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Besluiten van 2 mei 2016 
 

 

 

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 Visvijver Diependaal: kennisname ontwerppolitiereglement 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiereglement voor het gebruik 

van de visvijver Diependaal en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit 

politiereglement te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 

002 Kermisjogging Morkhoven 30/08/2016 - toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

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

kermisjogging op 30/08/2016 te Morkhoven. 

De stadsdiensten zullen de gevraagde logistieke ondersteuning verlenen. 

 

 

003 Veldtoertocht 04/09/2016 De Wiekers - toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan fietsclub De Wiekers uit 

Heist-op-den-Berg voor het organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 

04/09/2016. 

 

 

004 Recreatieve fietstocht 22/05/2016 FT De Bevers- toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan fietsclub FT De Bevers uit 

Hemiksem voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 

22/05/2016. 

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

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

stadsdiensten verwijderd worden op kosten van de organisator. 

 

 

005 Recreatieve fietstocht Geelse Wielertoeristen 14/05/2016 - toestemming stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Geelse Wielertoeristen 

voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 14/05/2016. 

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

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

stadsdiensten verwijderd worden op kosten van de organisator. 

 



006 Sportelen voor senioren: kajakken voorjaar 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de sportelactiviteit kajakken op de Nete op 

28/06/2016 om het sportelseizoen af te sluiten. De stadsbus vervoert de deelnemende senioren van 

de molen in Grobbendonk terug naar De Hut in het Spaanshofpark. 

 

 

007 Fair Trade 2016: fairtrade@work 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een actie in het 

kader van fairtrade@work tijdens de actie Frieten in het park op donderdag 19/05/2016 door het 

gratis aanbieden van een (h)eerlijk vieruurtje aan de personeelsleden van stad Herentals en OCMW. 

 

 

008 Extern evenement 2016: Mercuriusovergang ASH Polaris 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan ASH Polaris om op maandag 

09/05/2016 voor het evenement ‘Mercuriusovergang’ te gebruiken vanaf 12.30 uur de niet-

parkeerzone rond het Boerenkrijgmonument aan de Lakenhal ter beschikking te stellen en vanaf 16 

uur de parkeerplaats achteraan op het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg te 

gebruiken. 

 

 

009 Aanvraag receptie: viering 50-jarigen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om iedereen die in Herentals woont is en 

50 jaar wordt in 2016, uit te nodigen voor een ontvangst met receptie in de Lakenhal op zaterdag 

08/10/2016 om 20 uur. 

 

 

010 Fuifbeleid 2016: Chouffe Feesten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Scouts De Buecken om de 

Chouffe Feesten op zaterdag 21/05/2016 van 12 tot 3 uur aan de toeristentoren te organiseren. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt door de technische dienst. 

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel een container dranghekken leveren volgens 

het gebruikelijke retributiereglement, de andere materialen zijn niet meer beschikbaar.  

 

 

011 Zomerwerking speelplein De Sjallekes 2016 
BESLUIT 

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

Sjallekes 2016 goed en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

012 Circus 2016: Magic Circus 07/05/2016 - 12/06/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Magic Circus voor het geven 

van maximum één voorstellingsperiode op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. 

Het circus moet een nieuwe datum voorleggen omdat het terrein niet vrij is op de gevraagde data in 

juni 2016. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het plaatsen van mobiele panelen niet goed. 

 



013 Koninklijk Sint-Franciscuskoor: Oorlog en Vrede 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een receptie aan te bieden bij de organisatie 

van het project ‘Oorlog en Vrede’ van het Koninklijk Sint-Franciscuskoor op 13/11/2016 in de 

Lakenhal.  

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde ondersteuning: 30 

podiumelementen met trapje en 150 stoelen. De vervoerskosten worden aangerekend volgens het 

retributiereglement. 

 

 

014 11 juliviering 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma voor de 11 

juliviering goed.  

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende logistieke steun: het gebruik van de 

Lakenhal op 11/07/2016 en drukwerk.  

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde financiële steun en biedt een 

receptie aan op het einde van het programma in de Lakenhal. 

