
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 
Besluiten van 16 augustus 2016 

 
 

 
Aanwezigen: Verheyden Wies – waarnemend burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons - schepenen 

Van de Perre Peter - waarnemend secretaris 

 

 

001 Wielerwedstrijd 25/08/2016: goedkeuring stadsbestuur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan RPL Events bvba, 

Saffierstraat 5 Unit 12, 2200 Herentals voor het organiseren van een wielerwedstrijd op 25/08/2016 

in Herentals.  

 

 

002 Kardinaalstoertocht 02/10/2016: goedkeuring stadsbestuur 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Kris Versweyvel, Lepelstraat 

41, 2290 Vorselaar voor het organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 

02/10/2016. 

 

 

003 Cultureel initiatief: uitreiking tiende Nestor (2016) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de organisatie van de Nestor te ondersteunen 

door:  

- maximum 1.500 euro subsidie uit het budget gemeenschapsvormende activiteiten en maximum 

750 euro subsidies voor culturele initiatieven te voorzien mits de werkelijke kosten binnen de 

twee maanden na de activiteit gestaafd worden met een definitieve afrekening en de nodige 

bewijsstukken 

- een gratis receptie aan te bieden. 

De zaalhuur moet worden betaald conform het gangbare retributiereglement. 

 

 

004 Ordeningschema en (digitale) klasseringstructuur: projectplan inclusief bepalen stuurgroep 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het projectplan voor de 

ontwikkeling en uitvoering van een nieuw geïntegreerd ordeningschema en een (digitale) 

klasseringstructuur voor de bevordering van het informatiebeheer en de archivering binnen de 

volledige organisatie van de stad. In het bijzonder bepaalt het college van burgemeester en 

schepenen dat volgende mensen deel uit maken van de stuurgroep: schepen Jan Bertels (voorzitter), 

schepen Ingrid Ryken, de sectormanager vrije tijd, het diensthoofd ICT en het diensthoofd 

stadsarchief (als coördinator).  

 

 



005 Hummeltjeshof: vormingsavond voor ouders 25/10/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op dinsdag 25/10/2016 een vormingsavond 

voor de ouders van baby’s en peuters van het kinderdagverblijf Hummeltjeshof met als thema 

‘vermoeiend als slapen niet lukt’. De kosten die hieraan verbonden zijn, vallen ten laste van de 

stadskas  onder het ramingsnummer 2016140653. 

 

 

006 GAS-prestatie: bemiddelingsovereenkomst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bemiddelingsovereenkomst tussen (X)* en de 

stad Herentals met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie van 8 uur goed. 

 

 

007 Project ‘Wegwijzer’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het vormingsaanbod vanuit het project 

‘Wegwijzer’ voor de medewerkers van de stad en OCMW goed.  

Het college van burgemeester en schepenen duidt Wies Geerts, diensthoofd welzijn & preventie, aan 

als contactpersoon vanuit het stadsbestuur voor het project ‘Wegwijzer’. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van het OCMW dat Bart 

Van Ballaer, hoofd sociale dienst, aangeduid is als contactpersoon vanuit het OCMW-bestuur voor 

het project ‘Wegwijzer’.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het principieel akkoord van het 

OCMW in verband met het vormingsaanbod. 

 

 

008 Participeren van het Rode Kruis Noorderwijk-Morkhoven in het project ‘Hartveilige stad’ 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel van het Rode 

Kruis Noorderwijk - Morkhoven en bespreekt met het Rode Kruis Herentals een gelijkaardige regeling 

voor het AED-toestel in de Schoolstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om in het budget 2017 de nodige middelen voor 

de onderhoudscontracten te voorzien. 

 

 

009 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 5 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

010 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 10 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

011 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 13 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



012 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 14 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

013 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 15 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

014 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 17 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

015 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 18 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

016 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 19 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

017 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 20 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

018 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 21 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

019 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 22 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

020 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 23 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 24 

BESLUIT 

(X)*. 

 

022 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 25 

BESLUIT 

(X)* 

 



023 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 26 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

024 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 27 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

025 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 28 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

026 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 29 

BESLUIT 

(X)*. 

 

 

027 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 30 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

028 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 31 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

029 Subsidies 2016: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 32 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

030 Wateroverlast 23/06/2016: schade gemeld aan Rampenfonds 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overzicht van de schadegevallen 

na de hevige regenbuien in juni 2016 en de meldingen aan het Vlaams Rampenfonds. 

 

 

031 Aanvraag toelating nocturne pop-up Leontine 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nocturne van pop-up cocktailbar Leontine 

goed. De nocturne vindt plaats op 10/09/2016 en is ten laatste afgelopen om 24 uur. De veiligheids- 

en geluidsnormen worden gerespecteerd. Het geluidsniveau van 85 decibel wordt niet overschreden.  

 

 

032 Week van de Mobiliteit: geplande acties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname van de stad Herentals aan de Week 

van de Mobiliteit van 16/09/2016 tot en met 22/09/2016 goed. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist met het bestuur en het personeel van de stad 

deel te nemen aan de actie Car Free Day op 22/09/2016 en zorgt voor een beloning voor de 

deelnemers evenals voor de bezoekers van het stadsloket, de bibliotheek en het Netepark.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het persmoment van 'Stappen, 

Trappen & Shoppen' op 24/08/2016 om 8 uur in de Lakenhal. De trekking van de spaarkaarten 

'Stappen, Trappen & Shoppen' gebeurt in de eerste week van oktober 2016. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om op vrijdag 14/10/2016 om 

18.30 uur een receptie te organiseren in de Lakenhal ter ere van de prijsuitreiking van de actie 

'Stappen, Trappen & Shoppen'. 

Alle acties van de stad worden vermeld op de website van de Week van de Mobiliteit. 

 

 

033 Tijdelijke huisvesting stads- en OCMW-diensten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de verhuisbeweging van het 

geïntegreerde team personeel & organisatie van stad en OCMW Herentals en het geïntegreerde 

team ICT van stad en OCMW Herentals naar de oude Gasthuissite goed te keuren. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de verhuisbeweging van de 

geïntegreerde teams stad en OCMW Herentals van staf van de secretaris, financiën, dienstverlening 

& communicatie en team patrimonium naar het administratief centrum goed te keuren. 

