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001 Agenda gemeenteraad 05/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 05/07/2016:  

001 OCMW: jaarrekening 2015: kennisname 

002 Belastingen en retributies 2016-2019: belasting op publiciteitspanelen: aanpassing 

003 Belastingen en retributies 2016-2019: retributiereglement stedelijke academies: aanpassing 

004 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00057: zaak van de wegen – Kleine 

Landeigendom - Nelson Mandelaplein 

005 Masterplan Boerenkrijglaan 

006 Kosteloze overname wegen en infrastructuur in verkaveling Zavelheyde van nv ETS 

007 Studieopdracht voor de heraanleg van de voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as 

Augustijnenlaan - Belgiëlaan - Olympiadelaan en voetpaden in de St.-Jansstraat 

008 Wegen- en rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Mussenblok, Woud, Brouwerijstraat - 0 - 24- 

2014 - rooilijn- en onteigeningsplan 

009 Heraanleg Klein Gentstraat: goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 

Grobbendonk, stad Herentals en de firma DCM en de toewijzing van de studieopdracht voor de 

werken aan IOK via een inhouse opdracht 

010 Digitale gemeentelijke parkeerkaart 

011 Bewonerskaart: digitale bewonerskaart en wijziging voorwaarden 

012 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: 

filiaalcontract 

Gesloten zitting 

013 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) - vervanging plaatsvervangend lid: 

goedkeuring. 

 

 

002 Skateterrein 2016: planning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning, de geplande werken en 

de afspraken die zijn gemaakt tussen de verschillende diensten voor de aanleg van het skateterrein 

in het stadspark. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de financieel geplande kosten goed. 

 

 

003 Kennisname advies cultuurraad budget 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad met 

betrekking tot het budget van 2017 en geeft na de agendering van het budget 2017 op een volgende 

gemeenteraad een antwoord op de vragen van de cultuurraad. 



004 Openingsfeest cc ‘t Schaliken 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor het nieuwe cultuurseizoen het 

Openingsfeest op zondag 25/09/2016 van 14 tot 18 uur te organiseren op de Grote Markt, het 

buitenplein en de schouwburg van cc ’t Schaliken. Het college van burgemeester en schepenen keurt 

de gevraagde ondersteuning goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de noordzijde van de Grote Markt parkeervrij 

te maken van 9 tot 20 uur en om deze verkeersvrij te maken op zondag 25/09/2015 van 13.30 tot 

18 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om elektronisch versterkte muziek 

te spelen waarbij: 

- voor de speakers het maximaal geluidsniveau van L Aeq,15min 95 dB(A) niet overschreden mag 

worden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als L Amax,slow 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. 

- voor de paardenmolen het maximaal geluidsniveau van maximaal 85 dB(A) L Aeq,15m niet 

overschreden mag worden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als L Amax,slow 92 dB(A) 

niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. 

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in 

rekening gebracht. 

 

 

005 Vlaggenmasten op de Grote Markt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de rij vlaggenmasten op de zuidkant van de 

Grote Markt enkel voor protocollair gebruik zijn conform de voorschriften van de Vlaamse en 

federale overheid.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de rij vlaggenmasten op de noordkant van de 

Grote Markt na aanvraag kunnen gebruikt worden: 

- bij officieuze feest- of themadagen 

- bij vragen door verenigingen of organisatoren, gesteld aan het cultuurcentrum of de diensten van 

de stad Herentals 

- door organisatoren die de Grote Markt innemen voor het organiseren van evenementen of 

festiviteiten. 

Het cultuurcentrum neemt het beheer van de vlaggenmasten op de Grote Markt op zich en verzorgt 

de bevlagging. 