 

 

015 Jumelages: jumelagefietstochten 2016 
BESLUIT 

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

de Herentalse sportclub BCR naar: 

- Cosne-sur-Loire van woensdag 06/07/2016 tot zaterdag 09/07/2016 

- IJsselstein op zaterdag 06/08/2016 

- Alpen op zaterdag 20/08/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het jumelagecomité om 

medailles te voorzien voor de deelnemers van de rit naar Cosne-sur-Loire bij aankomst op zaterdag 

09/07/2016 in Morkhoven. De kosten voor de medailles en de huur van de douches van de sporthal 

in Morkhoven worden voor rekening genomen van de stadskas. 

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

opgenomen kosten. 

 

 

016 Aanvraag receptie: laatste jeugdraad van het seizoen op 26/05/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de foyer ter beschikking te stellen van de 

jeugdraad en een receptie te voorzien op 26/05/2016 naar aanleiding van een gala-avond om een 

succesvol jaar af te sluiten. De personeelsinzet bij de receptie is voor rekening van de jeugdraad. 

 

 

017 Uitleenmateriaal: overbrengen materiaal tijdens het weekend 04/06/2016 en 05/06/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het overbrengen van uitleenmateriaal door de 

stedelijke werkplaats op zaterdagavond 04/06/2016 voor schoolfeesten van basisschool De Leertuin 

naar basisschool 't Klavertje in Noorderwijk goed. 

 

 



018 Studeren in de bib 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de leeszaal van de bibliotheek in de periode 

van 17/05/2016 tot 30/06/2016 open te stellen tussen 9.30 uur en 13 uur voor studenten die samen 

willen studeren in de bibliotheek. 

 

 

019 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag wegens pensionering – (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent ontslag aan (X)*, vastbenoemde leerkracht 

viool aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, met ingang van 

01/09/2016 wegens pensionering. 

 

 

020 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: volledige loopbaanonderbreking (X)* 
BESLUIT 

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

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, een volledige 

loopbaanonderbreking van 01/09/2016 tot en met 31/08/2017. 

 

 

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: terbeschikkingstelling bus op 

23/06/2016 voor leerlingenwerving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stadsbus ter beschikking voor het vervoer van 

leerlingen van het tweede leerjaar van de basisscholen ’t Klavertje en de Wegwijzer op donderdag 

23/06/2016 naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en terug. 

 

 

022 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 1 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

023 Premie inbraakbeveiliging 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage van 220,60 euro toe voor tussenkomst 

in de kostprijs van de uitgevoerde beveiligingswerken aan de woning van (X)*. Zij voldoen aan de 

voorwaarden van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en zijn ouder dan 60 jaar. 

 

 

024 Actie hondenpoep 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde acties om de overlast 

door hondenpoep te beperken: 

- Het verplaatsbare stoepbord met de affiche ‘strontvervelend’ en ‘de stad ruimt op’ wordt door de 

gemeenschapswachten geplaatst nadat de stedelijke werkplaats heeft opgeruimd 

- De sensibiliserende actie van de gemeenschapswachten 

- De sanctionerende actie van de wijkagent en de GAS-ambtenaar 

- De verdeling van de affiche ‘strontvervelend’ bij burgers en winkeliers. 

 

 



025 Infosessie reanimatie en gebruik van de defibrillator voor omwonenden Schoolstraat 46 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt de buurtbewoners van de straten rond de 

Schoolstraat uit voor de kennismakingssessies AED-gebruik op dinsdag 07/06/2016 of dinsdag 

14/06/2016 telkens om 19 uur in de lokalen het Rode Kruis, Schoolstraat 46. 

 

 

026 Summer Kickoff 2016: campagne alcohol- en drugpreventie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de campagne rond alcohol- en 

drugpreventie die doorgaat tijdens de Summer Kick Off 2016 in het stadspark. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de actie en de aankoop van polsbandjes goed 

zodat een onderscheid tussen -16 jarigen en +16 jarigen duidelijk is bij de drankverkoopstand.  

Het college van burgemeester en schepenen zet de gemeenschapswachten preventief in rondom het 

park en in het centrum om overlast te voorkomen. 

 

 

027 Afrekening drukwerk januari en februari 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening drukwerk van januari en februari 

2016 goed. 

 

 

028 Ondergrondse parkeerplaatsen bibliotheek: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten 

huurovereenkomst 
BESLUIT 

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

van een parkeerplaats onder de bibliotheek op 31/05/2016. 

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

parkeerplaats onder de bibliotheek met (X)* vanaf 01/06/2016. 

