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Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie en Michiels Alfons 

- schepenen 
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001 Impulssubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: dienstjaar 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de impulssubsidies voor erkende Herentalse 

sportverenigingen volgens de herberekening goed. 

 

 

002 Basissubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: dienstjaar 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de basissubsidies voor erkende Herentalse 

sportverenigingen volgens de herberekening goed. 

 

 

003 Steps on Fire 2016: toestemming 
BESLUIT 

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

van ‘Steps on fire’ op 26/11/2016 over het grondgebied van Herentals. 

 

 

004 Eventing Ten Troon 15/10/2016 en 16/10/2016: toestemming 

BESLUIT 

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

van ‘eventing Ten Troon’ op 15/10/2016 en 16/10/2016 op het grondgebied van Herentals. 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het afsluiten van de straat zal opgemaakt worden.  

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de organisatoren om het 

wegdek te verzachten. 

 

 

005 Recreatieve fietstocht 29/10/2016 en 12/11/2016 WTC sport 93: toestemming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Sport 93 (X)* voor het 

organiseren van recreatieve fietstochten over het grondgebied van Herentals op 29/10/2016 en 

12/11/2016. 

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

bewegwijzering: 

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 



4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

Agentschap Wegen en Verkeer nodig. 

Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd zullen de borden op kosten van de 

organisator door de stadsdiensten worden verwijderd. 

 

 

006 Sportelen voor senioren: bowling najaar 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een bowlingnamiddag voor 50-plussers op 

dinsdag 20/12/2016. De hieraan verbonden kosten worden voor rekening van de stadskas genomen. 

De deelnameprijs bedraagt 4 euro per persoon. 

 

 

007 Zwembaddagen 18/11/2016 tot en met 20/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma van de 

‘Zwembaddagen’ van 18/11/2016 tot en met 20/11/2016. 

De bezoekers betalen de normale toegangsprijs tot de zwembaden. De activiteiten worden kosteloos 

aangeboden. De hieraan verbonden kosten worden voor rekening van de stadskas genomen. 

 

 

008 Veldtoertocht 18/12/2016: toestemming 

BESLUIT 

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

van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 18/12/2016. 

De organisator moet rekening houden met volgende bemerking: 

- Er wordt gereden over privé-eigendom waarvoor de stad geen toelating kan geven. 

- De organisator moet toestemming bekomen van de eigenaars over dit gedeelte van het parcours. 

 

 

009 Oldtimer meeting 30/04/2017: toestemming 
BESLUIT 

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

van een ‘oldtimer meeting’ op 30/04/2017 op het multifunctioneel terrein in Herentals. 

 

 

010 Jeugdraad 2016-2017: medewerking organisatie ‘Dag en Nacht van de Jeugdbeweging’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde medewerking tijdens de ‘Dag en 

de Nacht van de Jeugdbeweging’ op vrijdag 21/10/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Zandstraat niet af te sluiten, de 

organisatie moet uitwijken naar de zuidkant van de Grote Markt aan het Boerenkrijgstandbeeld en 

als het nodig is, moet de eerste rij parkeerplaatsen verkeersvrij gemaakt worden. 



Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatoren om het terrein na de 

activiteit onberispelijk na te laten. 

 

 

011 Fuifbeleid 2016: House Rules - Militaire hal Wolfstee 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie House Rules op een 

nieuwe locatie, de voormalige legerkazerne van Wolfstee. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een uitzondering van de geluidsnorm tot 95 dB(A) 

goed voor zaterdag 15/10/2016 van 22 uur tot zondag 16/10/2016 3 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt een verkeersveilige afwikkeling op. 

 

 

012 Fuifbeleid 2016: zware bieren avond 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Gidsen 2de Kempen om voor de 

organisatie van de ‘zware bieren avond’ op zaterdag 29/10/2016 het openbaar domein, grasveld 

kleerroos 94 naast het clublokaal te gebruiken.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de afwijking van geluidsnorm 

tot 95 dB(A) van 18 uur tot 22 uur. Na 22 uur mag geen elektrisch versterkte muziek gespeeld 

worden.  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de buurt te verwittigen. 