 

 

006 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: retributiereglement Stedelijke 

Academies: aanpassing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot aanpassing van het 

retributiereglement Stedelijke Academies principieel goed en vraagt de voorzitter van de 

gemeenteraad dit te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 

007 Privatieve ingebruikname openbaar domein: terrasvergunning Pasta Tin 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* zaakvoerster van Pasta Tin, 

Zandstraat 5, 2200 Herentals, een terrasvergunning om voor haar zaak twee kleine bistrotafels en 

vier stoelen te plaatsen. De vrije doorgang van 1,50 m moet steeds gerespecteerd worden.  

 

 



008 Afrekening drukwerk: maart, april, mei 2016 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening van het drukwerk voor de 

stadsdiensten, de nevengeschikte besturen en de verenigingen van maart, april en mei 2016 goed. 

 

 

009 nv Eigen Haard: kennisname verslag algemene vergadering 15/06/2016 
BESLUIT 

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

vergadering van nv Eigen Haard van 15/06/2016. 

 

 

010 Dagvaarding personeelslid: aanstelling raadsman 
BESLUIT 

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

de belangen van (X)* werknemer van de stad Herentals, voor de politierechtbank te verdedigen. 

 

 

011 Tussenkomst sociale dienst personeel 2016/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een toelage of tussenkomst toe te kennen aan 

volgend personeelslid: (X)*. 

 

 

012 Kennisgeving datum indiensttreding coördinator sport, jeugd & internationale 

samenwerking - Simon Vantomme 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de indiensttreding van 

Simon Vantomme, coördinator sport, jeugd & internationale samenwerking. Simon komt in dienst op 

01/07/2016. 

 

 

013 Aanstelling schoonmaker in vervanging van loopbaanonderbreking: Marijke Devaere 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als schoonmaker, niveau D, met een 

arbeidsovereenkomst voor 0,5/5 in vervanging van (X)* arbeider afwezig wegens 

loopbaanonderbreking, van 01/07/2016 tot einde loopbaanonderbreking van (X)*. 

 

 

014 Selectieprocedure expert patrimonium: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van expert patrimonium, niveau B. 

 

 

015 Selectieprocedure projectleider: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van projectleider, niveau A. 

 

 



016 Selectieprocedure ploegbaas schoonmaak: kennisgeving eindproces-verbaal 

BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van ploegbaas schoonmaak, niveau D4. 

 

 

017 Selectieprocedures arbeider vervoer en arbeider logistiek, evenementenbeheer & 

administratie: openverklaring, vaststelling selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van arbeider vervoer, niveau 

D, contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving en om één 

functie van arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie, niveau D, contractueel open 

te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving. Verder beslist het college van 

burgemeester en schepenen om voor beide functies een wervingsreserve aan te leggen voor een 

periode van twee jaar.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 24/08/2016 schriftelijk kandidaat stellen bij 

het college van burgemeester en schepenen. De vacatures worden bekendgemaakt volgens de 

regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functies van 

arbeider vervoer en arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie vast als volgt: 

A. Praktische test 

Toetsing van de praktische competenties zoals voorzien in het profiel van de 

functiebeschrijving.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test.  

B. Interview 

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op het interview. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview voor 

de functies van arbeider vervoer en arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie 

plaatsvinden op 20/09/2016 en 21/09/2016.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de teamleider logistiek, evenementenbeheer en administratie, (X)* het diensthoofd 

personeel & organisatie, (X)* de teamleider reiniging en (X)* de ploegbaas gemeentebestuur 

Olen, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedures voor de functies van 

arbeider vervoer en arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie 

- (X)* de consulent organisatieontwikkeling aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedures voor de functies van arbeider vervoer en arbeider logistiek, 

evenementenbeheer & administratie. 

5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden goed:  

- Een rijbewijs C of een rijbewijs D hebben.  

 

 

018 Selectieprocedure technieker elektriciteit: openverklaring, vaststelling selectieprocedure 

en samenstelling van de selectiecommissie 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van technieker elektriciteit, 

niveau D4, contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving. 

Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen 



voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 24/08/2016 

schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen.  