 

 

029 Annulatieprocedure Raad van State personeelslid: kennisname verzoekschrift en 

aanstellen vertegenwoordiger 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

030 Selectieprocedure projectleider: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau A en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van projectleider: (X)* 

 

 

031 Selectieprocedure expert patrimonium: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van expert patrimonium: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat voldoet aan de 

voorwaarden bij bevordering en nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van expert patrimonium: (X)* 



Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten geen diploma 

hebben dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen niet uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium: (X)* 

 

 

032 Selectieprocedure projectleider: wijziging van de selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Eleen Liekens, diensthoofd technische dienst vrij 

van haar taken en duidt An Luyten, directeur stedelijke werkplaats aan als lid van de 

selectiecommissie voor de functie van projectleider. 

 

 

033 Personeel in Actie: sport- en cultuurdag 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma van de sport- & 

cultuurdag voor werknemers en mandatarissen van het stads- en OCMW-bestuur op donderdag 

23/06/2016. 

Elke werknemer kan deelnemen aan één activiteit op voorwaarde dat de dienstverlening verzekerd 

blijft. De activiteit vindt plaats tijdens de diensttijd. De werknemers voor wie de sport- & cultuurdag 

op een inactiviteitsdag valt, mogen een halve dag recupereren met (3,42 uur of 3,45 uur, afhankelijk 

van het regime waarin men werkt). 

De kosten voor de organisatie van de activiteiten zijn voor rekening van het stads- en OCMW-

bestuur. 

 

 

034 Straatnaam verkaveling Blindestraat-Grotstraat: sluiting van het openbaar onderzoek 
BESLUIT 

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

de straatnaam aan de nieuwe verkaveling tussen Blindestraat en Grotstraat met één bezwaarschrift. 

Het college van burgemeester en schepenen houdt gedeeltelijk rekening met het ingediende 

bezwaar. Het college van burgemeester en schepenen adviseert om Grotstraat definitief toe te 

kennen aan de nieuw aan te leggen weg tussen Blindestraat en Grotstraat. De woningen 14 tot en 

met 24 zullen hernummerd worden. 

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

dossier aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor definitieve toekenning van de 

straatnaam Grotstraat aan de nieuw aan te leggen weg tussen Blindestraat en Grotstraat. 

 

 

035 Sociale verkiezingen Fike Europe: uitleen stemhokjes 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Fike Europe voor het ontlenen 

van twee stemhokjes voor de organisatie van hun sociale verkiezingen van 11 tot en met 

17/05/2016. Fike Europe moet hiervoor een retributie van 60 euro betalen. 

 

 

036 Uitgaven 2016: week 17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 



037 Opvolgingsopdracht: aanleg Begijnhofpark - O-031-2016: goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek O-031-2016 en de raming voor de 

opdracht ‘opvolgingsopdracht: aanleg Begijnhofpark’ goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 

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

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  

De raming bedraagt 14.778 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht wordt gegund bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist prijs te vragen aan de firma Atelier Parkoer, 

Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen. 

 

 

038 Leveren van dranghekken voor signalisatie bij evenementen en werken - dossier 2016-040: 

gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

leveren van dranghekken. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de laagste bieder RFVC Cornille 

bvba, Rembertstraat 99, 8210 Veldegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.400 euro 

exclusief btw of 10.164 euro inclusief btw. 

 

 

039 Bushokje Morkhovenseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schattingsprijs van 185 euro/m², 

opgemaakt door landmeter Ben Peeters op 09/04/2016, voor de verwerving van 34 m² ingenomen 

grond langs de Morkhovenseweg.  

Indien (X)* akkoord gaat met dit prijsvoorstel, wordt landmeter Marjan De Groot aangesteld voor het 

opmaken van het definitieve meetplan met de nieuwe coördinaten en het plaatsen van de 

scheidingspalen. 

 

 

040 Eindejaarsnachtbus 2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van De Lijn van 25/03/2016 

over het inleggen van oudejaarsnachtbussen 2016-2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om via De Lijn één eindejaarsnachtbus in te 

leggen die op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zal rijden. 

 

 

041 Fiets-O-Strade Herentals - Aarschot (Kempen Hagelandroute) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg van 11/12/2015 om de 

fiets-O-strade Herentals-Aarschot tot 4 m te verbreden en machtigt de schepen van mobiliteit om in 

overleg te treden met de buurgemeenten om de voortgang van het project te bewaken. 

