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001 Kunstencampus-Commissariaat: gunning van de ontwerpopdracht aan FVWW 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de renovatieopdracht voor de nieuwe 

Kunstencampus en het politiekantoor op de Molenvest aan de tijdelijke vereniging ‘TV Frederic 

Vandoninck Wouter Willems architecten – VK engineering’, vertegenwoordigd door Wouter Willems 

met administratief adres Begijnenvest 8, 2000 Antwerpen volgens de modaliteiten opgelijst in de 

modelovereenkomst die integraal deel uitmaakt van de beslissing. 

 

 

002 Huurovereenkomst sporthal chiro-comité Noorderwijk van 06/11/2012: verhoging tarief 

met 10 euro/uur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van het chiro-comité van 

Noorderwijk en beslist met hen in overleg te treden. 

 

 

003 Beker volleybal stad Herentals: ontvangst en aandenkens 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op donderdag 30/06/2016 om 19.30 uur in 

de foyer van cc ’t Schaliken een huldiging voor de bekerwinnaars van de ‘Beker volleybal van de stad 

Herentals’. De huldiging wordt gecombineerd met de huldiging van de kampioenen van de 

zomercompetitie volleybal van het KWB Sportcomité. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de helft van de kosten van de receptie voor haar 

rekening. De andere helft is voor rekening van het KWB Sportcomité. 

Het college van burgemeester en schepenen schenkt drie aandenkens (bekerwinnaar jeugd, dames, 

seniors). 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de kosten van de kelners en de foyer voor haar 

rekening. 

 

 

004 Heksentoertocht 31/07/2016 WTC Lichtaart: toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Lichtaart voor het 

organiseren van een veldtoertocht op 31/07/2016 over grondgebied Herentals op het vaste, 

goedgekeurde parcours.  

 

 



005 Recreatieve fietstocht 04/09/2016 KWB Grobbendonk: toestemming stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KWB Grobbendonk, 

Boudewijnstraat 5, 2280 Grobbendonk voor het organiseren van een recreatieve fietstocht over 

grondgebied Herentals op 04/09/2016. 

 

 

006 Internationale samenwerking: goedkeuring subsidies noordwerking Wereldtals 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie noordwerking in het kader van 

Wereldtals goed voor volgende organisatoren: 

- deN babbelhoek voor de opendeuren, Komen eten, knutselactiviteit, …   252,24 euro 

- kOsh Campus Scheppers voor mondiale vorming op 02/03/2016     300,00 euro 

- Curieus voor de kooklessen op 7-14/03/2016           300,00 euro 

- Wereldwinkel voor de uitstap op 12/03/2016             65,00 euro 

- Vormselcatechese over rituelen op 12/03/2016           250,00 euro 

- Sp.a Herentals voor de lezing op 17/03/2016           300,00 euro 

- ACV Herentals voor de lezing op 17/03/2016           175,61 euro 

- De Fakkel voor de uitstap op 21/03/2016             140,20 euro 

- Broederlijk Delen Herentals voor de tentoonstelling in Le Paige      277,43 euro 

- Jeugddienst voor de Grabbelpasactiviteiten van 5-7/04/2016      300,00 euro 

- Wereldwinkel voor de wijnproefavond op 01/04/2016        197,01 euro 

- BS De Vesten voor mondiale vorming van 11-15/04/2016        111,30 euro 

- De Fakkel voor het praatcafé op 18/04/2016              50,00 euro 

- SAMWD voor concert op 20/04/2016              116,07 euro 

 en voor concert op 27/04/2016                  85,33 euro 

- Velt Middenkempen voor de theeceremonie op 20/04/2016       294,00 euro 

- Het Armoede-overleg Herentals voor de wandeling op 26/04/2016       86,52 euro 

- CVO DTL Herentals voor hun Guesthouse op 23/04/2016         272,17 euro 

- CLW De Vesten voor hun lesbundel over Armenië op 09/05/2016      177,02 euro 

 en op 10/05/2016                    112,09 euro 

 en op 12/05/2016                    100,00 euro 

 

 

007 Externe evenementen 2016: Expo Malpertusa 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking voor het externe 

evenement Expo Malpertusa van scoutsgroep Reynaert-Adinda op zaterdag 24/09/2016 en geeft de 

toelating om van 20 tot 3 uur tot maximaal 95 dB (A) te spelen in een tent. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de geluidsbegrenzer niet kan ontleend 

worden omdat deze al wordt uitgeleend aan een andere vereniging. 

 

 

008 Overtreding huurreglement: zaal ‘t Hof SLG vzw en (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vereniging SLG vzw en (X)* schriftelijk te 

verwittigen, dat bij een volgende overtreding van het huurreglement, zij voor een jaar zullen worden 

uitgesloten van het gebruik van de infrastructuur van cc ’t Schaliken. 

 

 



009 Herentals Fietst en Feest 2016: bijkomende aanvraag 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de organisatie van Herentals 

Fietst en Feest om op 28/07/2016 en 29/07/2016 een beperkte kermis en tapunit op te stellen op 

het kerkplein in vervanging van het ‘adventurepark’ op het kerkplein en de klimtoren op de Grote 

Markt. 

 

 

010 Zomerwandelingen en fietstochten 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de dienst toerisme om de 

zomerwandelingen en fietstochten verder uit te werken en te promoten. Op volgende data worden 

onderstaande tochten geprogrammeerd: 

- zondag 10/07/2016 - stadswandeling: ‘Met Ernest Claes op stap in Herentals’ 

- zondag 17/07/2016 - fietstocht: ‘Langs Vlaemsche Wegen’ 

- zondag 24/07/2016 - natuurwandeling: ‘De Roest en Vuilvoort’  

- zondag 07/08/2016 - stadswandeling: ‘Groeten uit Herentals’ 

- zondag 14/08/2016 - fietstocht: ‘Fietsen door het Kempens Groen’ 

- zondag 21/08/2016: natuurwandeling: ‘Noorderwijk’. 