De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

technieker elektriciteit vast als volgt: 

A. Praktische test  

Toetsing van de praktische competenties zoals voorzien in het profiel van de 

functiebeschrijving.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test.  

B. Interview 

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op het interview.  

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview 

plaatsvinden op woensdag 28/09/2016.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de teamleider wegen en technieken gebouwen, (X)* het diensthoofd personeel & 

organisatie, (X)* het hoofd facilitaire dienst OCMW Herentals en (X) de technisch medewerker 

sani & elektrotechnieken C1/C3 stad Geel aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van technieker elektriciteit 

- (X)* de consulent organisatieontwikkeling aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van technieker elektriciteit. 

5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden goed:  

- Een rijbewijs C of een rijbewijs D hebben. 

 

 

019 Selectieprocedure expert sportanimatie: openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, 

voorwaarden & selectieprocedure 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse functie van expert 

sportanimatie, niveau B, contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving. Verder 

beslist het college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor 

een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 24/08/2016 

schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. 

De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving voor de functie van 

expert sportanimatie vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van expert 

sportanimatie vast. 

4. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van expert 

sportanimatie vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de (eventuele) examenstof.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test. 

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan de praktische test. 

 



B. Praktische test 

Toetsing van de kwaliteiten als lesgever - seniorenfitness 

- Lesinhoud en –opbouw, tijdsindeling 

- Lesvoorbereiding en uitvoering 

- Enthousiasme en motiverende kwaliteiten  

- Creativiteit  

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op de praktische test. 

Enkel kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor 

deelname aan het interview. 

C. Interview 

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.  

5. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 19/09/2016. De praktische test vindt plaats op dinsdag 04/10/2016 en donderdag 

06/10/2016. Het interview vindt plaats op donderdag 13/10/2016.  

 

 

020 Beëindiging arbeidsovereenkomst met betaling van een verbrekingsvergoeding 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Voorstel ontslag van een werknemer 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

022 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 delegeert aan Liliane Lemmens. 

- het feit dat Liliane Lemmens de dagelijkse leiding van de financiële dienst waarneemt tijdens de 

afwezigheid van de financieel beheerder. 

 

 

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

 

 

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

 

 



025 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

026 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

027 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

028 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

029 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

030 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

031 Uitgaven 2016: week 25 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

032 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 07/06/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 07/06/2016.  

 

 

033 Belastingen 2016-2019: belasting op publiciteitspanelen, aanpassing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot aanpassing van het reglement op 

publiciteitspanelen principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad dit reglement 

te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad. 

 

 



034 Raamovereenkomst voor het uitvoeren op afroep van elektriciteitswerken in regie - 

dossier 2016-056: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van aan 

te schrijven firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-056 en de raming voor de 

opdracht 'uUitvoeren op afroep van elektriciteitswerken in regie' 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. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 

exact benodigde hoeveelheden om een concrete raming op te maken. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

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

- Helsen-Peeters Electro, Geelseweg 15, 2200 Herentals 

- Electro Tendo bvba, Atealaan 14, 2200 Herentals 

- Electro Verwimp, Lankem 2, 2200 Herentals 

- HTEW, Dikberd 14 - Unit 3D, 2200 Herentals 

- Elektriciteitswerken ETRA, Zandstraat 3, 2280 Grobbendonk 

- Electro Service Klaas (ESK), Cardijnlaan 19, 2200 Herentals 

- Tom Pauwels, Vuurdoornstraat 3, 2200 Herentals 

- BAS Contracting nv, Welvaartstraat 10, 2200 Herentals. 

 

 

035 Leveren van muziekinstrumenten voor de Academie voor Muziek Woord en Dans - dossier 

2016-058: 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. 2016-058 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van muziekinstrumenten voor de Academie voor Muziek Woord en Dans' 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 11.024,81 euro exclusief btw of 13.340,02 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

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

- Lemca, Bisschoppenhoflaan 486, 2100 Deurne 

- Adams Muziekcentrale, Halensebaan 157, 3290 Diest 

- Key Music, Bovenrij 55, 2200 Herentals 

- Music Vanderheyden, Pas 138, 2440 Geel 

- Accordeons Karine, Antwerpsesteenweg 251, 2390 Malle 

- Bax Shop Antwerpen, Stijfselrui 46, 2000 Antwerpen. 