 

 



042 Exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: L.D. Services 

nv, Stationsplein 5e: hernieuwen exploitatievergunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen hernieuwt de exploitatievergunning van L.D. Services 

nv, Stationsplein 5E, 2200 Herentals met een periode van 5 jaar, eindigend op 13/06/2021 voor de 

verhuurvoertuigen met volgende herkenningstekens: 

VVB 2219   2-TXL-053     WDF63981513247884 

VVB 2220   2-TXL-052      WDD2122051A245473 

VVB 2222   2-TXL-051     WDD2120051A524426 

VVB 2223   2-TXL-055     WDD2211261A489504 

VVB 2224   2-TXL-056     WBAKM21040C616688 

VVB 2225   2-TXL-054     4JGBB86E16A017070 

Volgende tarieven worden toegepast: 

Basistarief: 65 euro voor de eerste drie uur 

Extra uurtarief: 65 euro/per uur 

Andere tarieven: 40 euro 

 

 

043 Studieopdracht herwaardering stationsbuurt - O-007-2008: verrekening 3 - bijkomende 

vergoeding voor extra bewonersvergadering. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 3 bij de opdracht ‘aanstelling 

ontwerper herwaardering stationsomgeving’ goed voor het totaal bedrag van 969,21 euro, inclusief 

btw. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslagen 8 en 9 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 8 en 9 over de 

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

 

 

045 Verkaveling ‘Lankem’ - verslag werfvergadering 18/04/2016 
BESLUIT 

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

van 18/04/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Lankem'.  

 

 

046 Eandis: vernieuwen armaturen Collegestraat + brandregime 
BESLUIT 

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

van de armaturen van de openbare verlichting in de Collegestraat goed. Eandis voert de werken uit 

voor een bedrag van 5.236,03 euro, inclusief btw. 

Het college beslist het regime van de openbare verlichting in de Collegestraat te wijzen in:  

- 5901: nacht (kruispunt) 

- 2183: avond 

- 2182: nacht 

- 2181: avond 

- 2180: nacht 

- 2179: avond 

- 2178: avond 

- 2177: nacht (oversteekplaats) 



- 2176: avond 

- 2175: nacht (kruispunt). 

Het college van burgemeester en schepenen beslist (X)* te melden dat het brandregime van de 

openbare verlichting in de Collegestraat nu wel aangepast kan worden omdat Eandis de armaturen 

verandert en het regime nu zonder bijkomende kosten voor de stad, aangepast kan worden. Ter 

hoogte van Collegestraat 36 is er ook geen gevaarlijk verkeerspunt (vb. oversteekplaats, kruispunt).  

 

 

047 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Oude Dreef op zaterdag 25/06/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Oude Dreef op zaterdag 25/06/2016 tussen 14 uur en 23 

uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3, M3 en ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

048 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Trosstraat op zaterdag 02/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Trosstraat van zaterdag 02/07/2016 om 10 uur tot en 

met zondag 03/07/2016 om 3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

dranghekken met verlichting, verkeersborden C3 ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en M3 

‘straatfeest’  

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

049 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Maalderijstraat op zaterdag 02/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Maalderijstraat van zaterdag 02/07/2016 om 15 uur tot 

zondag 03/07/2016 om 1 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken 

met verlichting en verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en M3 ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

050 Tijdelijk verkeersreglement: 1-jarig bestaan duivenlokaal New Jeffrey’s - afsluiten 

Verbindingsstraat op zaterdag 02/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Verbindingsstraat op zaterdag 02/07/2016 van 9 uur tot 

24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en M3 ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

051 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Sint Martinus’ op zaterdag 

02/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Op zaterdag 02/07/2016 wordt er tussen 12 uur en 19 uur een enkelrichting ingevoerd in de 

Acacialaan, Plassendonk, Keinigestraat en Hezewijk. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden C1 en C31. 



Op zaterdag 02/07/2016 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. 

 

 

052 Tijdelijk verkeersreglement: Summer Kickoff op donderdag 23/06/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Het is verboden te parkeren op de parking aan het Stadspark op donderdag 23/06/2016 van 10 uur 

tot 23 uur. 

Het is verboden te parkeren op 3 parkeerplaatsen in de Nieuwstraat (ter hoogte van huisnummers 53 

en 55) op donderdag 23/06/2016 van 9 uur tot 23 uur. 