 

 

011 Herfst- en winterwandelingen 2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de herfst- en winterwandelingen editie 2016-

2017 verder uit te werken en te promoten. 

 

 

012 Braderij in de Bovenrij 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een lange, smalle zandbak van 10 meter op 

1,50 meter op te stellen. De zandbak zal geplaatst worden ter hoogte van het Francesco Paviljoen, 

Bovenrij 30 in Herentals. De zandbak zal opgesteld worden op 21/06/2016 om 8.30 uur en 

opgeruimd op 27/06/2016. De hoogte van de zandbak is 30 cm en de afbakening van de tijdelijke 

constructie wordt gedaan door twee zandzakjes op elkaar te stapelen. De zandbak zal gevuld worden 

met 4,5 m³ wit zand.  

 

 

013 Aanvraag Pop-up Beach Bar Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed voor de uitbating van de pop-up 

Beach Bar op het perceel hoek Paradijsstraat/Olenseweg door (X)* voor de periode van 01/07/2016 

tot en met 18/09/2016, elke dag van 12 tot 24 uur, uitgezonderd op maandag en dinsdag.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De constructie mag maximaal 50 m² bedragen. 

- De organisator mag de geluidsgrens van 84 dB(A) niet overschrijden. 

- De kosten voor water, riolering en elektriciteit worden doorgerekend aan de organisator. 

- Het schepencollege laat geen extra zebrapad aanleggen. 

- De organisator moet een sterke drankvergunning aanvragen.  

 

 



014 Kempische Heerd nv: kennisname verslag algemene vergadering van 26/04/2016 

BESLUIT 

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

vergadering van Kempische Heerd nv van 26/04/2016. 

 

 

015 Dagvaarding weg Kamergoor: aanstellen raadsman 
BESLUIT 

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

de belangen van de stad te verdedigen in de procedure voor de vrederechter van (X)* tegen de stad 

Herentals. 

 

 

016 Aanstelling expert sportpromotie, niveau B, met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur: Sylvia Vervoort 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Sylvia Vervoort (X)* aan door middel van interne 

mobiliteit door graadverandering van de halftijdse functie van lesgever, niveau B, naar de voltijdse 

functie van expert sportpromotie, niveau B, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

vanaf 13/06/2016. 

 

 

017 Aanstelling halftijds lesgever, niveau B, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur: Lizzy Sameys 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lizzy Sameys (X)* aan als halftijds lesgever met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 13/06/2016. 

 

 

018 Register leegstaande gebouwen en woningen: leegstaande gebouwen Stadspoortstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen richt een sensibiliserende brief aan de eigenaars van de 

panden die minder dan 1 jaar leeg staan. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer 

dan 1 jaar niet volgens de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris 

leegstaande gebouwen. Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het 

aanslagjaar volgend op de eerste periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk 

leegstandsregister.  

De eigenaars van het volgende panden ontvangen een sensibiliserende brief: (X)*. 

 

 

019 Goedkeuring beleidsverklaring welzijn op het werk en oprichting van een structureel 

welzijnsoverleg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende beleidsverklaring welzijn op het werk 

goed: 

Beleidsverklaring welzijn op het werk 

1. Missie, visie en doelstellingen 

Herentals wil de volgende jaren verder groeien als warme stad waar het aangenaam wonen, 

werken en vertoeven is in een groene omgeving. Als actieve stad met regionale functie willen we 

toch een stad op mensenmaat blijven. Voor onze inwoners, leerlingen, bezoekers, ondernemers 

en medewerkers willen we een warme, aangename samenleving zijn waar iedereen zich thuis 

voelt. Hoewel het de ambitie is om verder demografische en economische groei te realiseren, 

willen we dit doen met behoud van de eigenheid en het warme menselijke karakter.  



Het stadsbestuur ondersteunt de demografische en economische groei met een aanpassing van 

de dienstverlening en een versterking van de diensten die actief zijn op het vlak van 

grondgebonden zaken. De stadsdiensten evolueren daarom naar een wendbare, moderne 

administratie via een zinvolle geografische en organisatorische clustering, automatisering en 

geïntegreerde processen. Het stadsbestuur erkent en stimuleert hierbij de talenten en de 

motivatie van de medewerkers en zet ze in voor de realisatie van haar maatschappelijke 

doelstellingen. Onze basiswaarden hierbij zijn respect, loyaliteit, integriteit, rechtvaardigheid, 

verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid.  

2. Visie op welzijn op het werk 

Als dienstverlenende organisatie zijn de medewerkers van stad Herentals de belangrijkste 

productiefactor en vormen ze het kapitaal bij uitstek om onze maatschappelijke opdracht uit te 

voeren. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle dienstverlening is enkel mogelijk wanneer onze 

medewerkers kunnen werken in kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden die veilig, gezond, 

voldoende comfortabel, hygiënisch, psychosociaal aanvaardbaar en voldoende aangepast zijn.  

De realisatie van een dergelijk arbeidsklimaat steunt op preventie, integratie van welzijn in beleid 

en organisatie en de participatie van de betrokkenen als pijlers. Het stadsbestuur van Herentals 

neemt als werkgever zijn verantwoordelijkheid en heeft, als openbaar bestuur, een 

voorbeeldfunctie. 

3. Beleidsopties 

Via het globaal preventieplan en het jaaractieplan bouwen we een welzijnsbeleid uit waarbij 

preventie voorop staat. De aandacht voor het welzijn van onze medewerkers maakt integraal deel 

uit van onze organisatiecultuur. Het stadsbestuur moet een veilige en gezonde werkomgeving zijn 

en welzijn, in zijn diverse aspecten, wordt beschouwd als een volwaardig element van het beleid, 

van de besluitvorming en van de uitvoering van het beleid met het oog op continue verbetering. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een structureel welzijnsoverleg in te richten 

dat bestaat uit: 

- secretaris 

- schepen van personeel 

- directeur stedelijke werkplaats of een afgevaardigde 

- diensthoofd personeel & organisatie of een afgevaardigde 

- teamleider gebouwenbeheer of een afgevaardigde 

- ambtenaar noodplanning indien nodig 

- naar gelang het thema kunnen overige diensthoofden of medewerkers gevraagd worden om deel 

te nemen aan het structureel welzijnsoverleg. 