 

 

036 Leveren en plaatsen van meubilair voor de inrichting van het stadsarchief - dossier 2016-

059: 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. 2016-059 en de raming voor de 

opdracht 'leveren en plaatsen van meubilair voor de inrichting van het stadsarchief' 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 54.000 euro. 



Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

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

- Bruynzeel Storage Systems, Heizel Esplanade 50B, 1020 Brussel (Laken) 

- Almasy NV, Strijbeekseweg 13, 2328 Hoogstraten 

- Mecalux, Gulledelle 94 - bus 4, 1020 Brussel (Laken) 

- JuRo Unirek bvba, Blekerijstraat 75 - bus 20, 9000 Gent 

- Innosell, Postbus 34, NL-7620 AA Borne, Nederland 

- Hagisto, Kerkweg 18, NL-3465 JJ Driebruggen, Nederland. 

 

 

037 Verkaveling Grotstraat - Blindestraat: verslag werfvergadering 16/06/2016 
BESLUIT 

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

van 16/06/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Grotstraat-Blindestraat'.  

 

 

038 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Belgiëlaan 
BESLUIT 

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

voeren voor Infrabel om een kabel te leggen in de Belgiëlaan ter hoogte van de spooroverweg.  

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. 

 

 

039 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Molenvest 
BESLUIT 

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

te voeren in de Molenvest om 3 buizen te leggen. De werken mogen uitgevoerd worden onder 

volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 



040 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 

BESLUIT 

Het college geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te voeren om het ondergrondse 

distributienet in de Toekomstlaan tussen het kruispunt met Wolfstee en Toekomstlaan 52 te 

verplaatsen. 

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. 

 

 

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Koninkrijk 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet in Koninkrijk tussen nummer 85 en 89 te vervangen ten 

gevolge van een defect. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

042 Wegmarkeringen (raamcontract 2016-2019) - 2016/020: goedkeuring vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Traffic Services nv, 

Schoonmansveld 23, 2870 Puurs goed voor de opdracht 'wegmarkeringen' voor een bedrag van 

1.814,44 euro exclusief btw en exclusief herzieningen. 

 

 

043 Bewonerskaart: digitale bewonerskaart en wijziging voorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot aanpassing van de 

gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2011 over de toekenningsvoorwaarden van de bewonerskaart 

en de invoering van de digitale bewonerskaart principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de 

gemeenteraad om dit reglement te agenderen op een volgende gemeenteraad. 



044 Gemeentelijke parkeerkaart: bewonerskaart: toekenningsvoorwaarden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van 

een digitale gemeentelijke parkeerkaart principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de 

gemeenteraad om dit reglement te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

045 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Ekelstraat 

BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Ekelstraat (tussen Vogelzang en Ekelstraat nummer 101): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ekelstraat 

(tussen Vogelzang en Ekelstraat nummer 101) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’ en verkeersborden 

F41 ‘omleiding’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

046 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Acacialaan / Lindenlaan 

BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Acacialaan (tussen Wilgenlaan en Acacialaan nummer 26) en de 

Lindenlaan (vanaf Acacialaan tot en met de grens tussen huisnummers 6 en 8): 

- Van 30/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 12 uur en 

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

verkeersborden C3 en onderbord ‘speelstraat van 30/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 

uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

047 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Ernest Claesstraat 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Ernest Claesstraat: 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ernest 

Claesstraat (vanaf huisnummer 45) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van een dranghek met verkeersborden C3 en onderbord ‘speelstraat tussen 12 

uur en 21 uur.’ 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 



048 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat St.-Waldetrudisstraat 

BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de St.-Waldetrudisstraat (het stuk tussen de Noorderwijksebaan en 

de Herenthoutseweg): 

- Van 01/07/2016 tot en met 21/07/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de St.-

Waldetrudisstraat (stuk tussen Noorderwijksebaan en Herenthoutseweg) tussen 12 uur en 21 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en 

onderbord ‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 21/07/2016 tussen 12 uur en 21 uur.’ 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

049 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Bolwerkstraat 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Bolwerkstraat (2de deel - tussen huisnummers 40 en 84): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Bolwerkstraat (2de deel - tussen huinummers 40 en 84) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

050 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat IJzergieterijstraat 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de IJzergieterijstraat (van huisnummer 9 tot 23): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

IJzergieterijstraat (van huisnummer 9 tot 23) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

051 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Veldstraat 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Veldstraat (tussen Veldstraat nummer 4 en de Waterloostraat): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Veldstraat 

(tussen Veldstraat nummer 4 en de Waterloostraat) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel 



wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

052 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Greesstraat 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Greesstraat (tussen de Geelseweg en de Greesstraat nummer 

8): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Greesstraat 

(tussen de Geelseweg en de Greesstraat nummer 8) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

053 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Berkenlaan 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Berkenlaan (tussen de Kastanjelaan en de Berkenlaan nummer 

14): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/07/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Berkenlaan 

(tussen de Kastanjelaan en de Berkenlaan nummer 14) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 01/07/2016 tot en met 31/07/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

054 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Beukenlaan 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Beukenlaan (tussen de Lindenlaan en de Kastanjelaan): 

- Van 15/08/2016 tot en met 28/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Beukenlaan 

(tussen de Lindenlaan en de Kastanjelaan) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord 

‘speelstraat van 15/08/2016 tot en met 28/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 



- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

055 Tijdelijk verkeersreglement: speelstraat Vinkenslag 
BESLUIT 

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

organisatie van een speelstraat in de Vinkenslag (tussen de Vinkenslag nummers 3 en 16): 

- Van 01/07/2016 tot en met 31/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Vinkenslag 

(tussen Vinkenslag nummers 3 en 16) tussen 12 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3 en onderbord ‘speelstraat van 

01/07/2016 tot en met 31/08/2016 tussen 12 uur en 21 uur’. 

- Voetgangers, bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of waarvan de garage in de 

straat gelegen is, prioritaire voertuigen en fietsers hebben wel toegang tot de straat. 

- De dranghekken worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de stad Herentals geplaatst 

en weggenomen. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

056 Parking zwembaden en recreatiedomein - aanvraag standplaats medische wagen - externe 

dienst voor preventie en bescherming op het werk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Mensura om de medische 

wagen te parkeren op de parkeerplaats van het recreatiedomein Netepark ter hoogte van het 

verkeerspark op volgende dagen tussen 8 uur en 17 uur: 

- vrijdag 09/09/2016 

- woensdag 21/09/2016 

- maandag 26/09/2016 

- vrijdag 14/10/2016 

- maandag 17/10/2016 

- vrijdag 21/10/2016 

- vrijdag 04/11/2016 

- woensdag 09/11/2016 

- dinsdag 15/11/2016 

- woensdag 30/11/2016 

- maandag 05/12/2016 

- maandag 12/12/2016 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen toestemming aan Mensura om de 

medische wagen te parkeren op de parkeerplaats van het recreatiedomein Netepark op: 

- woensdag 06/07/2016 

- woensdag 27/07/2016 

- woensdag 10/08/2016 

- woensdag 24/08/2016 

 

 

057 Verzaking verkaveling V2014/008: aktename - Eigen Haard nv - Schuttersstrraat z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aangevraagd door de 

eigenaar Eigen Haard nv, (X)* aan de verkavelingsvergunning V2014/008 verleend voor het 

verkavelen van 2 loten in Herentals, Schuttersstraat, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, 

sectie C, perceelnummers 265C/deel, 272N/deel, 265R 2/deel en 272P/deel. 