 

 

034 Planning gemeenteraadszittingen 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de data van de 

gemeenteraadszittingen, dienstjaar 2017: 

- dinsdag 07/02/2017 

- dinsdag 07/03/2017 

- dinsdag 28/03/2017 

- dinsdag 02/05/2017 

- dinsdag 06/06/2017 

- dinsdag 04/07/2017 

- dinsdag 05/09/2017 

- dinsdag 03/10/2017 

- dinsdag 07/11/2017 

- dinsdag 05/12/2017 

- dinsdag 19/12/2017 

 

 

035 Planning zittingen schepencolleges 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende data vast om te vergaderen in 2017: 

- maandag 02/01/2017 om 13.30 uur 

- maandag 09/01/2017 om 13.30 uur 

- maandag 16/01/2017 om 13.30 uur 

- maandag 23/01/2017 om 13.30 uur 

- maandag 30/01/2017 om 13.30 uur 

- maandag 06/02/2017 om 13.30 uur 

- maandag 13/02/2017 om 13.30 uur 

- maandag 20/02/2017 om 13.30 uur 

- maandag 27/02/2017 om 13.30 uur 

- maandag 06/03/2017 om 13.30 uur 

- maandag 13/03/2017 om 13.30 uur 



- maandag 20/03/2017 om 13.30 uur 

- maandag 27/03/2017 om 13.30 uur 

- maandag 03/04/2017 om 13.30 uur 

- maandag 10/04/2017 om 13.30 uur 

- dinsdag 18/04/2017 om 9 uur 

- maandag 24/04/2017 om 13.30 uur 

- dinsdag 02/05/2017 om 9 uur 

- maandag 08/05/2017 om 13.30 uur 

- maandag 15/05/2017 om 13.30 uur 

- maandag 22/05/2017 om 13.30 uur 

- maandag 29/05/2017 om 13.30 

- dinsdag 06/06/2017 om 9 uur 

- maandag 12/06/2017 om 13.30 uur 

- maandag 19/06/2017 om 13.30 uur 

- maandag 26/06/2017 om 13.30 uur 

- maandag 03/07/2017 om 13.30 uur 

- maandag 17/07/2017 om 13.30 uur 

- maandag 31/07/2017 om 13.30 uur 

- woensdag 16/08/2017 om 9 uur 

- maandag 28/08/2017 om 13.30 uur 

- maandag 04/09/2017 om 13.30 uur 

- maandag 11/09/2017 om 13.30 uur 

- maandag 18/09/2017 om 13.30 uur 

- maandag 25/09/2017 om 13.30 uur 

- maandag 02/10/2017 om 13.30 uur 

- maandag 09/10/2017 om 13.30 uur 

- maandag 16/10/2017 om 13.30 uur 

- maandag 23/10/2017 om 13.30 uur 

- maandag 30/10/2017 om 13.30 uur 

- maandag 06/11/2017 om 13.30 uur 

- maandag 13/11/2017 om 13.30 uur 

- maandag 20/11/2017 om 13.30 uur 

- maandag 27/11/2017 om 13.30 uur 

- maandag 04/12/2017 om 13.30 uur 

- maandag 11/12/2017 om 13.30 uur 

- maandag 18/12/2017 om 13.30 uur 

- woensdag 27/12/2017 om 9 uur 

 

 

036 Ondergrondse parkeerplaatsen bibliotheek: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten 

huurovereenkomst 
BESLUIT 

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

van een parkeerplaats onder de bibliotheek op 31/08/2016. 

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

parkeerplaats onder de bibliotheek met (X)* vanaf 01/09/2016. 

 

 



037 Aanstelling halftijds redder met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Peter 

Van Leuven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Peter Van Leuven, geboren in Turnhout op 

20/10/1963, aan als redder in het niveau D met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur vanaf 01/09/2016. 

 

 

038 Aanstelling diensthoofd financiën, niveau A, met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur: Ans Versmissen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ans Versmissen, geboren in Turnhout op 

11/11/1985, aan als diensthoofd financiën, niveau A, met een voltijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. De datum van indiensttreding wordt later aan het college van burgemeester en 

schepenen meegedeeld. 

 

 

039 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

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

 

 

041 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
Besluit 
(X)*. 

 

 

042 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

043 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

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

 

 

045 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 
(X)* 

 

 



046 Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

047 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

048 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

049 Intrekking ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

050 Uitgaven 2016: week 31 en 32 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

051 Bestelbons 2016: week 31 en 32 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 16/08/2016 en 

bestelbons 2016006364 en 2016006366 goed. 

 

 

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

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nr. 8136, belasting op inname 

openbaar domein vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.186,25 euro. 

 

 

053 Leveren van een vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug - dossier 2016-064: 

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. 2016-064 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van een vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug' 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 82.644,63 euro exclusief btw of 100.000 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

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

- MAN Kempen Limburg Luik nv, Bell Telephonelaan 7, 2440 Geel 

- Garage Kant Olen, Industrielaan 20, 2250 Olen 

- Gregoor Trucks, Toekomstlaan 17, 2200 Herentals 

- Peeters garage, Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals 



- Groep VDH Herentals, Toekomstlaan 1, 2200 Herentals 

- Scania Belgium, A. Van Osslaan 1 - bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek (Bru.) 

- Noyens Trucks nv, Geelseweg 48, 2250 Olen 

- Merceds Benz Truck Center Antwerpen, Katwilweg 4, 2050 Antwerpen 

 

 

054 Aanstellen van een advocaat voor invorderen van onbetaalde parkeerboetes en andere 

facturen - dossier 2016-047: gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

09/08/2016 goed. 

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Aanstellen van een advocaat voor 

invordering onbetaalde parkeerboetes en andere facturen' aan de economisch meest voordelige 

(rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, namelijk Atrius Advocaten, Lierseweg 116, 2200 

Herentals, tegen volgende voorwaarden zoals vermeld in de offerte van deze inschrijver: 

- kostprijs minnelijke invordering: 20,66 euro exclusief btw 

- kostprijs gerechterlijke invordering:  

- intresten 

- desgevallend schadebeding 

- rechtsplegingsvergoeding, aangevuld met kosten voor de aanmaning, doch met een minimale 

vergoeding van 82,64 euro exclusief btw 

- in geval van betaling door de schuldenaar na inschrijving van de zaak op de rol, doch voor de zaak 

wordt ingeleid voor de rechtbank bedraagt de vergoeding 41,32 euro exclusief btw  

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

2016-047. 

De opdracht wordt gegund voor een periode van 4 jaar, behoudens opzegging bij aangetekend 

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

jaar van de samenwerking kan de overeenkomst door geen van de partijen opgezegd worden. 

Gedurende de looptijd van het contract zal de dienstverlener afzonderlijke deelopdrachten 

ontvangen, op afroep door het opdrachtgevend bestuur. 

 

 

055 Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2016/041: goedkeuring 

gunning 
BESLUIT 

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

09/08/2016 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken 

aan onverharde wegen' aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde RoadRoller (Willem 

Claeys - BE 0872.697.122), Ververij 8-10, 9950 Waarschoot, met een inschrijvingsbedrag van 

21.366,48 euro inclusief 21 % btw. 

De kostprijs voor een uur in regie (manuur) bedraagt 35 euro per uur. 

De kostprijs voor een uur in regie (kraanuur + manuur) bedraagt 65 euro per uur. 

 

 

056 Binnengebied Schaliken: archeologienota - 2016/054: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'binnengebied Schaliken: 

archeologienota' via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



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

09/08/2016 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'binnengebied Schaliken: 

archeologienota' aan de enige bieder, zijnde All-Archeo BVBA (BE0816.802.356), Laagstraat 12, 9140 

Temse, tegen het inschrijvingsbedrag van 18.029,00 euro inclusief 21% btw. 

 

 

057 Wegmarkeringen (raamcontract 2016-2019) - 2016/020: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van Traffic Services nv, 

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

2.255,16 euro exclusief btw en exclusief herzieningen goed. 

