College van burgemeester en schepenen
stad Herentals
Besluiten van 9 mei 2016

Aanwezigen: Bertels Jan – wnd. burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels
Alfons - schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 26/04/2016
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen
van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van 26/04/2016.

002 Herentalse Zwemclub: terugbetaling subsidies voor drempelverlagende
bewegingsinitiatieven voor personen met een handicap
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de Herentalse Zwemclub de voor 2015 teveel
betaalde subsidie van 156,82 euro voor de organisatie van drempelverlagende bewegingsinitiatieven
voor personen met een handicap moet terugstorten aan de stad.

003 Veldtoertocht 19/06/2016 Het Vliegend Wiel Lille: toestemming stadsbestuur
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Het Vliegend Wiel, Borze
19a, 2275 Lille voor het organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op
19/06/2016. De vereniging moet het vaste parcours volgen.

004 Personeelsfeest AZ Herentals 27/05/2016: toestemming stadsbestuur
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het
personeelsfeest van AZ Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals in het sportcentrum Sport
Vlaanderen Herentals op 27/05/2016. Het college van burgemeester en schepenen staat een
afwijking van de geluidsnorm tot 95 decibel toe tot maximum 00.00 uur. Dwarsparkeren op de
Vorselaarsebaan wordt niet toegestaan. De stad kan geen podium ter beschikking stellen.

005 Huwelijksjubileums lijst bloemisten
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe lijst van de bloemisten als volgt goed:
- Negrescoliving: juni, juli, augustus en september 2016
- Annica’s Anders: oktober, november, december 2016 en januari 2017
- Blik in ’t groen: februari, maart, april en mei 2017
- Negrescoliving: juni, juli, augustus en september 2017
- Anicca’s Anders: oktober, november, december 2017 en januari 2018
- Blik in ’t groen: februari, maart, april en mei 2018

006 Kennisgeving vrijwillig halftijds ontslag statutair redder: (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig halftijds ontslag van (X)*, voltijds
statutair redder, met ingang vanaf 09/05/2016.

007 Selectieprocedure administratief assistent Netepark: aanvaarding kandidaat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)* een geldige kandidatuur indiende en
nodigt haar uit om deel te nemen aan de procedure voor de tijdelijke halftijdse functie van
administratief assistent in het Netepark.

008 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

009 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

010 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

011 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

012 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

013 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

014 Ambtelijke schrapping: (X)*
BESLUIT
(X)*

015 Ambtelijke inschrijving: (X)*
Besluit
(X)*

016 Vernieuwen dak school Ring 59/1
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het dak en de dakgoten van het
schoolgebouw, Ring 59/1 te vernieuwen, dakisolatie aan te brengen en hiervoor de nodige subsidie
aan te vragen.

017 Verkaveling Grotstraat - Blindestraat: verslag werfvergadering 19/04/2016
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de
coördinatievergadering van 19/04/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling
Grotstraat-Blindestraat'.

018 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Spechtdreef
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te
voeren voor het doortrekken van de gasleiding voor een nieuwe verkaveling in de Spechtdreef.
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.

019 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hulzen
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren voor het vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in Hulzen ter
hoogte van nummer 22.
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.

020 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Bevrijdingsstraat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren voor het vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de
Bevrijdingsstraat ter hoogte van nummer 10.
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.

021 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren voor het verplaatsen van ondergrondse ICS-leidingen in de Atealaan ter hoogte van nummer
34, 36 en 38.
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.

022 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00046: verlening - Nike Europe
Holding VBR - Atealaan 34C
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer 2016/00046 aan Nike Europe Holding VBR voor het perceel gelegen in
Atealaan(HRT) 34 /C, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 60K.
De aanvraag betreft het plaatsen van een bovengronds mazouttankstation en afdak.
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 brandweer van 11/04/2016 met kenmerk HA/2006/037/014/01 moet strikt
nageleefd worden.

- Het advies van de technische dienst van 29/04/2016 met kenmerkEL160099 moet nageleefd
worden:
- Het aansluiten van de afvalwaterleiding, afkomstig van de niet-waterdoorlatende verharding
waarop de mazouttank zal staan, op het bestaande private afvalwaterstelsel.
- Het op natuurlijke wijze laten infiltreren van het hemelwater afkomstig van het nieuwe afdak
in de nabijgelegen groenzone.
- 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.
- 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.
- Het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016-035 KD moet nageleefd
worden:
- 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.
- De bufferzones moeten worden aangeplant met inheemse hoog- en laagstammige planten.
Wanneer deze voldoende hoog gegroeid zijn, is het afdak met de mazouttank minder aanwezig in
het straatbeeld.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, ARAB, …).
- 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.

