoering 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de planning en acties van 2016 voor de uitvoering 

van het energie- en klimaatactieplan goed. 

 

 

058 Exotenbestrijding bamboe in het kader van Begijnhofpark in samenwerking met Bosgroep 

Zuiderkempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de exotenbestrijding van de aanwezige 

bamboe in het bos dat aansluit op de Begijnenvest (perceel afdeling 2 sectie C nummer 1E) in de 

Hellekens te laten uitvoeren door Bosgroep Zuiderkempen vzw in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst en in het kader van voorbereidende werken ter realisatie van het 

Begijnhofpark.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het vooropgestelde werkschema dat 

voorzien is over een periode van vier jaar en bestaat uit het uitputten van de planten door 



bosmaaien met afvoer van de afgemaaide plantendelen. De stad staat in voor de afvoer ervan. 

Aanvang van de werken is voorzien in de tweede helft van april 2016. 

 

 

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00254: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stad Herentals - Schoolstraat - St.-

Magdalenastraat - Kapucijnenstraat 
BESLUIT 

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

nummer 2015/00254 die op 06/04/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan de stad Herentals voor het aanleggen van een buurtparking in de St.-

Magdalenastraat en voor werken in de omgeving van de Kapucijnenkerk, op percelen gelegen in 

Herentals, Schoolstraat, St.-Magdalenastraat en Kapucijnenstraat, kadastraal bekend als afd. 1, sectie 

F, perceelnummers 153E, 145H6, 91Z en 143L.  

De vergunning werd verleend onder volgende voorwaarden: 

- De voorwaarden vervat in het advies van het provinciebestuur – dienst Waterbeleid moeten strikt 

worden nageleefd. 

- De gemeenteraad van Herentals nam hierover een beslissing op 01/09/2015. 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00278: verlening – (X)* - 

Greestraat 9 en 9/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00278 af (X)* voor het perceel gelegen in Greesstraat(HRT) 9 en 9/1, 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 478L, 478M. 

De aanvraag betreft het bouwen van 2 eengezinswoningen. 

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. 

- Het gedeelte van de percelen dat binnen de voorlopig ontworpen rooilijnen ligt (zoals nu 

aangeduid op het inplantingsplan), moet kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving in 

het openbaar domein. De kosten voor deze grondoverdracht zijn ten laste van de aanvrager. 

- De oprit moet worden beperkt tot maximum 3,00 m. Dit wordt in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Het advies van de dienst Waterbeleid van 15/03/2016 met kenmerk DWAD-2016-0244 -poststuk 

PU-2016-00012633 moet nageleefd worden. 

- Het advies van het departement Landbouw van met kenmerk 2016_049002/GADV moet 

nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 10/03/2016 met kenmerk EL160045 moet strikt 

nageleefd worden: 

- Het afvalwater van de toiletten en al het andere huishoudelijke afvalwater moet worden 

opgevangen in een septische put. Na de aanleg van openbare riolering ter hoogte van het perceel 

mag de septische put enkel nog gebruikt worden voor de opvang van het afvalwater van toiletten 

en moet de rest van het huishoudelijke afvalwater aangesloten worden na de overloop ervan. 

- De afvalwaterstromen van beide woningen moeten samen komen achter de rooilijn. Bij aanleg 

van openbare riolering ter hoogte van het perceel, zal slechts een huisaansluiting gerealiseerd 

worden. 

- Ingeval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond worden 

door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven. 



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

ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

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

bodem op het eigen terrein. 

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

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

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

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

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

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de 

melding niet is gebeurd.  

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

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

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

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00002: verlening – (X)* - 

Druivenstraat 70 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00002 af (X)* voor het perceel gelegen in Druivenstraat(HRT) 70, Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 647X3. 

De aanvraag betreft het regulariseren van een bestaande tuinberging. 

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.  

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater dat op de tuinberging en 

de verharding valt te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan 

de code van goede praktijk over buffering hemelwater.  

- De bouwheer moet de bestaande vergunde oprit vanaf het openbaar domein gebruiken voor de 

ontsluiting van de berging. Er mag geen tweede oprit vanaf het openbaar domein gecreëerd 

worden. 

- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 29/03/2016 met kenmerk 

COMP/16/0113/AN COMP/16-02505-AN moet worden gevolgd: 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 760 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 

toepassingsgebied van het bosdecreet. 

- De resterende bosoppervlakte (1.502 m²) moet als bos terug aangeplant worden en behouden 

blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging 

door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies 

op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te 

voeren. 

- Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos moet deel uitmaken van de 

stedenbouwkundige vergunning. 

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

onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 

nummer: COMP/16/0113/AN. 

- De bosbehoudsbijdrage van 1.504,8 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden 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. 