 

 

058 Verkaveling Molenstraat - Schransstraat: verslag werfvergadering 01-06/07/2016 
BESLUIT 

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

coördinatievergaderingen van 01-06/07/2016 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling 

Molenstraat/Schransstraat'.  

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: werfverslagen 16 en 17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 16 en 17 over de 

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

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: vorderingsstaat 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 in het dossier ‘herwaardering 

stationsomgeving – fase 2’ goed voor een bedrag van 99.996,46 euro, exclusief btw. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: vorderingsstaat 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 in het dossier ‘herwaardering 

stationsomgeving – fase 2’ goed voor een bedrag van 133.013,92 euro, exclusief btw. 

 

 

062 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wiekevorstseweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om het ondergrondse 

kabelnet ten gevolge van een defect in de Wiekevorstseweg ter hoogte van nummer 32 te 

vervangen. 

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. 

 

 

063 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lenteheide 
BESLUIT 

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

voeren om een nieuwe kolomkast te plaatsen en een kabel op te graven in Lenteheide.  

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. 

 

 

064 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Nonnenstraat 12 
BESLUIT 

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

voeren om een kast te vervangen aan Nonnenstraat 12. 

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. 

 

 



065 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kleerroos 

BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Kleerroos ter hoogte van 

nummer 100 te vervangen. 

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. 

 

 

066 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Herentals 
BESLUIT 

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

te voeren 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. 

- Lierseweg: werken afstemmen op uitvoering werken aan fietspad. 

- Markgravenstraat: werken afstemmen op uitvoering wegen- en rioleringswerken. 

- Kapucijnenstraat: de werken van Proximus zijn uitgevoerd bij de wegen- en rioleringswerken. 

- Belgiëlaan - Augustijnenlaan: werken afstemmen op uitvoering werken aan 

voetpad/fietspad/parkeerstrook. 

- Noorderwijksebaan: ongunstig advies - voetpaden net aangelegd. 

- Molenvest (zone 359223): enkel met gestuurde boring - geen opbraakwerken. 

- Proximus maakt een gedetailleerd voorstel op van het gevelnet en legt dit ter goedkeuring voor 

aan de technische dienst. 

 

 

067 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden 

(module 13): verslag overleg 07/07/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg van 07/07/2016 tussen 

AWV, Grobbendonk, Herentals en Anteagroup over de rioleringswerken langs de Lierseweg N13 met 

daarbij de aanleg van vrijliggende fietspaden. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om in samenspraak met Grobbendonk een brief 

te sturen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken om de problematiek met 

betrekking tot de fietspadverlichting aan te kaarten. 

 

 

068 Veilig Fietsen: herinrichting kruispunt Stadspoortstraat en Boerenkrijglaan 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de herinrichting van het 

kruispunt/middenplein Stadspoortstraat en Boerenkrijglaan volgens het ontwerp van de technische 

dienst van de stad van 08/08/2016. 

De technische dienst maakt een verrekeningsvoorstel op wat betreft de aanpassing aan de 

parkeerplaatsen en legt dit voor aan een volgend college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de mobiliteitscel om de oversteekplaatsen 

voor fietsers vanuit de Boerenkrijglaan naar de ring en omgekeerd opnieuw te bespreken. 

 

 

069 Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Grote Markt voor septemberkermis 2016 
BESLUIT 

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

2016. 

Op de Grote Markt is alle verkeer verboden van woensdag 31/08/2016 om 7 uur tot en met dinsdag 

13/09/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeerstekens C3. 

Op de Grote Markt is het van woensdag 31/08/2016 om 7 uur tot en met dinsdag 13/09/2016 om 17 

uur verboden stil te staan en te parkeren. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3. 

In de Schoolstraat, van aan de Lierseweg tot aan de Bolwerkstraat (enkel aan de oneven 

huisnummers) is het van woensdag 31/08/2016 om 7 uur tot en met dinsdag 13/09/2016 om 17 uur 

verboden te parkeren. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E1. 

Op het multifunctioneel terrein is stilstaan en parkeren verboden van zaterdag 20/08/2016 om 8 uur 

tot en met donderdag 15/09/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 

Op de Ringlaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te staan en te 

parkeren langs de zijde van Wellens van maandag 29/08/2016 om 8 uur tot en met woensdag 

31/08/2016 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met 

onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 

Op de Oud-Strijderslaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te 

staan en te parkeren van maandag 29/08/2016 om 8 uur tot en met woensdag 31/08/2016 om 16 

uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord ‘uitgezonderd 

foorreizigers’. 

In de volgende straten is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de periode van woensdag 

31/08/2016 om 7 uur tot en met dinsdag 13/09/2016 om 17 uur: 

- Hofkwartier 

- Zandstraat (van Collegestraat tot Grote Markt) 

- Grote Markt 

- Koppelandstraat (van Grote Markt tot Nonnenstraat) 

- Kloosterstraat 

Het afsluiten van de Grote Markt en de omleidingen worden als volgt aangeduid: 

- Grote Markt - Lantaarnpad: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (1) 

- Kloosterstraat - Lantaarnpad: verkeersbord C1 afdekken met F45. (2) 

- Grote Markt - Kloosterstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (3) 

- Grote Markt - Koppelandstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (4) 

- Koppelandstraat (ter hoogte van de Nonnenstraat): verkeersbord C1 afdekken met bord F45 aan 

beide kanten van de rijbaan. (5) 



- Hofkwartier (na inrit parking ‘t Hof): 3 dranghekken met verlichting waarvan één met het 

verkeersbord C3. (6) 

- Hofkwartier - Belgiëlaan: dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 en ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’. (7) 

- Zandstraat - Grote Markt: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (8) 

- Zandstraat (ter hoogte van de Collegestraat): dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 

en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Verkeersbord C1 afdekken met F45. (9) 

- Nonnenstraat: afdekken van verkeersbord C31a. (10) 

Hulpdiensten krijgen doorgang 

 

 

070 Tijdelijk verkeersreglement: Hoevefeesten Landelijke Gilde Noorderwijk op zondag 

04/09/2016 

BESLUIT 

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

Hoevefeesten van de Landelijke Gilde van Noorderwijk op zondag 04/09/2016. 

Op zondag 04/09/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Hoge Weg tussen 10 uur en 22 

uur op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

dranghekken met verkeersborden C3, M3, F41 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Op zondag 04/09/2016 is er een stilstaan- en parkeerverbod in de Hoge Weg tussen 10 uur en 22 uur 

op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

071 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest (kleine) Ekelstraat op 28 en 29/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor een straatfeest in de 

(kleine) Ekelstraat op 28/08/2016 en 29/08/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de (kleine) Ekelstraat van zaterdag 27/08/2016 van 10 uur 

tot maandag 29/08/2016 om 15 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

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

‘straatfeest’  

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

072 Tijdelijk verkeersreglement: kermis Morkhoven van zondag 28/08/2016 tot en met 

dinsdag 30/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor de kermis in 

Morkhoven van 28/08/2016 tot en met 30/08/2016. 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp, Morkhoven van woensdag 24/08/2016 om 8 uur tot en 

met woensdag 31/08/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 

met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp, Morkhoven van woensdag 24/08/2016 om 8 uur tot 

en met woensdag 31/08/2016 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verkeersborden C3, F45c en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 



073 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Verbindingsstraat op zaterdag 27/08/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor een straatfeest in de 

Verbindingsstraat op 27/08/2016. 

1. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Verbindingsstraat van zaterdag 27/08/2016 van 12 

uur tot zondag 28/08/2016 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

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

‘straatfeest’. 

2. Op zaterdag 27/08/2016 is er tussen 12 uur en 24 uur een stilstaan- en parkeerverbod in de 

Verbindingsstraat aan beide kanten van de rijbaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord.  

 

 

074 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd Noorderwijk Alive op donderdag 25/08/2016 
BESLUIT 

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

wielerwedstrijd van Noorderwijk Alive op 25/08/2016. 

1. Een parkeerverbod wordt ingesteld op het statieplein Noorderwijk (Berkemus) vanaf maandag 

22/08/2016 van 8 uur tot en met maandag 29/08/2016 om 22 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van E3 met onderbord. 

2. Naar aanleiding van de wielerwedstijd: 

A. Worden op donderdag 25/08/2016 tussen 17 uur en 22 uur de Morkhovenseweg, 

Voortkapelseweg, Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos voor een stuk tijdelijk 

éénrichtingsverkeer gemaakt. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C1, 

C31a, C31b en F1. 

B. Op donderdag 25/08/2014 tussen 17 uur en 22 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op 

gans het parcours, namelijk een deel van de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, 

Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

075 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Beukenlaan op zaterdag 27/08/2016 
BESLUIT 

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

een straatfeest in de Beukenlaan op zaterdag 27/08/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Beukenlaan van zaterdag 27/08/2016 van 10 uur tot en 

met zondag 28/08/2016 om 10 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

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

‘straatfeest’. De hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

076 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Wittenberg op zaterdag 27/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor een straatfeest in 

Wittenberg op 27/08/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Wittenberg (stuk na Leemputten) van zaterdag 

27/08/2016 van 9 uur tot zondag 28/08/2016 om 15 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

het plaatsen van dranghekken met verlichting, verkeersborden C3, M3, ‘uitgezonderd plaatselijk 

verkeer’ en ‘straatfeest’. Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 



077 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Ekelstraat op zaterdag 20/08/2016 

BESLUIT 

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

straatfeest in de Ekelstraat op 20/08/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in een deel van de Ekelstraat (stuk tussen Vogelzang en 

Ekelstraat nr. 74) op zaterdag 20/08/2016 tussen 10 uur en 24 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 

‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

078 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Ploegstraat op zaterdag 03/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor een straatfeest in de 

Ploegstraat op 03/09/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ploegstraat van zaterdag 03/09/2016 om 10 uur tot en 

met zondag 04/09/2016 om 13 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

079 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Koningsveld op zaterdag 03/09/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor een straatfeest in 

Koningsveld op 03/09/2016. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ghellincklaan (stuk na Koningsveld) van zaterdag 

03/09/2016 om 12 uur tot en met zondag 04/09/2016 om 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en ‘straatfeest’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

080 Tijdelijk verkeersreglement: kermisjogging op dinsdag 30/08/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt verkeersmaatregelen op voor de kermisjogging in 

Morkhoven op 30/08/2016. 

Op dinsdag 30/08/2016 is er stilstaan- en parkeerverbod in de Goorstraat ter hoogte van 

parochiezaal (tussen kruispunt met Tempels en kruispunt met Breidelstraat) tussen 13 uur en 23 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

Op dinsdag 30/08/2016 is er op het overige parcours stilstaan- en parkeerverbod tussen 17 uur en 21 

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

Op dinsdag 30/08/2016 is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 17 uur en 21 uur in volgende 

straten: Dorp, Streepstraat, Breidelstraat, Goorstraat en een deel van Broekhoven, Rode 

Leeuwstraat, Tempels, St.-Niklaasstraat. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen 

van dranghekken met verkeersborden C3, F45 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

081 Milieulessen 2de en 3de graad van het basisonderwijs 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het voorstel van IOK om een financiële 

ondersteuning te geven aan IOK voor de milieulessen die IOK wil geven aan leerlingen van de tweede 

en derde graad basisonderwijs voor het schooljaar 2016-2017. 

 

 



082 Recyclagepark, diftar, vraag tot terugbetaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van (X)* tot het 

terugbetalen van 5,25 euro, het bedrag dat hij teveel betaalde bij een bezoek aan het recyclagepark 

op 04/08/2016. 

 

 

083 Kringwinkel, herbruikvergoeding via IOK Afvalbeheer 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur 

van IOK Afvalbeheer van 15/09/2015 waarbij de hergebruikvergoeding werd geglobaliseerd en 

geïntegreerd in het tarievendossier van IOK Afvalbeheer, dit met terugwerkende kracht tot 

01/01/2015 en sluit zich hierbij aan. 

 

 

084 Afval, invoeren papiercontainers: modaliteiten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de instap voor de invoering van de 

inzameling van papier/karton in containers in een tweede fase goed. 

Het college van burgemeester en schepenen zal de resultaten van de eerste fase evalueren, alvorens 

de modaliteiten goed te keuren. 

 

 

085 Bodemsaneringsproject - Lichtaartseweg 177: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het 

bodemsaneringsproject met als titel ‘Nieuw bodemsaneringsproject; BOFAS dossier 189 Vel Oil nv 

Herentals, Lichtaartseweg 177, 2200 Herentals’ als volgende voorwaarden worden opgenomen in het 

conformiteitsattest: 

De KWS-afscheider en de stripinstallatie moeten op afdoende wijze gedimensioneerd zijn. De goede 

werking van de zuiveringsinstallatie wordt altijd verzekerd.  

- de koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede 

werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert daarvoor regelmatig de afscheider. Van 

de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Het slib, afkomstig van de reiniging van de KWS-

afscheider, moet worden opgehaald door een daartoe geregistreerde inzamelaar, 

afvalstoffenhandelaar of – makelaar 

- er moet een luchtbehandeling (actiefkoolfilter) worden geïnstalleerd op de luchtstripper en 

optioneel een ontijzering voorafgaand aan het luchtstrippen, een waterzijdige actiefkoolfilter en 

een zandvang (indien zwevend stof aanwezig is) en/of zuurdosering (tegen kalkaanslag) 

- gelet op de ligging in woongebied moet de luchtstripper de nodige voorzieningen bevatten om 

geluids- en geuroverlast te voorkomen 

- indien de concentraties tijdens de monitoring van de grondwaterzuivering tijdens de 

bemalingswerken en de eventuele nazorg niet stabiel zijn, moet de monitoringfrequentie op 

afdoende wijze verhoogd worden 

- de meetgegevens die tijdens de monitoring verzameld worden, moeten regelmatig geëvalueerd 

worden en zo nodig moeten aangepaste acties ondernomen worden 

- indien concentraties van de restverontreiniging na een behandelingsperiode van 12 maanden 

onvoldoende gedaald zijn, moet de behandeling verder gezet worden tot de gewenste 

concentraties (terugsaneerwaarden) bereikt worden 

- indien de nog aanwezige benzinetank en stookolietank (nog) niet op reglementaire wijze 

buitengebruik gesteld werden, moet dit bij aanvang van het bodemsaneringsproject gebeuren 

- het melden van de start van de werken aan de technische dienst 

- het minimum 14 dagen op voorhand aanvragen van een signalisatievergunning 



- het communiceren naar de bewoners van de Lavendelweg, de communicatie wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de stad Herentals 

- na de werken moet de Lavendelweg opnieuw met betonstraatstenen aangelegd worden volgens 

de code van goede praktijk, de aannemer moet vooraleer de werken uit te voeren, zijn 

uitvoeringsplan ter goedkeuring voorleggen aan de stad Herentals 

- de stad raadt aan om de riolering om te leggen, namelijk de riolering langs beide kanten van de 

werkzone af te sluiten en de vracht over te pompen, na de werken moet de riolering opnieuw 

aangelegd worden volgens de code van goede praktijk 

- de bewoners van de Lavendelweg moeten te allen tijde toegang hebben tot hun huis. 