 

 

020 Kennisname jaarverslag 2015 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

en goedkeuring jaaractieplan 2015-16 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2015 van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) en keurt 

(de geactualiseerde versie van) het jaaractieplan 2015-2016 goed. 

 

 

021 Opzegging arbeidsovereenkomst met betekening van een opzegtermijn 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist unaniem om de arbeidsovereenkomst van (X)* 

administratief medewerker dienst personeel & organisatie, op te zeggen met het in acht nemen van 

een opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden en 12 weken en gaat in op maandag 

13/06/2016. 

 

 



022 Intrekking ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 
(X)* 

 

 

023 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

024 Bestelbons 2016: week 22 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 06/06/2016 goed. 

 

 

025 Uitgaven 2016: week 22 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

026 Verlof financieel beheerder: kennisname en vervanging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van: 

- het verlof van de financieel beheerder van maandag 27/06/2016 tot en met vrijdag 22/07/2016. 

- het feit dat de financieel beheerder de bevoegdheid om het visum te verlenen gedurende haar 

afwezigheid delegeerde aan Astrid Maes. 

- het feit dat Astrid Maes de dagelijkse leiding van de financiële dienst waarneemt tijdens de 

afwezigheid van de financieel beheerder. 

 

 

027 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslag kerkraad 19/04/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 19/04/2016.  

 

 

028 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 

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

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

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

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

vertegenwoordigen in deze zaken. 

 

 

029 Belasting op inname openbaar domein 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen stelt het belastingkohier nr. 8136/1, belasting op inname 

openbaar domein vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 4.493,25 euro. 

 

 



030 Busvervoer van en naar het zwembad voor Herentalse scholen, schooljaren 2016-2017 en 

2017-2018 - dossier 2016-045: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en 

de lijst van aan te schrijven firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-045 en de raming voor de 

opdracht 'busvervoer van en naar het zwembad voor scholen - schooljaren 2016-2018' 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 66.037,73 euro exclusief btw of 70.000 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund 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: 

- De Duinen Autocars nv, Aarschotseweg 28, 2200 Herentals 

- Verhoeven Autocars, Oostmalsesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel 

- Oostmalle Cars, Salphensebaan 27, 2390 Malle 

- Conny Cars, Gravin De Merodestraat 122, 2260 Westerlo. 

 

 

031 Aanstellen van een advocaat voor invordering van onbetaalde parkeerboetes en andere 

facturen - dossier 2016-047: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de 

lijst van aan te schrijven kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-047 voor de opdracht 

'aanstellen van een advocaat voor invordering onbetaalde parkeerboetes en andere facturen' 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 opdracht wordt gegund voor een periode van 4 jaar, behalve bij opzegging via aangetekende brief 

door één van de partijen, met een opzegtermijn van minimum drie maanden.  

Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht is het onmogelijk voor het bestuur in te 

schatten in welke mate het stadsbestuur beroep zal moeten doen op de dienstverlener aangezien dit 

in belangrijke mate bepaald wordt door externe factoren waar het bestuur geen vat op heeft. De 

raming exclusief btw zal in geen geval de limiet van 209.000 euro, voor het gebruik van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (dienstencategorie 21), overschrijden. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Volgende advocatenkantoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure: 

- Jeannine Beutels, Grote Markt 32 te 2200 Herentals 

- Erik Verpoorten & Marc Baestaens advocaten, Grote Markt 1, 2200 Herentals 

- Ilse De Reze, advocaat, Wolstraat 18, 2200 Herentals 

- Pascale Wijns, advocaat, Wipstraat 17, 2200 Herentals 

- Advocatenkantoor Joost Anthonis, Lierseweg 3, 2200 Herentals 

- Atrius Advocaten, Lierseweg 116, 2200 Herentals 

- R&A Advocaten, Lierseweg 238, 2200 Herentals 

- Advocatenkantoor Benijts, Lierseweg 271-273, 2200 Herentals 

- De Lat & Raepsaet Advocaten, Diamantstraat 8 - bus 239, 2200 Herentals 

- Yves Torfs, advocaat, Morkhovenseweg 65, 2200 Herentals 

- Klaartje Clayes, advocaat, Diamantstraat 8 - bus 233, 2200 Herentals. 

 

 



032 Controle databank Scansearch en aanvullen ervan met metadata van geboorteakten - 

dossier 2016-048: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Vanden 

Broele voor de controle van de databank in Scansearch en het aanvullen van deze databank met 

metadata van de geboorteakten. 

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

Vanden Broele bvba, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Sint-Andries, met een inschrijvingsbedrag van 

8.415 euro exclusief btw of 10.182,15 euro inclusief btw. 

 

 

033 Leveren van gele betonklinkers - dossier 2016-051: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 40 m² gele 

betonklinkers formaat 22 x 22 x 8 aan de firma Van Meeuwen, Genebroek 158, 2450 Meerhout, met 

een inschrijvingsbedrag van 735,40 euro exclusief btw of 889,83 euro inclusief btw.  

 

 

034 Leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en 

de groendienst - dossier 2016-050: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van allerhande klein elektrisch gereedschap voor de dienst gebouwenbeheer en de 

groendienst. 

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

materiaal aan de firma Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 3, 2200 Herentals tegen de vermelde 

eenheidsprijzen. 

- slijpmachine Creusen DS-8150T aan 197,69 euro exclusief btw 

- 2 accu boor- en schroefmachines Makita DDF453RA3J aan 203,24 euro exclusief btw/stuk 

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

Senco SLP20 aan de firma Aerfast (Cerclindus nv), Uilenbaan 120, 2160 Wommelgem aan 428,46 

euro exclusief btw. 