 

 



058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00059: verlening - Eigen Haard 

nv - Schuttersstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00059 aan Eigen Haard, voor het terrein gelegen in Schuttersstraat 2 - 4 – 

6, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 265C, 265R2, 272N, 

272P. 

De aanvraag betreft het bouwen van 3 woningen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- Het advies van de technische dienst van 27/05/2016 met kenmerk EL160104 moet nageleefd 

worden: 

- Aanvragen van de plaatsing van huisaansluitingsputjes op de openbare riolering voor aanvang 

van de bouwwerken. 

- 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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- Enkel in de voortuinstrook kan een reliëfwijziging met een helling van maximum 4 % worden 

verantwoord. Een ophoging van de achtertuin kan niet worden verantwoord. In de 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 2013/00019 verleend op 18/03/2013 (herbouw 

Diependaal 9) werd geen reliëfwijziging gevraagd. 

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

bodem op het eigen terrein.  

- 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, …).  

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

- 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.  

 

 

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/064: verlening – (X)*- 

Ekelstraat 62 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/064 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat 62, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 321Z. 

De aanvraag betreft het slopen van een achterbouw, het verbouwen van een ééngezinswoning en 

het bouwen van een bijgebouw. 

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 dakbasis wordt beperkt tot 9,00 m. 

- De gevels op de perceelsgrenzen van het hoofdgebouw die hoger en/of dieper reiken dan de 

aanpalende bebouwing en de gevel van het bijgebouw op de perceelgrens moeten afgewerkt 

worden met een volwaardig gevelmateriaal dat voldoende residentieel is.  



- Voor het bijgebouw op de achterste perceelgrens moet nog een stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd en verkregen worden, tenzij men kan aantonen dat dit als geacht vergund 

beschouwd mag worden.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 10/06/2016 met kenmerk 

EL160125 moeten strikt nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting voor afvalwater moet behouden en hergebruikt worden. 

- Nieuwe verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van het nieuwe bijgebouw moet 

opgevangen worden in de voorziene hemelwaterput, de infiltratievoorziening of het op 

natuurlijke wijze infiltreren in de bodem. 

- Bij de technische dienst moet tijdig een aanvraag ingediend worden voor het verwijderen van 

het verhoogde voetpad ter hoogte van de voormalige garage. De kosten hiervoor zijn volledig 

ten laste van de bouwheer. 

- Hoogteverschillen ten opzichte van het openbaar domein moeten op het eigen perceel 

weggewerkt 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. 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/075: verlening – (X)* - Ekelstraat 

153 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/075 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat 153, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 442E2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een barbecue en een tuinoven. 

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 barbecue / oven moet minstens 1,00 m van de perceelsgrenzen worden geplaatst. Dit wordt in 

het rood aangeduid op het inplantingsplan.  

- De buitenoven en barbecue kunnen enkel voor particulier gebruik worden ingezet. Het gebruik 

van de kookinstallatie mag geen hinder (rook, geur, geluid, …) veroorzaken voor de omwonenden. 

- 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, politiecodex, …).  

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

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/074: verlening – (X)* - Ekelstraat 

153 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/074 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat 153, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 442E2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis. 

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 muur in snelbouwsteen moet degelijk worden afgewerkt. 



- 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,…). 

 

 

062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/068: verlening - Noyens - 

Ekelstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/068 aan Ilse Noyens voor het terrein gelegen in Ekelstraat, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 419N. 

De aanvraag betreft het kappen van alle bomen op de bouwgrond. 

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 van het advies van de NMBS/Infrabel van 19/05/2016 met kenmerk 

3516.Herentals/197.adv.Col/2016/FDR moeten strikt nageleefd worden. 

- Na de kapwerken moet het terrein als groene zone worden aangelegd en als dusdanig 

gehandhaafd in afwachting van een bouwproject. 