 



062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00004: verlening - Hermeco nv - 

Toekomstlaan 18 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00004 af aan Hermeco nv voor het perceel gelegen in Toekomstlaan(HRT) 

18, Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 926N. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande garage. 

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. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 15/03/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/8709/009/01/HAJPE moet worden nageleefd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de milieudienst van 14/03/2016 met kenmerk 2016-023 KD 

moet worden nageleefd: 

- Zolang er geen akte is genomen door het college van burgemeester en schepenen van 

Herentals van de mededeling van de kleine verandering zoals bepaald in Vlarem, titel I wordt 

de afgeleverde bouwvergunning geschorst. 

- Het advies van de technische dienst van 30/03/2016 met kenmerk EL160074 moet worden 

nageleefd: 

- Het afvalwater van de toiletten moet in een septische put worden opgevangen. 

- De bestaande aansluiting op de openbare afvalwaterriolering moet behouden blijven en 

hergebruikt worden. 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de nieuwe showroom moet in een 

infiltratievoorziening op het eigen terrein opgevangen 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 MB 

van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

 

 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00010: verlening – (X)*- 

Poederleeseweg 83 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00010 af (X)* voor het perceel gelegen in Poederleeseweg(HRT) 83, Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 263X. 

De aanvraag betreft het aanpassen van de vorm van de dakverdieping. 

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. 

- Het zoldervolume moet zich volledig binnen het vergunde profiel van het zadeldak bevinden. 

- De voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning met nummer 2014/00269 blijven 

onverminderd van toepassing. 

 

 

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00017: verlening – (X)* - 

Poederleeseweg 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00017 af (X)* voor het perceel gelegen in Poederleeseweg(HRT) 3, 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 333T. 

De aanvraag betreft het aanbrengen van gevelbekleding (sidings). 



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.  

- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 18/03/2016 met kenmerk 

114/B/BAV/2016/876 moet worden nageleefd. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

- De watertoren met bijhorend woonhuis zijn opgenomen in de inventaris van bouwkundig 

erfgoed. Om het kenmerkende gevelgebruik van watertoren met naastgelegen woning te 

behouden, kan niet worden verantwoord dat de bakstenen gevels worden bekleed. Enkel de tip 

van de voorgevel dat bepleisterd werd, kan worden bekleed. Dit wordt in het rood aangeduid op 

de plannen. 

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

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

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

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00037: verlening - Buon Vivere - 

Vossenberg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00037 af aan Buon Vivere Plus voor het perceel gelegen in 

Vossenberg(HRT) z/n, Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 385Z. 

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met 6 appartementen, 6 carports en 

een fietsenstalling. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- De bijgebouwen moeten op de scheiding worden afgewerkt in een gemetste muur die naar de 

aanpalende percelen toe wordt afgewerkt in volwaardige gevelmaterialen. Dit geldt niet voor de 

delen van de bijgebouwen die aansluiten bij een reeds bestaande scheidingsmuur. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 14/04/2016 met kenmerk 

EL160084 moet worden nageleefd: 

- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put met nà de 

overloop hiervan de koppeling met al het andere huishoudelijk afvalwater. 

- Het hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van de toiletten en via 

buitenkranen. 

- 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. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies de brandweer van 11/04/2016 met kenmerk 2016-0055/002/01 

moet worden nageleefd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 22/02/2016 

met kenmerk 16_0086_bis_OGBA moet worden nageleefd. 

 

 

066 Register leegstaande gebouwen en woningen: leegstaande gebouwen Fraikinstraat 
BESLUIT 

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

gebouwen in het gemeentelijk leegstandsregister op 18/04/2016: 

- Fraikinstraat 1-3 



- Fraikinstraat 18 

- Fraikinstraat 27 

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 het volgende panden ontvangen een sensibiliserende brief: 

- Fraikinstraat 15 

- Fraikinstraat 16 

- Fraikinstraat 19 

- Fraikinstraat 30 

- Fraikinstraat 43 

- Fraikinstraat 65 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bijkomend de woning Augustijnenlaan 3 op 

te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister. Uit de gegevens van het kadaster blijkt dat de 

woning onbewoond is sinds 15/01/2009.  

 

 

067 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: parkeren voor lichte vrachtwagens van 

beroepsmensen 
BESLUIT 

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

25/03/2016 over parkeren voor lichte vrachtwagens van beroepsmensen en antwoordt met een 

brief. 

 

 

068 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: servitudeweg Kamergoor 
BESLUIT 

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

25/03/2016 over de servitudeweg in Kamergoor en antwoordt met een brief. 

 

 

069 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: bestemming oude vuilnisbakjes 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Guy Verellen van 

11/04/2016 over de bestemming van de (oude) vuilnisbakken en antwoordt met een brief. 

 

 

070 Cultureel initiatief: videomapping 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen subsidie voor culturele initiatieven te 

voorzien voor videomapping door Scouts Reynaert-Adinda op 24/04/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