 

 

035 Heraanleg van voetpaden in 2017: voorstel van op te nemen straten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord dat de volgende straten worden 

heraangelegd in het voetpadendossier 2017: 

- Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (uitgezonderd het deel Belgiëlaan tussen 

Goudbloemstraat en Hikstraat). Het betreft hier zowel heraanleg van voetpaden, fietspaden en 

parkeerstroken als plaatselijke herstellingen van de betonnen rijweg. 

- St.-Jansstraat 

- St.-Waldetrudisstraat 

- Streepstraat 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord dat de Streepstraat, St.-

Waldetrudisstraat en de Ijzergieterijstraat (voorwaardelijk) in eigen beheer worden ontworpen met 

ondersteuning van een landmeter voor het opmeten van de maaiveldniveaus van de bestaande 

toestand. De St.-Jansstraat en de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan worden ontworpen 

door een studiebureau.  

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat in de St.-Jansstraat een oplossing moet 

gevonden worden voor de vrij diepe sleuf tussen de huidige rijwegverharding en de opstaande 

boordstenen. Eveneens moet het aantal parkeerplaatsen maximaal behouden blijven. De huidige 

voetpadbreedte moet behouden blijven. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voetpaden van de St.-Waldetrudisstraat 

opnieuw aan te leggen zonder deze te verbreden. De voetpaden ter hoogte van het kruispunt St.-

Waldetrudisstraat-Noorderwijksebaan zijn vrij recent vernieuwd en moeten in dit dossier niet 

heraangelegd worden (ook het groenpleintje op dit kruispunt blijft behouden). 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in de Streepstraat de ontbrekende 

voetpaden moeten aangelegd worden vanaf de Molenstraat tot aan enerzijds de Maalderijstraat en 

anderzijds de Ploegstraat. Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord dat de 

bovengrondse netten in de Streepstraat (vanaf ingang school tot aan Eusselstraat) ondergronds 

worden gebracht. 

Met betrekking tot de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan is het college van burgemeester 

en schepenen akkoord: 

- dat in een eerste overleg met de provincie wordt bekeken in hoeverre enerzijds de mogelijkheid 

bestaat om binnen de bestaande eigendomsstructuur subsidies te verkrijgen voor de heraanleg 

van de fietspaden en anderzijds of de hiermee gepaard gaande voorwaarden stroken met de 

doelstelling van het bestuur. In het lastenboek voor de aanstelling van een studiebureau zal 'de 

opmaak van een start- en projectnota' als optie voorzien worden. 

- dat enerzijds de verschillende oversteekplaatsen en anderzijds de verschillende nieuwe 

ontwikkelingen (onder andere buitenaanleg Sancta Maria, aanleg Begijnhofpark, verdwijnen van 

de school in de Burchtstraat op termijn, ingang naar stadspark via Belgiëlaan) op deze as in kaart 

worden gebracht zodat kan bekeken worden op welke manier hierop kan/moet ingespeeld 

worden. Het materialengebruik in deze verschillende dossiers moet maximaal op elkaar worden 

afgestemd. 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat de kleinere ingrepen op het 

rioleringsstelsel van de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan niet worden uitgevoerd in dit 

voetpadendossier (het betreft kleinere ingrepen die gedefinieerd zijn in de hydronautstudie van 

Aquafin eind 2014). Het college van burgemeester en schepenen vraagt wel om de aanleg van een 

RWA-streng in de Belgiëlaan (tussen Koppelandstraat en Hofkwartier aan de kant van Sancta Maria) 

te bekijken in functie van de bevloeiing van de Maasloop (project Begijnhofpark). 

Het college van burgemeester en schepenen zal maximaal rekening houden met de leidraad 

'Pesticidenvrij ontwerpen' van de Vlaamse Milieumaatschappij en met de visie 'duurzame 

omvorming en aanleg van het openbaar groen' voor zover deze visie kan geïmplementeerd worden 

in de doelstelling met betrekking tot de heraanleg van de voetpaden. Met het eventueel aanleggen 

van geveltuintjes moet geen rekening gehouden worden omdat de aangeduide straten hiervoor niet 

geschikt zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de voetpaden van de IJzergieterijstraat aan te 

laten leggen wanneer er nog voldoende kredieten beschikbaar zijn na uitvoering van de 

oorspronkelijke opdracht. Conform artikel 37, §1 wet overheidsopdrachten zal de stad deze opdracht 

uitschrijven via een bestek dat één vast deel omvat (straten die in de oorspronkelijke opdracht 

zitten) en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat (bijkomende straten afhankelijk van het 

beschikbare budget na uitvoering van de hoofdopdracht). De sluiting van de opdracht in gedeelten 

(vaste en voorwaardelijke) slaat op de totaliteit: de inschrijvers dienen derhalve een offerte in voor 

de ganse opdracht (zowel de vaste als de voorwaardelijke gedeelten) en de opdrachtnemer met wie 

de opdracht wordt gesloten is éénzijdig gebonden voor het geheel. 

De stad zelf is daarentegen enkel gebonden door de vaste gedeelten. Zij is nooit verplicht om de 

voorwaardelijke gedeelten te bestellen en in de hypothese dat ze ervan afziet zegt de wet niet dat de 

opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding. Met het oog op de raming van de opdracht 

moeten zowel de vaste gedeelten als de voorwaardelijke gedeelten in aanmerking worden genomen. 

De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van het 

college van burgemeester en schepenen. 



036 Herstellen vijver Diependaal - 2015/082: goedkeuring vorderingsstaat 2 (eindstaat) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aangepaste vorderingsstaat 2 (eindstaat) van L. 

Van Raak, Hegge 104, 2381 Ravels voor de opdracht ‘herstellen vijver Diependaal’ voor een bedrag 

van 15.931,80 euro exclusief btw goed. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 in het dossier ‘herwaardering 

stationsomgeving – fase 2’ goed voor een bedrag van 121.953,33 euro, exclusief btw. 