023 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00043: verlening – (X)*Beukenlaan 50
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer 2016/00043 (X)* voor het perceel gelegen in Beukenlaan(HRT) 50, 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 840F4, 840H2.
De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning en een uitbreiding met een carport.
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 technische dienst van 04/04/2016 met kenmerk EL160082 moet nageleefd
worden:
- Het opvangen van het afvalwater van de toiletten in een septische put.
- Het behouden en hergebruiken van de bestaande afvalwateraansluitingen op de openbare
riolering.
- Het schrappen van de overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering.
- De kroonlijsthoogte van de garage moet beperkt worden tot 3,50 m. Dit wordt in het rood
aangeduid op het plan.
- De gevraagde oprit is enkel te verantwoorden wanneer deze leidt naar een garage of een carport.
Zolang de carport niet geplaatst is, kan enkel een pad naar de voordeur en de deur in de linker
zijgevel worden verantwoord met een maximale breedte van 1,50 m.
- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van
de blootstelling aan het buitenklimaat.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, …).

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstrook 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.
- 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.
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) verkregen worden. De
eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.

024 Aanvaag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00032: advies - VMSW Augustijnenlaan
BESLUIT
In de voorliggende aanvraag is een wijziging van de rooilijnen voorgesteld. Daarom moet de aanvraag
aan de gemeenteraad worden voorgelegd om een besluit te nemen over het wegtracé.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, reguliere procedure, nummer 2016/00032 aan Koen
Spitaels handelend in naam van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), voor het terrein
gelegen in Augustijnenlaan, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G,
percelen 254Y, 255Y, 269W, 294A2, 294C2, 294N en 295D.
De aanvraag betreft het aanleggen van wegen-, riolerings- en omgevingswerken van de wijk ‘Sancta
Maria’.
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 voorwaarden uit het advies van de brandweer van 24/02/2016 met kenmerk BWDP/20160150/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden.
- Alle gronden binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé worden kosteloos aan de
gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De
kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten laste van de aanvrager.
- Alle kosten voor de aanleg, heraanleg en wijziging van de huidige wegen en heraanleg van
nutsleidingen zijn ten laste van de bouwheer tot uitvoering van de infrastructuurwerken binnen
het ontworpen wegtracé. Voor het uitrusten van het voorliggende (toekomstige) openbare
domein, moeten de voorwaarden gerespecteerd worden uit het advies van de technische dienst.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 14/03/2016 met kenmerk
EL160046 moeten strikt nageleefd worden:
- Een overeenkomst van ondergrondse erfdienstbaarheid moet afgesloten worden voor het
gedeelte van het afvalwater- en het hemelwaterstelsel dat op toekomstig openbaar domein
zal liggen. Alle kosten die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de bouwheer.
- Het fiets- en wandelpaadje tussen Delhaize en Hummeltjeshof moet aangelegd worden met
een aangepaste fundering voor overrijdende bestelwagens en een vuilniswagen.
- Een definitief plan van overdracht openbaar domein op basis van het goedgekeurde
rooilijnplan moet opgemaakt worden na de uitvoering van de werken.
- Het fietsstalsysteem moet aangebracht worden volgens de richtlijnen van de technische
dienst.
- Een voorbehouden parkeerplaats op de bestaande parking van het OCMW nabij de inkom van
het Hummeltjeshof en het dienstencentrum moet ingericht worden volgens de richtlijnen van
de technische dienst.
- In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein ontoereikend is, moet dit aangetoond
worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven.

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28/06/2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 04/04/2016 met kenmerk 2016034 JR moeten strikt nageleefd worden:
- Vier hoogstambomen zijn niet aangeduid als te vellen en moeten behouden blijven. Het gaat
om de beeldbepalende atlasceder (cedrus atlantica), een okkernoot (juglans regia), een rode
esdoorn (acer rubrum) en nog één boom gelegen ten zuiden van de site, ter hoogte van de
parking Delhaize.
- De te behouden hoogstambomen, voornamelijk de atlasceder en de okkernoot moeten zoals
gesteld door de aanvrager een onderhoudssnoei krijgen, evenwel uitgevoerd door een
erkende boomverzorger (european treeworker).
- De te behouden hoogstambomen, evenals de bomen gelegen in de tuin van het
Hummeltjeshof moeten vóór, tijdens en na de werken beschermd worden tegen schade aan
wortelstelsel, kroon en stam door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen zoals
bepaald in het standaardbestek 250 versie 3.1 onder hoofdstuk twee 'algemene bepalingen'.
Het is belangrijk om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen zodat het behoud van de
bomen in hun huidige toestand gegarandeerd blijft omdat zij voornamelijk de groenstructuur
van de site bepalen.
- Er werd met de aanvrager afgesproken dat de detaillering van het groen in een later overleg na
het bekomen van de bouwvergunning zou besproken en uitgeklaard worden samen met de
groenambtenaar en teamleider groen. Wijzigingen vanuit de milieu- en groendienst naar
plantensoorten zoals voorgesteld in het ingediende beplantingsplan bij de bouwaanvraag zijn
dus nog mogelijk. Het is belangrijk dat de juiste soorten op de juiste plaats komen,
standplaatsgeschikt en onderhoudsvriendelijk zijn.
- Algemeen ook moet voldoende afstand bewaard worden tussen stam van nieuw aan te
planten bomen en verharding blijft een aandachtspunt voor het beplantingsplan en uitvoering.