 

 

086 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - bvba EMBO, Dompel 1: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de 

milieuvergunningsaanvraag van bvba EMBO, gevestigd Dompel 1, 2200 Herentals, om een inrichting 

voor het uitvoeren van bosbouwwerkzaamheden, gelegen Dompel 1, 2200 Herentals, 

kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 165F, te exploiteren als volgende bijzondere 

voorwaarden worden opgenomen in de vergunning 

- met betrekking tot het beperken van stofhinder: bijzondere milieuvoorwaarden moeten opgelegd 

worden 1) met betrekking tot de hoogte van de hopen met hakselhout en 2) met betrekking de 

aanwezigheid van een stofafzuigingsinstallatie op de shredder 

- met betrekking tot het beperken van geluidshinder: ‘de exploitant moet binnen de 6 maanden na 

verlening van de vergunning een geluidstudie laten opmaken door een erkend geluidsdeskundige 

en deze studie met inbegrip van voorgestelde maatregelen (die aantonen dat de exploitant de 

bepalingen met betrekking tot de beheersing van geluidshinder, zoals opgenomen in hoofdstuk 

4.5 van Vlarem II kan naleven waaronder de richtwaarden voor het specifieke geluid) voor te 

leggen aan de vergunningverlenende overheid. Deze geluidstudie dient betrekking te hebben op 

de shredder, de wiellader, de kraan, het materiaal dat gebruikt wordt om de boomstronken te 

verkleinen alvorens het te verhakselen’ 

- met betrekking tot de gevraagde afwijking m.b.t. artikel 5.2.1.1 § 2 van Vlarem II: ‘de afwijking 

wordt toegestaan voor een periode van 5 jaar. Gedurende deze periode moet de exploitant de 

weeggegevens registreren op een manier die evenwaardig is aan de automatische registratie 

zoals opgenomen in artikel 5.2.1.2 § 2 van Vlarem II en het register ter inzage te houden van de 

toezichthoudende overheid. Na afloop van de periode van 5 jaar moet de exploitant aan de hand 

van facturen aantonen dat een geijkte weegbrug met automatische registratie geïnstalleerd 

werd’. 

 

 

087 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - GO! Scholengroep 7 Kempen, Augustijnenlaan 31: 

advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de 

milieuvergunningsaanvraag van GO! Scholengroep 7 Kempen, gevestigd Grote Markt 52, 2300 

Turnhout, om een onderwijsinstelling, gelegen, 2200 Herentals, Augustijnenlaan 31, 

kadastergegevens 2e afdeling, sectie C, perceel 308V te exploiteren. 

 

 

088 Milieuvergunning klasse 2 - Kempisch Asphaltbedrijf nv, Hannekenshoek 34: vergunning 
BESLUIT 

Artikel 1 

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Kempisch Asphaltbedrijf nv, gevestigd 

Hannekenshoek 34, 2200 Herentals, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een 

vergunning om een inrichting voor opslag van dak- isolatiematerialen en accessoires, gassen, gelegen 



Hannekenshoek 34, 2200 Herentals, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 804Y, te 

exploiteren, met als voorwerp: 

- opslagplaats voor roofingproducten met een maximum hoeveelheid van 1.500 ton (1.2.) 

- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 0,4 m³/u 

en 0,4 m³/dag en 19,2 m³/jaar (3.4.1°b)) 

- opslagplaats van niet gevaarlijke coatings/bedekkingsmiddelen met een totaal van 15 ton (4.5.) 

- brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.2°) 

- transformator met een individueel nominaal vermogen van 250 kVA (12.2.1°) 

- parkeerplaatsen van 10 voertuigen andere dan personenwagens en 4 vrachtwagens (15.1.1°) 

- wasinstallatie met hogedrukreiniger voor het wassen van eigen vrachtwagens met een maximum 

van 4 voertuigen/dag (15.4.1°) 

- een luchtcompressor van 10 kW en 4 airconditioninginstallaties met een gezamenlijk vermogen 

van 12 kW (16.3.1.1°) 

- opslagplaatsen voor aerosolen (spuitbussen) waarop minstens één gevarenpictogram is 

aangebracht met een maximale gezamenlijke opslag van 600 liter (17.1.1.1°) 

- opslag van 1.200 l propaan/butaan, 2.500 l acetyleen, 3.100 l inert gas (stikstof en/of 

koolstofdioxide), 2.500 l oxiderende gassen (zuurstof) in gasflessen en 600 l CO2 in een 

blusbatterij (17.1.2.1.2°) 

- opslag van 20.315 kg brandbare vloeistoffen (17.3.2.1.1.2°) 

- opslagplaats van 22.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, 

verdichtingsproducten, ed) in verplaatsbare recipiënten (17.3.2.1.2.2°) 

- opslagplaats van 5.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, verdichtingsproducten, 

ed) in verplaatsbare recipiënten (17.3.2.2.2°a)) 

- opslagplaats van 22.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, 

verdichtingsproducten, ed) in verplaatsbare recipiënten (17.3.6.2°a)) 

- opslagplaats van 22.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, 

verdichtingsproducten, ed) in verplaatsbare recipiënten (17.3.7.2°a)) 

- opslagplaats van 22.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, 

verdichtingsproducten, ed) in verplaatsbare recipiënten (17.3.8.2°) 

- opslagplaats van 5.000 kg diverse gevaarlijke producten (coatings, lijmen, verdichtingsproducten, 

ed) in verplaatsbare recipiënten (17.4.) 

- opslag van 50 ton houtproducten in het magazijn (19.6.1°a)) 

- opslag van 120 ton kunststoffen in een lokaal (PUR, polyester, ed) (23.3.1°a)) 

- een klein fysisch testlaboratorium voor het testen van bouwproducten, zonder 

afvalwaterproductie (24.4.) 

- opslag van 20 ton niet gevaarlijke lijmen in verplaatsbare recipiënten (26.2.) 