 

 

038 Verkaveling ‘Lankem’: verslag werfvergaderingen 09/05/2016 en 24/05/2016 
BESLUIT 

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

van 09/05/2016 en 23/05/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Lankem'. 

 

 

039 Verkaveling Molenstraat - Schransstraat: verslag coördinatievergaderingen van 

15/03/2016 en 18/05/2016 
BESLUIT 

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

coördinatievergaderingen van 15/03/2016 en 18/05/2016 van het dossier infrastructuurwerken 

'verkaveling Molenstraat/Schransstraat'.  

 

 

040 Ontwikkeling Nieuwstraat: overleg (X)* en CDRO 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het voorstel van het studiebureau 

CDRO.  

Het college van burgemeester en schepenen formuleert bovenstaande aandachtspunten en vraagt 

CDRO de ontwerpplannen aan te passen aan de krachtlijnen van de toekomstvisie. 

 

 

041 Budget technische dienst voor voorbereidende studiewerk voor werken die voorzien zijn 

vanaf 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- de vastlegging van het verbinteniskrediet van 250.000 euro vrij te maken 

- 75.000 euro vast te leggen voor het studiewerk voor de fietsinfrastructuur 

- het resterende budget te gebruiken voor ander studiewerk voor werken die voorzien zijn vanaf 

2016. 

 

 

042 Tijdelijke verkeersreglement: EK Voetbal 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt op volgende dagen en uren: 

- maandag 13/06/2016 van 8 uur tot en met dinsdag 14/06/2016 om 8 uur 

- zaterdag 18/06/2016 van 8 uur tot en met zondag 19/06/2016 om 8 uur 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden. 



Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant van de Grote Markt op volgende dagen en 

uren: 

- maandag 13/06/2016 van 13 uur tot en met dinsdag 14/06/2016 om 1 uur 

- zaterdag 18/06/2016 van 13 uur tot en met zondag 19/06/2016 om 1 uur 

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

verkeersborden C3. 

Wanneer de Belgen één van de verdere rondes halen, wordt volgend parkeerverbod en afsluiten van 

straten nog uitgevoerd op volgende dagen (dit is dus afhankelijk van hoe ver ze geraken): 

Achtste finales: 

- Parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt op zaterdag 25/06/2016 van 8 uur tot en met 

zondag 26/06/2016 om 8 uur OF op zondag 26/06/2016 van 8 uur tot en met maandag 

27/06/2016 om 8 uur OF op maandag 27/06/2016 van 8 uur tot en met dinsdag 28/06/2016 om 8 

uur. 

- Afsluiten zuidkant Grote Markt voor doorgaand verkeer op zaterdag 25/06/2016 van 13 uur tot en 

met zondag 26/06/2016 om 1 uur OF op zondag 26/06/2016 van 13 uur tot en met maandag 

27/06/2016 om 1 uur OF op maandag 27/06/2016 van 13 uur tot en met dinsdag 28/06/2016 om 

1 uur. 

 

 

043 Tijdelijk verkeersreglement: braderij 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 

organisatie van 'braderij 2016' van woensdag 22/06/2016 tot en met zaterdag 25/06/2015: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Zandstraat (stuk tussen Wasserijstraat en St.-

Magdalenastraat) van woensdag 22/06/2016 om 9.30 uur tot en met zaterdag 25/06/2016 om 24 

uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noord- en zuidkant van de Grote Markt, rest van de 

Zandstraat, Hofkwartier, Bovenrij en Schoolstraat (stuk tussen Lierseweg en Bolwerkstraat, aan de 

linkerkant van de rijbaan) van woensdag 22/06/2016 tot zaterdag 25/06/2016 tussen 11 uur en 24 

uur. Op vrijdag 24/06/2016 wordt er op de zuidkant van de Grote Markt reeds een parkeerverbod 

geplaatst vanaf 8 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de parking achter zaal 't Hof van woensdag 22/06/2016 tot 

zaterdag 25/06/2016 tussen 11 uur en 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat (stuk tussen Wasserijstraat en St.-

Magdalenastraat) van woensdag 22/06/2016 om 9.30 uur tot en met zaterdag 25/06/2016 om 24 

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

verkeersborden C3 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de noord- en zuidkant van de Grote Markt, rest van de 

Zandstraat, Hofkwartier, Kerkstraat en Bovenrij van woensdag 22/06/2016 tot zaterdag 25/06/2016 

tussen 12 uur en 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door dranghekken met de nodige 

verlichting en verkeersborden C3. 

In de Koppelandstraat, Kloosterstraat, Lantaarnpad, Nonnenstraat en de Paepestraat wordt de 

enkelrichting opgeheven en deze straten worden doodlopend van woensdag 22/06/2016 tot en met 

zaterdag 25/06/2016 tussen 12 uur en 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het afdekken 

van de verkeersborden C1 en F19 en het plaatsen van verkeersborden F45c.  

De doorgang Collegestraat - Nieuwstraat blijft steeds open voor het doorgaand verkeer. 

Hulpdiensten krijgen steeds overal doorgang. 

 

 



044 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Peerdsbosstraat 

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 Peerdsbosstraat tussen 

huisnummer 34 en 45. 

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. 

 

 

045 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Belgiëlaan 
BESLUIT 

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

voeren in de Belgiëlaan ter hoogte van nummer 5 voor het aansluiten van een werfcabine en het - in 

een tweede fase - plaatsen en aansluiten van een nieuwe distributiecabine.  

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. 

 

 

046 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Atealaan 
BESLUIT 

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

voeren in de Atealaan ter hoogte van nummer 34A voor het uitvoeren van werken aan een 

klantcabine. 

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. 

 

 

047 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 
BESLUIT 

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

voeren in de Toekomstlaan ter hoogte van nummer 44 voor het saneren van een 

middenspanningskabel met meerdere defecten.  

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. 

 

 

048 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Peerdsbosstraat 
BESLUIT 

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

voeren voor het ondergronds brengen van de laagspanning en de openbare verlichting in de 

Peerdsbosstraat tussen huisnummer 31 en 42.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

049 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Servaas Daemsstraat 

BESLUIT 

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

voeren voor het uitvoeren van aanpassingswerken in de Servaas Daemsstraat.  