 

 

013 Externe evenementen 2016: 50 jaar chiro Noorderwijk: kampvuur en galabal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de activiteiten van Chiro Noorderwijk 

op vrijdag 04/11/2016 van 19 uur tot zaterdag 05/11/2016 3 uur op het terrein van chiro 

Noorderwijk en het galabal op zaterdag 05/11/2016 van 20 uur tot zondag 06/11/20163 uur op het 

basketbalplein van de sporthal in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) voor het galabal op zaterdag 05/11/2016 van 20 uur tot zondag 06/11/2016 3 uur. Het 

college van burgemeester en schepenen vraagt om de buurt te verwittigen. 

 

 

014 Subsidie culturele evenementen en projecten 2016: gastspreker oktober - ASH Polaris 

BESLUIT 

Het college van burgermeester en schepenen verleent, onder voorbehoud van de bewezen kosten, 

een subsidie van 250 euro aan ASH-Polaris voor de gastspreker over sterrenkunde op vrijdag 

14/10/2016. 

 

 

015 Subsidie culturele evenementen en projecten 2016: ASH Polaris 
BESLUIT 

Het college van burgermeester en schepenen verleent, onder voorbehoud van de bewezen kosten, 

een subsidie van 50% van de onkosten aan ASH-Polaris voor de gehuurde multimedia op vrijdag 

02/12/2016 tijdens de uiteenzetting over sterrenkunde in het Koetshuis. 

 

 



016 Music for Life 2016: acties cultuurcentrum ‘t Schaliken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan het cultuurcentrum om de 

acties Boke For Life op donderdag 24/11/2016 en Vestiaire For Life in te richten tussen 24/11/2016 

en 23/12/2016 en de opbrengsten door te storten aan het goede doel ‘Kinderkankerfonds’. 

 

 

017 Beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek: vervanging lid 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de bibliotheek en het 

cultuurcentrum om (X)* als vervangster aan te duiden om te zetelen als gebruiker in het 

beheersorgaan in de plaats van (X)*. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de 

voorzitter van de gemeenteraad om de benoeming van het nieuwe lid van het beheersorgaan te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

018 Straatfeesten 2016: uitbetaling subsidie straatfeesten juli, augustus en september 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in juli, augustus en september 2016.  

De dienst toerisme bezorgt aan de financiële dienst een lijst met de gegevens en de 

rekeningnummers van de organisatoren waarop de subsidie kan gestort worden. 

 

 

019 Huren van kerstverlichting voor het eindejaar van 2016: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

van kerstverlichting voor het eindejaar 2016. 

Op basis van de evaluatie van de offertes en het advies van de expert lokale economie gunt het 

college van burgemeester en schepenen deze opdracht aan de firma Lysen bvba (BE 0894.351.579), 

Boudewijnlaan 5 c, 2243 Pulle.  

Er wordt gekozen voor voorstel 4 (de ster) waardoor de totaalprijs voor deze opdracht komt op 

12.900 euro exclusief btw of 15.609 euro inclusief btw. 

De voorziene 2.500 euro voor herstellingen van kerstverlichting wordt bevroren in het budget 2016 

voor middenstandsacties. 

 

 

020 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Anicca’s bloemen en planten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van de heer Marc Druyts van de 

bloemenzaak Anicca's Anders goed. De heer Druyts krijgt de toestemming om op 30/10/2016 en 

31/10/2016 op de stedelijke begraafplaats van Herentals, gelegen op de Lichtaartseweg 111, te 

rijden om bestellingen af te leveren. 

 

 

021 Pidpa - statutenwijziging: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statutenwijziging van Pidpa. Deze 

statutenwijziging wordt op de algemene vergadering van Pidpa op 19/12/2016 geagendeerd. 

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

statutenwijziging en andere agendapunten voor de algemene vergadering van Pidpa op 19/12/2016 

te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 



022 Overeenkomst Proximus voor gebruik mast kunstencampus Molenvest 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat voor 6 jaar een kosteloze overeenkomst aan met 

Proximus voor het gebruik van de mast op de kunstencampus in de Molenvest voor het plaatsen van 

antennes van het draadloos stadsnetwerk en is akkoord om Proximus een bankgarantie van 5.000 

euro te geven om de kosten te dekken indien de stad op het einde van de overeenkomst de mast 

niet in de oorspronkelijke staat teruggeeft. 