 

 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/080: verlening – (X)* - 

Ekelstraat 15 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/080 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ekelstraat 15, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 410N. 

De aanvraag betreft het bouwen van een afdak van 20 m². 

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 bouwheer van het project moet zelf nagaan of de bestaande erfdienstbaarheid gerespecteerd 

wordt met het bouwen van dit afdak.  

- Het hemelwater van het afdak moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 

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

 

 

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00036: verlening – Lyro bvba - 

Langendonk 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00036 aan Lyro bvba, voor het terrein gelegen in Langendonk(HRT) 8, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 194A, 194B, 195, 196A, 196B, 

196C. 

De aanvraag betreft het slopen van een voederplaats en het slopen van een deel van een stalling met 

voederopslag en het regulariseren van een garage en stal en het herinrichten van een garage. 

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

bezwaarschriften werden 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.  



- Het advies van het departement Landbouw van 14/04/2016 met kenmerk 2016_049488/STAL 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 15/04/2016 met kenmerk BA/16-03770-

AN moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de technische dienst van 28/04/2016 met kenmerk 2016/00036 moet nageleefd 

worden: 

- het opvangen van het hemelwater van de volledige dakoppervlakte in een hemelwaterput met 

een maximale inhoud van 10.000 liter 

- het hergebruiken van het opgevangen hemelwater voor onderhoudswerken in en om de 

garage en de stal en als drinkwater voor de dieren 

- het opvangen van de overloop van de hemelwaterput in een infiltratievoorziening op het eigen 

terrein 

- 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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer 

- het advies van de milieudienst van 23/05/2016 met kenmerk 2016-046 KD moet nageleefd 

worden: 

- Zolang er geen melding volgens Vlarem, titel I is geacteerd wordt de afgeleverde 

bouwvergunning geschorst. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Na het slopen van de overdekte voederplaats en overdekking en het deel van de stalling met 

voederopslag moet het terrein vrijgemaakt worden van inert afbraakmateriaal en in zijn 

oorspronkelijke toestand worden hersteld. 

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

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

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd moet hiervoor een 

melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 

- De landschapselementen moeten worden beschermd. Dit wil zeggen dat de nodige maatregelen 

genomen moeten worden om de houtkanten en bomen die in de weide staan, te beschermen 

tegen vraat door de dieren. Om vraatschade aan de houtkant en bomen te voorkomen, moet men 

een raster plaatsen op minstens 1,5 meter afstand. Rasters mogen niet aan de bomen bevestigd 

worden. Het bos moet eveneens uitgerasterd worden en behouden blijven. Kappingen in deze 

zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

- Rond de bijgebouwen zal een aanplant uitgevoerd worden van hagen van streekeigen planten en 

struiken. Het Agentschap Natuur en bos raadt aan om zich bij te laten staan / ondersteunen door 

Regionale Landschappen, voor de soortenkeuze van de aanplant van de hagen. Specifiek kunnen 

zij nagaan of er in de buurt gekende autochtone genenbronnen aanwezig zijn. Desgevallend zal de 

soortenkeuze hier aan aangepast worden. 

- 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. 

 

 

065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/070: verlening – (X)* - 

Roggestraat 37 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/070 aan (X)* voor het terrein gelegen in Roggestraat 37, 2200 Herentals 

met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 149M4. 

De aanvraag betreft het bouwen van een 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 bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 27/05/2016 met kenmerk 

EL160103 moet worden gerespecteerd: 

- De overloop van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering moet weggelaten worden. 

Al het hemelwater moet geïnfiltreerd worden op het eigen terrein. 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 carport moet worden ingeplant op 5 m achter de voorgevelbouwlijn, zoals in rood aangeduid 

op de plannen. 

 

 

066 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00052: deels verlening en deels 

weigering – (X)* - Schransstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00052 aan (X)* voor het terrein gelegen in Schransstraat in Herentals met 

kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 255Y en 255Z. 