De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

- De kosten voor de aanpassingswerken (raming: 151.246,82 euro (deel Servaas Daemsstraat - kant 

Herenthoutseweg) en 593.055,45 euro (deel Servaas Daemsstraat - kant Ring)) zijn voor rekening 

van Pidpa.  

- De werken worden gecoördineerd uitgevoerd met de weg- en rioleringswerken in de Servaas 

Daemsstraat.  

 

 

050 Garage Boerenkrijglaan: gebruik Atelier X in juli en augustus 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (X)* van Atelier X om de garage 

van de Boerenkrijglaan gratis te gebruiken in juli, augustus en september 2016 om er met enkele 

leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst te werken tijdens de sluiting van de 

academie. 

 

 

051 Milieuvergunning klasse 1 - vzw AZ St.-Elisabeth Herentals, Nederrij 133: kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van de 

provincie Antwerpen van 04/05/2016 over een milieuvergunning met betrekking tot een ziekenhuis, 

ingediend door vzw AZ St.-Elisabeth Herentals voor een hernieuwing na verandering gelegen Nederrij 

133. 

 

 

052 Milieuvergunning klasse 1 - bvba Van Asbroeck - Heylen, Molenstraat 55/1: advies 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de 

milieuvergunningsaanvraag van Van Asbroeck-Heylen bvba, gevestigd Molenstraat 55/1, 2200 

Herentals, om een tankstation met garage, gelegen Molenstraat 55/1, 2200 Herentals, 

kadastergegevens 4e afdeling, sectie B, perceel 119F2 te hernieuwen na verandering door uitbreiding 

onder de volgende voorwaarden: 

- met betrekking tot bedrijfsafvalwater:  

-  de exploitant moet binnen de drie maanden na vergunningverlening, een relevant 

controlestaal laten nemen door een deskundige en dit via een erkend labo laten onderzoeken 

op de relevante parameters met betrekking tot de geldende lozingsvoorwaarden en de 

resultaten voorleggen aan de vergunningverlenende overheid 

- met betrekking tot de opslagtanks voor smeerolie en afvalolie:  

-  de exploitant moet binnen de drie maanden na vergunningverlening het conformiteitsattest 

en het laatste keuringsattest van beide opslagtanks voorleggen aan de vergunningverlenende 

overheid 



- bijkomende informatie wordt aangeleverd met betrekking tot de slibvangput, de KWS-afscheider, 

de opslagtanks voor smeerolie en afgewerkte olie, de ontluchtingsleidingen. 

 

 

053 Milieuvergunning klasse 1 - nv Kemin Europa, Toekomstlaan 33-35-37: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies over de 

milieuvergunningsaanvraag van Kemin Europa nv, gevestigd Toekomstlaan 42, 2200 Herentals, voor 

de productie van voedingsadditieven, gelegen, Toekomstlaan 33 - 35 - 37, 2200 Herentals, 

kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 227F, 231B, 231C te hernieuwen na verandering 

onder de volgende voorwaarden: 

- de exploitant moet vooraf de correcte hoeveelheden in de opgegeven rubrieken aanpassen en 

bevestigen 

- de exploitant moet vooraf de vroegtijdige hernieuwing motiveren 

- de exploitant moet vooraf de totale opslag van gevaarlijke producten in de huidige en in de 

gewenste situatie omzetten naar de CLP-indeling 

- de exploitant moet zich in regel stellen (eventueel via de huidige procedure) en de algemene en 

sectorale milieuvoorwaarden naleven 

- de exploitant moet vooraf informatie verstrekken over de bestemming van het bedrijfsafvalwater 

en over de ophaler/verwerker van het chemisch laboafval 

- de exploitant moet vooraf het voortoetsrapport overmaken waaruit blijkt dat er door de 

aanwezigheid van de stookinstallatie geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en 

mogelijk toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in habitatrichtlijngebied 

- binnen een termijn van drie maanden na vergunningverlening moet de exploitant het meest 

recente onderhoudsattest en het verslag van de laatste emissiemeting overmaken aan de 

vergunningverlenende overheid 

- binnen een termijn van drie maanden na vergunningverlening moet de exploitant het meest 

recente keuringsattest overmaken aan de vergunningverlenende overheid 

- binnen een termijn van drie maanden na vergunningverlening moet de exploitant het laatste 

conforme keuringsattest, opgemaakt door een erkende deskundige, overmaken aan de 

vergunningverlenende overheid 

- de exploitant moet vooraf de naam en coördinaten van de bioveiligheidscoördinator en het 

verslag van de risicoanalyse overmaken aan de vergunningverlenende overheid. 

 

 

054 Milieuvergunning klasse 2 - Pakida bvba, Toekomstlaan 47: vergunning 
BESLUIT 

- Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Pakida bvba, gevestigd Toekomstlaan 

47, 2200 Herentals, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een vergunning om een 

inrichting voor opslag van sanitaire materialen en bijproducten, gelegen in 2200 Herentals, 

Toekomstlaan(HRT) 47, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 71H, te exploiteren, met 

als voorwerp: 

- verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1°) 

- vaste inrichting voor het laden van accu's met een totaal vermogen van 12,36 kW (12.3.2°) 

- stallen van 20 voertuigen waaronder 6 vrachtwagens en enkele heftrucks en pallettrucks 

(15.1.1°) 

- een airco-installatie met een vermogen van 46,6 kW en een compressor met een vermogen 

van 3 kW (16.3.1.2°) 

- een dieseltank van 20.000 liter en een gasolietank van 20.000 liter (samen 40.000 liter of 33,6 

ton) (17.3.2.1.1.2°) 

- opslag van 330 kg/liter gevaarlijke producten in kleine hoeveelheden (17.4.) 