Het is verboden te parkeren in de Belgiëlaan (stuk tussen Blijdenberg en het Hofkwartier), in de 

rijrichting van het station naar de Grote Markt aan beide kanten van de rijbaan van woensdag 

22/06/2016 om 17 uur tot en met donderdag 23/06/2016 om 23 uur. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Belgiëlaan (stuk tussen Blijdenberg en het Hofkwartier), 

in de rijrichting van het station naar de Grote Markt op donderdag 23/06/2016 van 10 uur tot 23 uur. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

053 Verkaveling V2012/12 Roggestraat: vraag om akkoord verkoop sociale kavels - Geelse 

Huisvesting 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de 4 woningen in de projectzone voor sociale 

woningbouw (verkavelingsvergunning V2012/012 – Roggestraat) moeten worden opgericht als een 

groepswoningbouwproject met een gezamenlijke werf. 

De 4 loten zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied. Het verkopen van de loten als sociale kavels, en 

dus individuele loten, ondermijnt de rechtszekerheid van de toekomstige kopers aangezien 

woonuitbreidingsgebieden niet bestemd zijn voor de particuliere en afzonderlijke woningbouw. 

 

 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00024: weigering – (X)* - Pol 

Heynsstraat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00024 (X)* voor het perceel gelegen in Pol Heynsstraat 1, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 688L. 

De aanvraag betreft het bouwen van een poolhouse van 40 m³. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt deze beslissing omdat: 

- De voorliggende aanvraag voldoet niet volledig aan de bepalingen van de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening omdat de geldende verkavelingsvoorschriften van de verkaveling V1994/001 

niet gerespecteerd worden (bijgebouw te dicht bij de rechter perceelsgrens). De aanvraag moet 

volgens art 4.3.1 VCRO §1,1°a dan ook worden geweigerd. 

 

 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00025: verlening – (X)* - 

Zandkapelweg 61 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00025 af (X)* voor het perceel gelegen in Zandkapelweg 61, 2200 

Herentals met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 71D. 

De aanvraag betreft het bouwen van een bijgebouw/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.  

- Om het uitrijden van de garage mogelijk te maken, moet het nieuwe bijgebouw opgericht worden 

zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan, aan de linker zijde op 6,00 m uit de achterste 

perceelsgrens en aan de rechter zijde van het gebouw, op 5,19 m afstand van de achterste 

perceelsgrens.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 30/03/2016 met kenmerk 

EL160079 moeten strikt nageleefd worden: 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Het is belangrijk dat bij het uitbreiden van de verharding achteraan, het hemelwater van de 

verhardingen volledig op het eigen terrein infiltreert. 

- Het hergebruiken van het hemelwater van de nieuwe constructie is aangewezen. 

- De gevel op de linker perceelsgrens die met het verplaatsen van voorliggend bijgebouw nu 

zichtbaar wordt van op het links aanpalende perceel moet afgewerkt worden met een volwaardig 

gevelmateriaal. 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. 

- Voor het project moet een baangracht overwelfd worden. De overwelving moet gebeuren volgens 

de bepalingen in het gemeentelijke reglement inzake baangrachtoverwelving van 10/10/2006. 

 

 

056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00031: verlening - Publilux nv - 

Hofkwartier 13-15-17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00031 af aan (X)* Publilux nv, voor het terrein gelegen in Hofkwartier 13 - 

15 – 17, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, percelen 221G, 223C, 

223D, 224C en 226K. 

De aanvraag betreft het plaatsen van 2 nieuwe reclames. 

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 huidige lichtreclame dwars op de gevel moet verwijderd worden en de nieuwe gevelreclame 

moet op minstens 0,50 m afstand van het linkerperceel bevestigd worden. 

- De gevelreclame dwars op de gevel mag maximaal 0,50 m uit het gevelvlak reiken, zoals in rood 

aangeduid op de plannen. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-

037 KD moeten strikt nageleefd worden: 

- Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om 

lichthinder te voorkomen.  

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat 

niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

 

 



057 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00021: verlening - V.D. 

Properties bvba - Bovenrij 48 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00021 af aan V.D. Properties bvba, voor het perceel gelegen in Bovenrij 48, 

2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 418N. 

De aanvraag betreft het bouwen van een dakkapel in de voorgevel en het bekleden van de voorgevel 

met crepi. 

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.  

- Om de ruimtelijke impact van op de straat te beperken, worden dakkapellen in Herentals 

gebruikelijk beperkt tot de halve dakhoogte. Dit moet ook hier gerespecteerd worden. Het 

beperken van de hoogte van de dakkapel wordt in het rood aangeduid op het plan. 