 

 

023 Selectieprocedure administratief bibliotheekmedewerker en administratief 

bibliotheekmedewerker educatie: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

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

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

voor de functies van administratief bibliotheekmedewerker en administratief 

bibliotheekmedewerker educatie: (X)* 

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

dat toegang geeft tot het niveau C, maar dat ze nog een kopie van hun diploma moeten afleveren. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functies van administratief bibliotheekmedewerker en administratief 

bibliotheekmedewerker educatie op voorwaarde dat zij voor de aanvang van de selectieprocedure 

een kopie van hun diploma afgeven: (X)* 

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

diploma hebben, maar nog een gelijkstelling moeten afleveren. Het college van burgemeester en 

schepenen nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies van 

administratief bibliotheekmedewerker en administratief bibliotheekmedewerker educatie op 

voorwaarde dat zij voor de aanvang van de selectieprocedure een gelijkstelling van hun diploma 

afleveren: (X)* 

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

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

selectieprocedure voor de functies van administratief bibliotheekmedewerker en administratief 

bibliotheekmedewerker educatie: (X)* 

 

 

024 Selectieprocedure redder: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

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

hoger redder hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie 

van redder: (X)* 

 

 

025 Selectieprocedure werftoezichter: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

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

toegang geeft tot het niveau C, en een rijbewijs B hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van werftoezichter: (X)* 

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

toegang geeft tot het niveau C, en een rijbewijs B heeft, maar dat hij nog een kopie van het rijbewijs 

moet afleveren. Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende kandidaat uit om deel 

te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van werftoezichter als hij voor de aanvang van de 

selectieprocedure een kopie van het rijbewijs B aflevert: (X)* 



Het college van burgemeester en schepen stelt vast dat volgende kandidaat geen diploma heeft dat 

toegang geeft tot het niveau C heeft en nodigt hem niet uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van werftoezichter: (X)* 

 

 

026 Selectieprocedure ploegbaas schoonmaak: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs B 

hebben en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van ploegbaas 

schoonmaak: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een rijbewijs B 

hebben, maar nog een kopie van dit rijbewijs moeten afleveren. Het college van burgemeester en 

schepenen nodigt volgende kandidaten uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van ploegbaas schoonmaak als zij voor de aanvang van de selectieprocedure een kopie van 

dit rijbewijs afleveren: (X)* 

 

 

027 Selectieprocedure arbeider vervoer: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van arbeider vervoer. 

 

 

028 Selectieprocedure arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie: kennisgeving 

eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie. 

 

 

029 Selectieprocedure technieker elektriciteit: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure van technieker elektriciteit. 

 

 

030 Verlenging grondvergunning nummer 316 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de begraafplaatsconcessie met nummer 

316 op naam van (X)* verlengd is tot 11/08/2046. 

 

 

031 Elektronische identiteitskaart: terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen betaalt het bedrag van 17,40 euro voor de onterechte 

betaling van een identiteitskaart terug aan (X)*. 

 

 

032 Intrekking ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



033 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

034 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

035 Bestelbons 2016: week 39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 03/10/2016 en 

bestelbons 2016007443 en 2016007445 goed. 

 

 

036 Uitgaven 2016: week 39 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

037 Belastingen 2016: verhuren van voertuigen met bestuurder: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de belasting op het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, aanslagjaar 2016. Het totaal voor de inkomsten 2016 bedraagt 10.651,52 

euro. 

 

 

038 Leveren en plaatsen van zonwering aan het archiefgebouw - dossier 2016-077 - gunning 

van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren en plaatsen van zonwering aan het archiefgebouw. 

Het college van burgermeester en schepenen gunt de opdracht aan de meeste voordelige inschrijver, 

met name de firma Vadisol, Everdongenlaan 9 - bus 22, 2300 Turnhout (BE 465.426.190) voor een 

totaalbedrag van 2.557,00 euro exclusief, of 3.093,97 euro inclusief btw. 

 

 

039 Antisliptegels dorpshuis Noorderwijk - 2016/068: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'antisliptegels dorpshuis Noorderwijk' 

bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 

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

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'antisliptegels dorpshuis Noorderwijk' 

aan de enige bieder, zijnde Hubo (Cimenta NV, BE0480.012.913), Noorderwijksebaan 1 te 2200 

Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.162,40 euro inclusief btw. 