- opslag van maximum 200 ton producten vervaardigd uit kunststof (23.3.1°a)) 

- een stookinstallatie op gasoil met een vermogen van 350 kW (43.1.1°a)) 



Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.5.1° - 12.3.2° - 15.1.1° - 16.3.1.2° - 17.3.2.1.1.2° - 17.4. - 

23.3.1°a) - 43.1.1°a) 

- De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de zes maanden vanaf datum 

van deze vergunning, dus uiterlijk op 06/09/2016, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

- De vergunning eindigt op 06/06/2036. 

- De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden 

overeenkomstig Vlarem II: 

 Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

 Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.12. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.15. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.16. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.23. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.43. VLAREM II 

 

 

055 Milieuvergunning klasse 2 - bvba Drukkerij Bulckens, Grensstraat 9, 2270 Herenthout: 

vergunning 
BESLUIT 

- Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Drukkerij Bulckens bvba, gevestigd 

Grensstraat 9, 2270 Herenthout, onder de voorwaarden bepaal in onderhavig besluit een 

vergunning om een inrichting voor drukkerij en grafische industrie met exploitatieadres gelegen 

2270 Herenthout, Grensstraat 9, deels gelegen op grondgebied van de stad Herentals met 

kadastergegevens afdeling 3, sectie A, perceel 4B en afdeling 2, sectie D, perceel 257/02, 257B en 

258C te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging, zodat ze voortaan omvat: 

- lozen van 720 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 2 lozingspunten 

(3.2.2°a)) 

- lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering met een debiet 

van 0,05 m³/u, 0,40 m³/d en 82 m³/j (3.4.1°b)) 

- opslag van 8.700 kg (10.000 l) stookolie in een ondergrondse houder (17.3.2.1.1.1°b)) 

- drukmachines met een totaal vermogen van ca. 1,55 kW (11.2.1°a)) 

- papierbewerkingsmachines met een totaal vermogen van ca. 3,71 kW (33.3.1°a)) 

- airco’s met een totaal vermogen van ca. 18,2 kW (16.3.1.1) 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.2.2°a) - 3.4.1°b) – 11.2.1 a) – 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1°b) - 

33.3.1°a) 

- De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 06/06/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

- De vergunning eindigt op 11/10/2025. 

- De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden 

overeenkomstig Vlarem II: 

 Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 



- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

 Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.3. VLAREM II  

 Bijzondere voorwaarden: 

- voor de lozing van het bedrijfsafvalwater moeter blijvend voldaan worden aan de algemene, 

sectorale en de bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning afgeleverd door de 

stad Herentals in zitting van 03/11/2011. 

 

 

056 Milieuvergunning klasse 2 - bvba Euro Horse, Poederleeseweg 164: vergunning 
BESLUIT 

- Het college van burgemeester en schepenen verleent aan bvba Euro Horse Axel Verlooy, 

gevestigd Troon 22, 2280 Grobbendonk, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een 

vergunning om een inrichting voor het stallen en africhten van paarden, gelegen 2200 Herentals, 

Poederleeseweg 164, kadastergegevens 1e afdeling, sectie B, perceel 614F, 614G, 629E (deel 

“Gebied voor dagrecreatie”), 630A (deel ‘Gebied voor dagrecreatie’), te hernieuwen na 

verandering door wijziging, zodat de inrichting voortaan bevat: 

- stallen voor 40 paarden (9.4.3.a)1°) 

- opslag van 50 m³ vaste dierlijke mest (28.2.a)2°) 

- inrichting voor het africhten van paarden met één binnen en één buitenpiste (32.4.) 

- grondwaterwinningsput op een diepte van 98 m onder het maaiveld met een maximum debiet 

van 5 m³/dag en 750 m³/jaar (53.8.2°) 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.3.a)1° - 28.2.a)2° - 32.4. - 53.8.2° 

- De lopende vergunningen worden opgeheven. 

- De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 06/06/2017, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

- De vergunning eindigt op 06/06/2036. 

- De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden 

overeenkomstig Vlarem II: 

 Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) 

en 4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

 Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.9. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.28. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.32. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.53. VLAREM II  

 Bijzondere voorwaarden: 

- De activiteiten van de inrichting worden beperkt tot binnen de gewestplanbestemming 

‘Gebied voor dagrecreatie’. 

 

 

057 Taxusinzameling 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2016 deel te nemen aan de actie ‘Vergroot 

de Hoop’ van IOK Afvalbeheer in samenwerking met de firma Boomkwekerijen Van Hulle B&C. 



058 Energie-infotoer 2016-2017 en intergemeentelijke samenaankoop condensatieketels 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de energie-infotoer 2016-

2017 georganiseerd door IOK met de volgende top 2 van infoavonden:  

- verwarmen met een condensatieketel (gekoppeld aan de samenaankoop) 

- LED-verlichtingen 

en deze te laten doorgaan op maandagavond 6 en 13/03/2017 in de benedenzaal van het 

administratief centrum. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de 'intergemeentelijke 

samenaankoop condensatieketels’ georganiseerd door IOK. 

 

 

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00027: verlening – (X)* - 

Geelseweg 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00027 aan (X)* voor het terrein gelegen Geelseweg 24, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 609A2. 

De aanvraag betreft het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een woning in 

houtskelet met carport en tuinberging. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat tijdens het openbaar onderzoek geen 

bezwaarschriften zijn ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- De totale oppervlakte van alle bijgebouwen op het perceel kan maximum 40 m² bedragen. 

- De tuinberging en carport moeten volledig achter de woning en overdekt terras geplaatst worden. 

Deze gewijzigde inplanting wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- De duurzaamheidklasse van het hout moet gekozen worden in functie van de blootstelling aan 

het buitenklimaat.  

- Momenteel is de zone tussen het fietspad en de voorste perceelsgrens verhard en in gebruik als 

parking. Deze strook moet opnieuw worden hersteld als zachte berm. 

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

114/B/BAV/2016/985 moet strikt nageleefd worden: 

- Er wordt geen enkele constructie toegelaten in de zone van achteruitbouw, zo ook geen 

septische en regenwaterputten. Deze moeten worden voorzien achter de bouwlijn. 