- Het advies van de brandweer van 10/03/2016 met kenmerk 2015-633/004/01 moet strikt worden 

nageleefd. 

- De parkeerplaatsen moeten worden ingeplant conform de stedenbouwkundige vergunning 

nummer 2015/00158. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

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

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

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

- De aanvrager dient uitgebreide fotoreportage (analoog en digitaal) van het gebouw in zodat de 

beelden van het gebouw kunnen gearchiveerd worden. 

 

 

058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00029: verlening – (X)* - Hoge 

Weg 8 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00029 af (X)* voor het perceel gelegen in Hoge Weg(NDW) 8, 2200 

Herentals met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 221E. 

De aanvraag betreft het kappen van 15 populieren. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de milieudienst van 05/04/2016 met kenmerk 2016-028 JR 

moet worden gerespecteerd: 

- De 15 Italiaanse populieren (Populus nigra 'Italica') mogen geveld worden op voorwaarde van 

een heraanplant van een streekeigen bloesem- en bessenheg op dezelfde locatie van de 

huidige bomenrij over zijn volledige lengte op minstens 1 meter afstand van de gevel van de 

stal. Dit ter behoud en ontwikkeling van een klein landschappelijk element in een open 

landbouwlandschap. 

- De heg moet bestaan uit hoofdzakelijk streekeigen eenstijlige meidoorn (Crataegus 

monogyna), al dan niet afgewisseld met groepjes van 4 planten sporkehout (Frangula alnus) 

en/of sleedoorn (Prunus spinosa). De aanplant moet gebeuren aan 3 stuks per lopende meter. 

- De aanplant moet gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de kapping. De 

jonge heraanplant moet worden beschermd tegen vraatschade. Niet aangeslagen beplanting 

moet in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen. 



059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00034: verlening - Citylight - 

Augustijnenlaan 21 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00034 af aan Citylight bvba, voor het perceel gelegen in Augustijnenlaan 

21, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 311K. 

De aanvraag betreft het plaatsen van lichtreclames. 

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 de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-033 KD moet worden 

nageleefd: 

Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om 

lichthinder te voorkomen.  

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat 

niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00026: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Fluxys Belgium nv - Toekomstlaan 39 
BESLUIT 

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

nummer 2016/00026 die op 21/04/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan Fluxys Belgium nv voor het kappen van bomen in de voorbehouden zone van 

aardgasvervoerinstallaties op een perceel in Herentals, Toekomstlaan 39, kadastraal bekend als 

afdeling 2, sectie D, perceelnummer 236E.  

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00280: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 2 (lot 1) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00280 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

2 (lot 1), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271K, 271P. De 

aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600049 moet nageleefd 

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. 



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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00281: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 4 (lot 2) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00281 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

4 (lot 2), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271K, 271P. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

Het college stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de afwijkingen (het niet plaatsen van de voorgevel 

op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelgrens / inplanting garage en 

oprit) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600050 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 



063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00282: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 6 (lot 3) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00282 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

6 (lot 3), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 271P. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en het 

plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke 

perceelgrens) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 4,51 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het 

rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600051 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00302: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 9 (lot 23) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00302 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

9 (lot 23), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2, 269C2 

en 270B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

De gevraagde afwijking voor de dakvorm van de garage wordt toegestaan. 

De afwijking voor de inplanting van de garage wordt niet toegestaan. De garage moet tot op de linker 

perceelsgrens worden geplaatst. 

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 woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. De bouwlijn wordt niet duidelijk aangegeven 

op het inplantingsplan. De voorgevelbouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,09 m van de 

voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het rood 

aangeduid op het plan. 

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

- De garage moet tot op de perceelsgrens worden geplaatst. Dit wordt in het rood aangeduid op de 

plannen.  

- De linker perceelsgrens op de grondplannen van de woning is niet in overeenstemming met de 

linker perceelsgrens op het verkavelingsplan en op het inplantingsplan. Dit wordt in het rood 

aangeduid op de plannen. 

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600071 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00301: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 11 (lot 22) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00301 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

11 (lot 22), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2, 

269C2 en 270B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

Het college stelt vast dat er tijdens het gevoerde openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe. 

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 woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet duidelijk. De 

bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,06 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter 

hoogte van de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600070 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 



- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

066 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00300: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 13 (lot 21) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00300 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

13 (lot 21), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2 en 

269C2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe. 