De aanvraag betreft het voorstel 1 voor de aanleg van een paardenpiste. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert dit voorstel omdat: 

- onvoldoende afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen gerespecteerd kan worden 

- er geen houtkant kan aangeplant worden langs de perceelsgrenzen om hinder van wegvliegend 

zand te beperken. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer 2016/00052 aan (X)* voor het terrein gelegen in Schransstraat, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 255Y en 255Z. 

De aanvraag betreft het voorstel 2 voor de aanleg van een paardenpiste. 

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:  

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De piste moet op een afstand van 6,00 m van de rechter perceelgrens aangelegd worden, zoals in 

rood aangeduid op het grondplan.  

- Langs de perceelsgrenzen moet een houtkant worden aangeplant met inheems hakhout. 

 

 

067 Princiepsvraag voor een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

068 Princiepsvraag voor een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



069 Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen aangaande vordering tot vernietiging - dossier 

2009/0025 - Vlaamse Bouwmaatschappij - Paradijsstraat: kennisname  
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen van 07/06/2016 waarbij de beslissing van de provincie Antwerpen van 

24/10/2013 wordt vernietigd en de deputatie van de provincieraad wordt bevolen een nieuwe 

beslissing te nemen over het administratief beroep. 

 

 

070 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) - vervanging 

plaatsvervangend lid 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)* als 

plaatsvervangend lid in de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voordracht van (X)* als 

plaatsvervangend lid. (X)* wordt plaatsvervanger voor het effectief lid (X)*. 

 

 

071 Interimkantoren in kernwinkelgebied 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het standaardadvies voor 2016 maar 

zal zaak per zaak een beslissing nemen.  

Bij tijdelijke leegstaande panden uit het kernwinkelgebied gaat de voorkeur uit naar detailhandel en 

horeca. Bij structureel leegstaande panden uit het kernwinkelgebied kan er milder worden 

omgegaan met de aanvragen tot functiewijziging.  

Buiten het kernwinkelgebied is het geen probleem om diensten aan te bieden. Bij langdurige 

leegstand buiten het kernwinkelgebied wordt een functiewijziging naar huisvesting of diensten 

aangemoedigd. De verplichting om de functiewijziging aan te vragen, is zowel geldig binnen als 

buiten het kernwinkelgebied.  

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

leegstaande panden in het kernwinkelgebied om ze te wijzen op de verplichting voor het aanvragen 

van een functiewijziging. Daarnaast krijgen de eigenaars van leegstaande panden buiten het 

kernwinkelgebied ook een sensibiliserende brief in de bus.  

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

leegstaande panden buiten het kernwinkelgebied om hen te wijzen op de opportuniteiten van de 

functiewijziging van hun pand naar huisvestiging of andere diensten.  

 

 

072 Stedelijke Academies: principiële goedkeuring filiaalovereenkomst 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepaste filiaalcontract principieel goed en 

vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op de volgende 

gemeenteraad. 

 

 

073 EK Voetbal 2016: matchen Rode Duivels op groot scherm 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen komt in aanvulling van de bestaande beslissing van 

25/04/2016 en in het kader van het overleg met de stedelijke diensten uitzonderlijk tegemoet aan de 

vraag van de feitelijke vereniging Homahé en staat een afwijking van de geluidsnorm tot maximaal 95 

dB (A) L Aeq, 15 min toe tot maximaal 1 uur voor het spelen van elektronisch versterkte muziek bij de 

projectie van de kwartfinale op 01/07/2016 (en onder voorbehoud ook voor de halve finale en finale) 

van de Rode Duivels op een groot scherm op de Grote Markt.  



Het college van burgemeester en schepenen keurt voor de kwartfinale op 01/07/2016 (en onder 

voorbehoud ook voor de halve finale en finale) een parkeerverbod op de zuidkant van de Grote 

Markt goed tot maximum 2 uur ’s nachts. Hiervoor wordt een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                    de wnd. burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                   Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