- Het advies van de technische dienst van 19/04/2016 met kenmerk EL160088 moet strikt 

nageleefd worden: 

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

in een septische put waarvan de overloop naar een gracht of infiltratievoorziening mag geleid 

worden. Na de aanleg van openbare riolering in de Geelseweg mag de septische put enkel nog 

gebruikt worden om het afvalwater van de toiletten op te vangen. De rest van het 

huishoudelijke afvalwater moet dan aangesloten worden na de overloop van de put. 

- In het geval de infiltratiecapaciteit op het eigen terrein onvoldoende is, moet dit aangetoond 

worden door een gemotiveerde nota of door middel van infiltratieproeven. 

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

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

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

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

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

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

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



- 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. 

- 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.  

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/067: verlening - Bouwen 

Bedrijfskleding - Augustijnenlaan 78 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/067 aan Bouwen Bedrijfskleding, voor het terrein gelegen in Augustijnenlaan 78, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 349Z2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda op de verdieping. 

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 met kenmerk BWDP/HA/91054/004/01/HADVA van 20/05/2016 

moet strikt worden nageleefd. 

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

gehandhaafd. 

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

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

vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is 

aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning, wordt 

geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5,§1, 

van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.  

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00049: verlening – (X)* - 

Platanenlaan 12 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00049 aan (X)* voor het terrein gelegen in Platanenlaan 12, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 865P4. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 28/04/2016 met kenmerk 

2016/00049 moeten 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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- De gesloten tuinafsluiting aan de straatzijde moet verwijderd worden. Een tuinafsluiting aan de 

straatzijde moet vervangen worden door een open afsluiting of een lagere afsluiting van 

maximaal 1,00 m hoogte. Planten om de privacy te garanderen, zijn ook toegelaten. 



- Vrijstaande bijgebouwen moeten volledig voldoen aan het geldende besluit van de Vlaamse 

regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

Andere bijgebouwen moeten volledig gesloopt worden. 

 

 

062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00060: verlening – (X)* - Servaas 

Daemsstraat 84 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00060 aan (X)* voor het terrein gelegen in Servaas Daemsstraat 84, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 4N. 

De aanvraag betreft het plaatsen van steenstrips. 

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.  

- Op de bijgevoegde foto's is te zien dat het openbaar domein verhard werd. Het openbaar domein 

moet hier worden ingericht als een zachte berm. De inrit tot de woning moet worden beperkt tot 

een breedte van maximum 3,00 m. 

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

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

- 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. 

 

 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00085: verlening – (X)*- 

Zandstraat 64 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/085 aan (X)* voor het terrein gelegen in Zandstraat 64, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 265Z4. 

De aanvraag betreft het vernieuwen van een etalage winkelraam. 

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. 

- 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.  

- Het advies van de brandweer van 24/05/2016 met kenmerk BWDP/2016-0252/002/01/HADVA 

moet strikt nageleefd worden.  

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

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

- Op recente luchtfoto's is te zien dat de huidige constructie van de verdiepingen niet in 

overeenstemming is met het vergunde en het geacht vergunde volume. Het volume moet worden 

geregulariseerd. Hiervoor is een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met 

uitgebreide dossiersamenstelling vereist. 

 

 



064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00033: weigering – (X)* - 

Bertheide 11 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning nummer 

2016/00033 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bertheide 11, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 49D en 49E. 

De aanvraag betreft het bouwen van een paardenstal voor 2 paarden en het bouwen van een 

autostaanplaats met tuinberging. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omwille 

van: 

- Het ongunstige advies van het departement Landbouw van 10/03/2016 met kenmerk 

2016_049307/STAL. 

- Het bouwen van een paardenstal voor hobbylandbouw voldoet niet aan de 

gewestplanbestemming van het gewestplan: agrarisch gebied. 

- Het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt niet gerespecteerd. 

- Het volume van de stal is groot en omdat deze open is tot in de nok, niet noodzakelijk. 

- Noodzakelijke ruimten voor voeder en dergelijke worden niet op de plannen weergegeven. Ook 

mestopslag is niet aangeduid op het plan. 

- Bij de beslissing over de woning werd de oprit links naast de woning in rood geschrapt op de 

plannen. Deze wordt nu opnieuw aangeduid en leidt niet naar een overdekte autostaanplaats. 

Deze mag in geen geval uitgevoerd worden. 

- In de weide moeten alle bomen behouden worden. 

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00045: weigering – (X)* - 

Eekhoornpad 10 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00045 (X)* voor het terrein gelegen in Eekhoornpad 10, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 380E. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een bovengrondse opslagtank voor propaangas. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert deze aanvraag omwille van: 

- Het ongunstige advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 26/04/2016 met kenmerk 

BA/16-04707-AN. 

- De bovengrondse gastank versnippert de bosstructuur waar het weekendverblijf in opgericht is.  

- De esthetische kwaliteit van een gastank is nihil. 

- Het terrein gelegen in de ankerplaats: Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei. 

Om de kwaliteiten en de kenmerken van deze omgeving te kunnen bewaren, moet het bos 

maximaal behouden kunnen worden. Omdat de gastank ook ondergronds kan worden voorzien 

en er zo veel minder impact op de bosstructuur wordt veroorzaakt, kan de nu voorgestelde 

bovengrondse gastank niet verantwoord worden.  

- Op het links aanpalende en op de achterliggende terreinen is een verkaveling van toepassing met 

nummer 1996/003. Op die kavels is het plaatsen van een bovengrondse gastank ook niet 

toegelaten. 

 

 

066 Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: plan van aanpak voor de aanleg van prioritaire IBA’s tot 

en met 2021 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan van aanpak van de 

technische dienst over de plaatsing van de 50 IBA’s die op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij 

prioritair geplaatst moeten worden vóór eind 2017 en vóór eind 2021. 



Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van een IBA in Klein Rossem 2 goed. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