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 woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. De bouwlijn is conform het verkavelingsplan 

op 5,89 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter perceelsgrens. Dit 

wordt in het rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600069 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

067 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00297: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 19 (lot 18) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00297 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

19 (lot 18), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 269A2 en 

269C2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 



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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en inplanting garage) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 6,20 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelsgrens. Dit wordt in het 

rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600066 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd. 

 

 

068 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00289: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 20 (lot 10) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00289 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

20 (lot 10), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 270B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting garage en oprit) 

toe.  

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600058 moet nageleefd 

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. 



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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

069 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00296: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 21 (lot 17) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepnen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00296 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

21 (lot 17), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257, 269A2 

en 269C2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,60 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelsgrens. Dit wordt in het 

rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600065 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 



070 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00290: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 22 (lot 11) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00290 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

22 (lot 11), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit naar de 

garage) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,09 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de linker perceelgrens. Dit wordt in het rood 

aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600059 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd. 

 

 

071 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00295: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 23 (lot 16) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00295 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

23 (lot 16), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage en 

inplanting garage) toe. 

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 woning moet ingeplant worden op de voorgevelbouwlijn. De voorgevelbouwlijn is conform het 

verkavelingsplan op 6,59 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter hoogte van de rechter 

perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600064 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd. 

 

 

072 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00291: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 24 (lot 12) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00291 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

24 (lot 12), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit, 

inplanting van de garage en het plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van 

de gemeenschappelijke perceelgrens) toe. 

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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,09 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelgrens. Dit wordt in het 

rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600060 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 



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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd. 

 

 

073 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00294: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 25 (lot 15) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00294 aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

25 (lot 15), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe. 

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 woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet voldoende duidelijk. 

De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,59 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter 

hoogte van de linker perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600063 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd. 

 

 

074 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00292: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 26 (lot 13) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00292 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

26 (lot 13), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (inplanting oprit en het 

plaatsen van de voorgevel op de voorgevelbouwlijn ter hoogte van de gemeenschappelijke 

perceelgrens) toe. 



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 aantal opritten moet ook in de toekomst beperkt blijven tot één. De gevraagde afwijking 

maakt niet dat hier 2 opritten kunnen worden voorzien en dat er bijkomend een oprit kan worden 

geplaatst conform het verkavelingsplan. 

- De woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Deze is conform het verkavelingsplan op 5,31 

m van de voorste perceelsgrens, gemeten langsheen de rechter perceelsgrens. Dit wordt in het 

rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600061 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

075 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00293: verlening - E Villas nv - 

Pater Van Baelenstraat 27 (lot 14) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2015/00293 af aan E Villas nv, voor het perceel gelegen in Pater Van Baelenstraat 

27 (lot 14), 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 257. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (dakvorm garage) toe. 

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 woning moet ingeplant worden op de bouwlijn. Het inplantingsplan is niet voldoende duidelijk. 

De bouwlijn is conform het verkavelingsplan op 6,13 m van de voorste perceelsgrens, gemeten ter 

hoogte van de rechter zijgevel van de woning. Dit wordt in het rood aangeduid op het plan. 

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

- Het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk EL1600062 moet nageleefd 

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. 

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

ministerieel besluit van 28/06/2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 

opnemen met de technische dienst van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het aansluitputje 

en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd. 



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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

de melding niet is gebeurd.  

 

 

076 Milieuvergunning klasse 1: Lukoil Belgium nv, Aarschotsewg 22/2 - advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies voor de 

milieuvergunningsaanvraag van Lukoil Belgium nv, gevestigd Medialaan 50, 1800 Vilvoorde, voor een 

tankstation met shop, gelegen 2200 Herentals, Aarschotseweg 22/2, kadastergegevens 2e afdeling, 

sectie C, perceel 721K te hernieuwen na verandering door uitbreiding, als ook een bijzondere 

voorwaarde wordt opgelegd met betrekking tot de risico-afstandsregels. Dit wil zeggen dat de 

exploitant vooraf aantoont dat hij voldoet aan de nodige minimale risico-afstanden, zoals bepaald in 

artikel 5.16.4.4.11 van Vlarem II, zo niet lijkt het bij eventuele vergunningverlening raadzaam om de 

vergunningstermijn voor de LPG-installatie te laten aflopen op 31/12/2018. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