- metaalbewerkingmachines met een vermogen van maximum 20 kW (29.5.2.1°a)) 

- opslag van 100 ton rubberproducten in een lokaal (36.4.) 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 1.2. - 3.4.1°b) - 4.5. - 6.5.2° - 12.2.1° - 15.1.1° - 15.4.1° - 

16.3.1.1° - 17.1.1.1° - 17.1.2.1.2° - 17.3.2.1.1.2° - 17.3.2.1.2.2° - 17.3.2.2.2°a) - 17.3.6.2°a) - 

17.3.7.2°a) - 17.3.8.2° - 17.4. - 19.6.1°a) - 23.3.1°a) - 24.4. - 26.2. - 29.5.2.1°a) - 36.4. 

Artikel 2 

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

vergunning, dus uiterlijk op 16/08/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3 

De vergunning eindigt op 16/08/2036. 

Artikel 4 

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

Vlarem II: 

§1. 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). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.1. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.3. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.4. VLAREM II  

- 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 5.19. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.23. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.24. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.26. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.29. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.36. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. In aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden en de sectorale lozingsvoorwaarden voor 

bedrijfsafvalwater van Vlarem II Bijlage 5.3.2.  punt 59.b) Car- en truckwashbedrijven lozing in 

riolering, moet voldaan worden aan volgende bijzondere lozingsvoorwaarde: 

- totaal fosfor 2 mg/l 

2. Binnen 1 jaar na de vergunningsdatum bezorgt de exploitant aan het college van burgemeester en 

schepenen van Herentals volgende gegevens: 

- een uitvoeringsplan zoals bepaald in hoofdstuk H3 van het milieuvergunnings-

aanvraagformulier waarop het volledige actuele afvalwatercircuit aangeduid staat met alle 

lozingspunten en controle putten, als ook de juiste benoeming van de verschillende 

afvalwaterstromen 

- een studierapport met uitvoeringsdata dat beschrijft hoe het hemelwater zal worden 

opgevangen voor hergebruik in de inrichting, hoe de overloop van het opgevangen 

hemelwater wordt geïnfiltreerd en afgekoppeld van de oppervlaktewateren, de 

verwezenlijking van dit studierapport moet uitgevoerd zijn binnen de 3 jaar na de 

vergunningsdatum 

3. De KWS-afscheider moet aan volgende voorwaarden voldoen : 

- moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien van een automatische afsluiter 

- moet regelmatig gereinigd worden 

- de exploitant inspecteert om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van 

de inspecties en kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-

afscheider op te volgen 

- de afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten opgehaald worden door een daartoe erkende 

ophaler en afgevoerd worden naar een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten 

worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid. 

 

 

089 Milieuvergunning klasse 2 - Plastigi nv, Hannekenshoek 25/6: vergunning 
BESLUIT 

Artikel 1 

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Plastigi nv, gevestigd Hezewijk 1, 2200 

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

voor het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, gelegen Hannekenshoek 25/6, 2200 

Herentals, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 695T, te exploiteren, met als voorwerp: 

- laadstation voor de vorklift met een totaal vermogen van 29,82 kW (12.3.2°); 



- opslagtank voor stookolie met een inhoud van 25.000 liter (17.3.2.1.1.2°); 

- opslag van 220 liter ontvetter (17.3.5.1°a)); 

- inrichting voor het behandelen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststof met een totaal 

vermogen van 95 kW (robot 1: 80 kW, robot 2: 15 kW) (23.2.1°a)); 

- opslag van 13,2 ton PE poeder (23.3.1°a)); 

- motor met inwendige verbranding met een totaal vermogen van 152 kW (31.1.1°a)); 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.3.2° - 17.3.2.1.1.2° - 17.3.5.1°a) - 23.2.1°a) - 23.3.1°a) - 

31.1.1°a) 

Artikel 2 

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

vergunning, dus uiterlijk op 16/08/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3 

De vergunning eindigt op 16/08/2036. 

Artikel 4 

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

Vlarem II: 

§1.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). 

§2.Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.12. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.16. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.23. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.31. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. Binnen 1 jaar na de vergunningsdatum zal de exploitant aan het college van burgemeester en 

schepenen van Herentals aantonen aan de hand van recente veiligheidsinformatiebladen dat hij de 

correcte rubrieken met betrekking tot 17.3 aangevraagd heeft en de scheidingsafstanden 

respecteert. 

2. De exploitant moet een afdoende geluidsisolerende behuizing aanbrengen rond het aggregaat 

zodat hij de bepalingen met betrekking tot de beheersing van geluidshinder, zoals opgenomen in 

hoofdstuk 4.5 van Vlarem II kan naleven. 

3. De exploitant moet binnen een periode van 3 maanden het verslag van de controle van de tank na 

installatie maar voor ingebruikname en het conformiteitsattest overmaken aan de 

vergunningverlenende overheid. 

 

 

090 Melding van overname van Euro Horse Axel Verlooy bvba door AS Sport Horses bvba, 

Poederleeseweg 164: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding ingediend op 10/08/2016, 

door AS Sport Horses bvba, De Bergen 55 6, 2240 Zandhoven, van een overname van Euro Horse Axel 

Verlooy bvba van een paardenhouderij door AS Sport Horses bvba, op de percelen gelegen in 2200 

Herentals, Poederleeseweg 164, 2200 Herentals met kadastergegevens afdeling 1 sectie B perceelnr 

614F, 614G, 629E en 630A. 

 

 



091 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/099: verlening - TDC Projecten 

bvba - Begijnenstraat +7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/099 aan TDC Projecten bvba, voor het terrein gelegen in 

Begijnenstraat(HRT) +7, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 

104E. 

De aanvraag betreft het bouwen van een woongebouw. 

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 brandweer van 13/07/2016 met kenmerk 2016-0169/001/02 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 09/08/2016 met kenmerk EL160154 moet strikt 

nageleefd worden: 

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

via de 2 dubbeldienstkranen. 

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

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

infiltratieproeven. 

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

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

- De achterste carport staat niet geheel tot tegen de achterste perceelsgrens, maar houdt aan de 

rechterzijde een afstand van 80 cm tot deze perceelsgrens. Om verrommeling vlak bij 

perceelsgrenzen tegen te gaan en om duidelijkheid te hebben over constructies en de eventuele 

hinder die deze kunnen veroorzaken, worden constructies in Herentals ofwel op of tegen de 

perceelsgrenzen geplaatst ofwel moeten deze een minimale afstand van 1,00 m respecteren tot 

de perceelsgrens. De carports moeten hier tot tegen de perceelsgrens worden geplaatst. Dit 

wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan.  

- Ter afsluiting van de carports moet de wand op de perceelsgrens worden opgetrokken in 

baksteen. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen. 

- De duurzaamheidklasse van het hout van de carports en de tuinberging moet gekozen worden in 

functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Ter afsluiting van de carports moet de wand op de perceelsgrens worden opgetrokken in 

baksteen. Dit wordt in het rood aangeduid op de plannen. 

- 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,…).  

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

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

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

 

 

 

092 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/101: verlening – (X)*- 

Zonnedauwstraat 33 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/101 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Zonnedauwstraat 33, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 489S2. 

De aanvraag betreft het uitbreiden 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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/08/2016 met kenmerk 

EL160152 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het hemelwater afkomstig van de achterste dakoppervlakte van de bestaande woning moet 

afgekoppeld worden van de private afvalwaterriolering - en dus ook van de openbare riolering 

- en moet infiltreren op het eigen perceel. 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes van het tuinhuis en de berging moet op 

natuurlijke wijze infiltreren in de bodem. 