025 Princiepsaanvraag bouwproject
BESLUIT
(X)*

026 Melding nummer ME2016/006: geen aktename - I.P.B. Natura - Hannekenshoek 8
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer
ME2016/006 van I.P.B. Natura, voor handelingen met stabiliteitswerken en aanbouw van
bijgebouwen op een terrein met adres Hannekenshoek 8, 2200 Herentals met kadastrale
omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 808/02T.
De melding is niet rechtsgeldig omdat:
- Het dossier niet voldoet aan de vereiste dossiersamenstelling.
- Door de onvolledigheid van het dossier het niet ten gronde kan beoordeeld worden.
- De woning vermoedelijk niet langer in gebruik is als bedrijfswoning en daarom als zonevreemde
woning moet beschouwd worden. Daarom kan de aanvraag niet als melding ingediend worden,
maar moet er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden met uitgebreide
dossiersamenstelling.

027 Terbeschikkingstelling wagen door de stad aan het AGB Sport en Recreatie Herentals
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt het voertuig met nummerplaat 1-NGC-520 ter
beschikking aan het AGB Sport en Recreatie Herentals.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stad de kosten van inschrijving,
verzekering en keuring draagt en dat het AGB Sport en Recreatie Herentals alle verbruiks-,
onderhouds- en herstellingskosten betaalt.

028 Uitgaven 2016: week 18
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

029 Ambtelijke inschrijving: (X)*
Besluit
(X)*

030 Ambtelijke inschrijving: (X)*
Besluit
(X)*

031 Leveren van een zoutstrooier op containerslede - dossier 2016-039: goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma’s
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-039 en de raming voor de
opdracht 'leveren van een zoutstrooier op containerslede' 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
47.933,89 euro exclusief btw of 58.000 euro inclusief btw.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende firma’s uit om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Aebi Schmidt België, Boomsesteenweg 74, 2630 Aartselaar
- Vandaele Konstruktie, Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke
- ITM Sales en Services, Baan naar Bree 137, 3990 Grote Brogel
- C.O.V., Oudenaardsesteenweg 442, 9420 Erpe Mere
- Rondaan Carrosserie en Wagenbouw BV, Bitgumerdyk 69, 9041 CB Berltsum, Nederland

032 Leveren van twee zitmaaiers - dossier 2016-015: beslissing tot niet selectie van de firma
Backx
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepen beslist om de firma Backx nv, Bosstraat 29, 2260 Tongerlo,
niet te selecteren voor deelname aan de verdere procedure voor de overheidsopdracht voor het
leveren van twee zitmaaiers.
De offerte van de firma Backx wordt niet aanvaard en er zal dan ook geen demo van het aangeboden
toestel gevraagd worden.

033 Project trage wegen in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw voor de periode 2016-2018 zoals

voorzien in de meerjarenbegroting. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met
het projectvoorstel dat integraal deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst:
Tussen enerzijds de stad Herentals, met maatschappelijke zetel Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals,
vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris,
handelend in uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
09/05/2016, hierna ‘stad Herentals’ genoemd; en anderzijds Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete vzw, met maatschappelijke zetel Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee, vertegenwoordigd door de
heer Rik Röttger, voorzitter, en de heer Bas Van der Veken, coördinator, handelend in uitvoering van
het besluit van de raad van bestuur van … mei 2016, hierna ‘Regionaal Landschap’ genoemd, wordt
overeengekomen wat volgt:
Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst
Artikel 1.
§1 De overeenkomst kadert binnen de beleidsdoelstellingen van stad Herentals en de algemene
taken en doelstellingen van het Regionaal Landschap.
§2 Deze overeenkomst bepaalt de afspraken in het kader van het trage wegenproject op het
grondgebied van stad Herentals.
Hoofdstuk 2: Toepassing en duur van de overeenkomst
Artikel 2.
De uitvoering van het volledige trage wegenproject wordt geraamd op een traject van 2 jaar. Deze
overeenkomst gaat in op 1 september 2016 en eindigt op 31 augustus 2018.
Hoofdstuk 3: Verbintenis vanwege het Regionaal Landschap
Artikel 3.
Het Regionaal Landschap zal instaan voor de algemene coördinatie en opvolging van het trage
wegenproject zoals omschreven in bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.
Hoofdstuk 4: Verbintenis vanwege stad Herentals
Artikel 4.
Stad Herentals verbindt zich ertoe het Regionaal Landschap toegang te verlenen voor alle nodige
documenten en informatie die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van haar taken, zoals
omschreven in bijlage, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.
Artikel 5.
De coördinatiekosten voor de opmaak, opvolging en uitvoering van het volledige trage wegenproject
worden geraamd op 55.000 euro voor een traject van twee jaar.
Artikel 6.
De facturatie gebeurt halfjaarlijks.
De betaling gebeurt binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van
ontvangst van de factuur.

034 Selectieprocedure lesgever, niveau B: aanvaarding bijkomende kandidaat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)* een geldige kandidatuur heeft
ingediend en nodigt haar uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van
lesgever, niveau B.
Door het college
Bij verordening
de secretaris

Tanja Mattheus

de wnd. burgemeester

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd