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

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

infiltratieproeven. 

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

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

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

gehandhaafd. 

- De vrijstaande bijgebouwen in de achtertuin moeten voldoen aan al de voorwaarden van het 

besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige 

vergunning nodig is. Anders voldoen deze niet aan de voorwaarden van de VCRO en moeten de 

bijgebouwen gesloopt worden. 

 

 

093 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/108: verlening – (X)*- 

Broekhoven 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/108 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Broekhoven(MRH) 4, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 357D2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een vrijstaande woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk EL160143 moet strikt 

nageleefd worden: 

- De infiltratievoorziening op het eigen terrein wordt aangelegd zonder overloop naar de 

toekomstige openbare riolering. 

- 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. 

- De duurzaamheidklasse van het hout van het overdekt terras moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- Op de foto's is te zien dat de bomen in de linker zijtuinstrook gekapt zijn. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is. Ter compensatie van deze kap moet er op het perceel 

minstens 1 hoogstammige, inheemse boom aangeplant 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,…).  

- 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. 

 

 

094 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/098: verlening – (X)* - 

Schransstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/098 aan (X)* voor het terrein gelegen in Schransstraat, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 151A. 

De aanvraag betreft het vellen van hoogstammige bomen. 

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 het Agentschap voor Natuur en Bos van 23/06/2016 met 

kenmerk BA-16-07932-AN moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 20/06/2016 met kenmerk 2016-

061 JR moeten strikt nageleefd worden:  

- Het compensatievoorstel van het RLKGN en VLM moet nageleefd worden.  

- De compensatie betekent een heraanplant van minstens 24 stuks streekeigen zomereik 

(Quercus robur) of streekeigen winterlinde (Tilia cordata), in rijverband met een tussenafstand 

van 10 meter, langsheen de straten in de kruising van Schransstraat met Lankem over de 

volledige lengte van het perceel en eventueel langsheen de stal van het bedrijf.  

- De nieuwe aanplant moet worden beschermd tegen vraatschade van dieren.  

- Bij het niet aanslaan van een aanplant moet deze telkens in het eerstvolgende plantseizoen 

worden vervangen. 

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

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, nodige afstanden tot 

perceelsgrenzen,…).  

- Het is aan de aanvrager van het project om de nodige afstanden tot perceelsgrenzen te 

respecteren. 

 

 

095 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/105: verlening - Mondelez 

Belgium Biscuits - De Beuckelaer-Pareinlaan 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/105 aan (X)*, handelend in naam van Mondelez Belgium Biscuits 

Production, voor het terrein gelegen in De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 153R. 

De aanvraag betreft het afbreken van het oude silogebouw. 

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 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. 

 

 



096 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/103: verlening - Regionaal 

Landschap - Menenstraat 21 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/103 aan Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, voor het terrein 

gelegen in Menenstraat(HRT) 21, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, 

perceel 598F. 

De aanvraag betreft het aanleggen van een educatieve poel. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van de brandweer van 16/06/2016 met kenmerk BWDP/HA/8260/015/HAJPE moet 

strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk EL160142 moet nageleefd 

worden: 

- De nodige maatregelen moeten getroffen worden zodat bij situaties waarbij het waterpeil van 

de poel te hoog is, het overtollige water kan infiltreren in het om- en achterliggende groen. 

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

aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven 

- De uitgegraven grond moet verspreid worden op het niet bebost en beplant gedeelte. 

Evenmin kan de ophoging tot tegen de perceelsgrens worden aangebracht. Er mag immers 

geen wal worden opgeworpen ten opzichte van de omliggende percelen.  

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

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

 

 

097 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/092: verlening – (X)* - 

Ossengoor 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/092 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Ossengoor(HRT) 6, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 255R. 

De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen constateert dat er tijdens het openbaar onderzoek geen 

bezwaarschriften werden ingediend. 

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

en gevelmateriaal) toe. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 17/06/2016 met kenmerk 

COMP/16/0225/AN - COMP/16-07743-AN moet worden nageleefd: 

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

onder voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier 

COMP/16/0225/AN. 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 997 m². Deze oppervlakte valt niet onder het 

toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

- De bosbehoudsbijdrage van 2960,1 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 

gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden op het rekeningnummer 

van het Agentschap voor Natuur en Bos, zoals vermeld op het overschrijvingsformulier dat als 

bijlage bij deze vergunning gevoegd werd. 



- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 

basis van het Soortenbesluit van 15/05/2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op 

de nesten van deze vogelsoorten (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 

werken in de periode 1 maart – 1 juli moet men er zich van vergewissen dat geen nesten van 

beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Als nesten in het 

gedrang komen, moet de uitvoerder contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en 

Bos. 

- Het advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk EL160144 moet worden 

nageleefd: 

- Voor de aanleg van het private afvalwaterstelstel moet contact genomen worden met de 

technische dienst om de juiste locatie en diepte van de wachtaansluiting voorliggend aan het 

perceel te kennen. 

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

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

infiltratieproeven. 

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

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

- 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. 

 

 

098 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/069: verlening – (X)* - 

Leefdaalstraat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/069 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Leefdaalstraat 2, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 172E, 172F. 

De aanvraag betreft het bestendig aanleggen van een buitenpiste. 

Volgende voorwaarden moeten worden gevolgd: 

- De aanvrager moet begin en einde van de werken melden aan de dienst ruimtelijke ordening. 

- De piste mag enkel bestaan uit een zandbed op de natuurlijke ondergrond. De folie en de 

drainage moeten worden verwijderd. Dit houdt in dat ook de lozingspunten op de Vennekensloop 

moeten verwijderd worden. 

- Het hemelwater moet op natuurlijke wijze op het terrein zelf infiltreren. 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. 

- De piste mag enkel voor particulier gebruik dienen, er is geen semi-professionele of professionele 

paardenhouderij vergund op deze locatie. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 24/05/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0336/001/01/HAJPE moet worden gevolgd.  

 

 



099 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/100: verlening – (X)* - Rankenstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/100 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Rankenstraat, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 662B2. 

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. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 20/07/2016 met kenmerk 

EL160140 moeten strikt nageleefd worden: 

- Vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel moet contact opgenomen worden met de 

technische dienst, om de juiste locatie en diepte van de wachtaansluiting voorliggend aan het 

perceel te kennen. 

- 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. 

 

 

100 Aanvraag verkavelingswijziging V1964/006/N/1(1): verlening – (X)* - Groenstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 

nummer V1964/006/N/1 (1) aan (X)*, voor het terrein gelegen in Groenstraat 52, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 202V. 

De aanvraag betreft het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor het lot 10. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Minstens 1 overdekte autostaanplaats moet voorzien worden op het eigen terrein, binnen de 

bouwstroken van de verkaveling (voor hoofd- of bijgebouwen). 

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

EL160124 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de uitbreiding moet aangesloten 

worden op een aanwezige hemelwaterput of moet op natuurlijke wijze infiltreren in de 

bodem. 

- De kiezelverharding tussen de rooilijn en de bestaande weg moet verwijderd worden. Deze 

strook is openbaar domein en moet vrij blijven van verharding. 

- Een gescheiden stelsel en een septische put moeten verplicht voorzien worden.  

- Bij het indienen van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of 

verbouwen van de woning, is het voorzien van optische rookmelders verplicht. 

- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw mag tot 7,00 m reiken, gemeten vanaf het 

trottoirniveau.  

- De maximaal toegelaten nokhoogte wordt beperkt tot maximaal 11,00 m, gemeten vanaf het 

trottoirniveau.  

- De kroonlijsthoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,00 m zijn, gemeten vanaf het maaiveld.  

- De oppervlakte van bijgebouwen wordt beperkt tot maximaal 75 m². 10% van de 

perceeloppervlakte is groter dan 75 m². Deze mogelijkheid wordt geschrapt uit de voorschriften. 

- Niet overdekte parkeerplaatsen mogen enkel ingericht worden binnen de op plan aangeduide 

bouwstrook voor hoofdgebouwen of voor bijgebouwen.  

- Gevelmaterialen van het hoofdgebouw en het bijgebouw moeten voldoende residentieel gekozen 

worden en passen in een woonomgeving.  

- De dakbedekking van het hoofdgebouw moet voldoende residentieel gekozen worden. 



- In de voortuinzone mogen gesloten afsluitingen maximaal een hoogte verkrijgen van 1,00 m. 

Enkel open afsluitingen mogen tot maximaal 2,00 m hoog voorzien worden. 

- Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning en de bijgebouwen mogen verhard 

worden. Voor het overige moet het terrein als tuin aangelegd worden, behoudens terrassen, een 

siervijver of een zwembad. 

 

 

101 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00063: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stadsbestuur Herentals - 

Belgiëlaan/Nieuwstraat 
BESLUIT 

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

nummer 2016/00063 die op 21/07/2016 door die de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het stadsbestuur van Herentals voor het vellen van hoogstammige bomen, het 

verwijderen van struiken en het aanleggen van een skateterrein op een terrein gelegen in Herentals, 

Belgiëlaan/Nieuwstraat met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 183Y. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per beveiligde zending op de hoogte te 

brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, 

ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen. 

 

 

102 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2016/006: ongunstig - Topo bvba - 

Wolfstee 23 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig stedenbouwkundig attest met 

nummer SA2016/006 af aan Luc Simon, handelend in naam van Topo bvba, voor het terrein gelegen 

in Wolfstee 23, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 160L, 161D 

en 161H. 

De aanvraag betreft het slopen van een woning en het bouwen van een nijverheidsgebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen levert een ongunstig attest af omdat: 

- Het ongunstige advies van Fluxys n.v. van 29/07/2016 met kenmerk TPW-OL-201672126. 

- Het dossier bevat onvoldoende gegevens om de verdeling te beoordelen, zowel voor het nieuwe 

onbebouwde deel als het bebouwde deel. 

- Gebruikelijke afstandsregels worden niet gerespecteerd, zoals minstens 7,00 m afstand van de 

perceelsgrenzen achteraan en 15,00 m afstand van de rooilijn vooraan. 

- De nodige buffers worden niet op de plannen aangeduid, van 5,00 m breedte langs de rooilijn en 

van 3,00 m breedte langs de overige perceelsgrenzen, en dit op de 2 nieuw gecreëerde percelen. 

- De mobiliteitsimpact van het bestaande en het nieuwe gebouw wordt onvoldoende toegelicht. 

- De oppervlakte aan bedrijfsruimte moet voldoende zijn om volwaardige industriële activiteiten 

mogelijk te maken. Bedrijfsgebouwen moeten daarom een minimale oppervlakte kunnen 

bereiken van 2.000 m² tot 2.500 m². 

 

 

103 Bouwberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2010/00183: 

kennisname brief provincie en standpunt met betrekking tot de hoorzitting – (X)* - 

Meivuurstraat 53+ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 27/07/2016 van de 

dienst voor Stedenbouwkundige Beroepen van de provincie Antwerpen inzake het bouwberoep van 

(X)* tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning nummer 2010/00183 voor het 

verbouwen van een bestaande woning met koeienstal tot een woning met paardenstal en het 



omheinen van weiden op percelen gelegen in Herentals, Meivuurstraat 53/1+, kadastraal bekend als 

1e afdeling, sectie A, perceelnummers 117, 116A en 116 C.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vertegenwoordiger van het stadsbestuur 

af te vaardigen naar de hoorzitting met betrekking tot de nieuwe besluitvorming over dit beroep. 

 

 

104 Beroep tegen verkavelingsvergunning nummer V2016/001: inname standpunt – (X)*- 

Morkhovenseweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen 

de voorwaarden bij de verlening van de verkavelingsvergunning nummer V2016/001 van het college 

van burgemeester en schepenen van 30/05/2016 voor het verdelen van een terrein in 2 loten voor 

eengezinswoningen (halfopen bebouwing) in 2200 Herentals, Morkhovenseweg met kadastrale 

omschrijving afdeling 3, sectie C perceelnummer 21t4 en sectie D perceelnummer 74m en behoudt 

het oorspronkelijke standpunt dat werd ingenomen. Het college van burgemeester en schepenen 

blijft op basis van de beoordeling van de voormelde argumenten, bij haar besluit van 30/05/2016 

met de bijhorende voorwaarden. De voorschriften voor bijgebouwen kunnen uitgebreid worden naar 

bergplaatsen en hokken. Op die manier wordt een tweede carport of garage en eventueel ook een 

tuinhuis mogelijk. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting. 

 

 

105 Princiepsvraag VB2016/131: advies – (X)* - Kapucijnenstraat 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de principiële vraag 

nummer VB2016/131 van (X)* voor het terrein gelegen in Kapucijnenstraat 1, 2200 Herentals met als 

kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 144C2. 

De aanvraag betreft de mogelijkheden om de bestaande bebouwing te verbouwen of te herbouwen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de voorwaarden op die in het verslag van de 

gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar van 10/08/2016 zijn opgenomen. 

 

 

106 Voortgangstoets 2016 - Inspanningen die de gemeente levert om het bindend sociaal 

objectief te bereiken: kennisname resultaat stad Herentals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 12/07/2016 van het 

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Woonbeleid in verband met de voortgangstoets 2016. 

Wonen-Vlaanderen besluit op basis van de meting van de geplande en gerealiseerde sociale 

huurwoningen dat Herentals in categorie 1 zit en op schema is om het bindend sociaal objectief te 

bereiken. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt eveneens kennis van de door de stad gemelde 

incorrectheid in de cijfers en de gemelde overweging tot afsluiting van een sociaal 

woonbeleidsconvenant. 

 

 

107 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/124: kennisname intrekking – 

(X)* - Vennekenshoek 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring van 

08/08/2016 van (X)* over de intrekking van de stedenbouwkundige aanvraag nummer SV2016/124 

voor het bouwen van een woning in Herentals, Vennekenshoek 41 (lot 23). 

 



Door het college 

Bij verordening 

 

de wnd. secretaris                   de wnd. burgemeester 

 

 

 

 

 

Peter Van de Perre                   Wies Verheyden 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