 

 



040 Heraanleg van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as Augustijnenlaan-

Belgiëlaan-Olympiadelaan en voetpaden in de St.-Jansstraat -O-033-2016: aanstelling 

ontwerper voor de opmaak van de studie en het ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht ‘Studie-opdracht voor de 

heraanleg van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-

Olympiadelaan en voetpaden in de St-.Jansstraat’ te gunnen aan de economisch meest voordelige 

bieder, Macobo bvba, Schandooi 5, 2431 Laakdal. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen tegen volgende 

erelonen: 

- een vaste kortingsfactor op de KVIV-tarieven voor de studie en het ontwerp van de 

infrastructuurwerken, inclusief opvolgen van de werken en coördinatie: 0,65 % 

- een vast percentage voor de veiligheidscoördinatie-ontwerp: 0,02 % 

- een vast percentage voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking: 0,04 %. 

 

 

041 Voorstel vanwege Ethias voor wijzigingen in de verzekeringsportefeuille Stad Herentals en 

AGB Sport & Recreatie Herentals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen  neemt kennis van de doorgevoerde wijzigingen en een 

contractuele duurtijd van 3 jaar met ingang van 01/01/2017 voor volgende polissen van Ethias: 

- arbeidsongevallen personeel stad Herentals (polis nr. 6.050.249) 

- algemene burgerlijke aansprakelijkheid (stad Herentals polis nr. 45.204.141 en AGB Sport & 

Recreatie Herentals polis nr. 45.138.507) 

- objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (stad Herentals en AGB Sport & 

Recreatie Herentals polis nr. 45.002.843) 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet in te gaan op het aanbod om de optie 

rechtsbijstand toe te voegen aan polis nr. 45.204.141, de juridische dienst handelt deze schaarse 

schadegevallen verder af voor de stad. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan Ethias om: 

- de polissen schoolongevallen 'academie beeldende kunsten' (45.022.896) en 'muziekschool' 

(45.022.898) samen te voegen tot 1 polis en de voorgestelde wijzigingen door te voeren 

- polis BA&LO 'sportactiviteiten' (45.022.950) te schrappen, de polissen BA&LO 'activiteiten 

sportdienst' (45.022.953), 'babydagdienst' (45.271.068) en 'activiteiten jeugddienst' (45.022.937) 

samen te voegen tot 1 polis en de voorgestelde wijzigingen door te voeren 

- de 58 polissen brandverzekering samen te voegen tot 1 patrimoniumpolis en de voorgestelde 

wijzigingen door te voeren 

- de 74 autopolissen samen te voegen tot 1 wagenparkpolis en de voorgestelde wijzigingen door te 

voeren 

- de polissen omnium dienstverplaatsingen 'personeel' (2.725.158) en 'sneeuw- en ijzelbestrijding' 

(19.008.857) samen te voegen tot 1 polis met blanket cover en de voorgestelde wijzigingen door 

te voeren. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijzigingen in de polissen 

38.119.975 en 38.114.010 voor brandverzekering van de gebouwen van het AGB Sport & Recreatie 

Herentals en bekijkt een eventuele dekking voor exploitatieverlies voor zwembaden Netepark nadat 

de nodige cijfers hiervoor aan Ethias bezorgd worden. 

Over het geheel genomen geven de voorgestelde wijzigingen tegen de huidige verzekerde waarden 

een jaarlijkse korting van 63.489,12 euro voor de stad Herentals en 5.787,83 euro voor het AGB Sport 

& Recreatie Herentals 

 

 



042 Wadi Kleerroos 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de noodoverlaat van het bufferbekken 

Kleerroos definitief te maken en een wadi aan te leggen op het terrein. 

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: vorderingsstaat 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 in het dossier ‘herwaardering 

stationsomgeving – fase 2’ goed voor een bedrag van 150.387,48 euro, exclusief btw. 

 

 

044 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Ieperstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om kabels te leggen in 

de Ieperstraat voor de aansluiting van de nieuwe school. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

De werken moeten uitgevoerd worden in oktober zodat de werken aan de buitenaanleg (inclusief 

stuk voetpad in de Ieperstraat) van de school niet in het gedrang komen.  

 

 

045 Tijdelijk verkeersreglement: Eventing Ten Troon op 15 en 16/10/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is in de 

Heikenstraat (vanaf Haanheuvel richting Vorselaar) op zaterdag 15/10/2016 en zondag 16/10/2016 

tussen 8.30 uur en 18.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken 

met verlichting en de verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M2 en F45c. De 

hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

046 Tijdelijk verkeersreglement: Oldtimer rondrit op zondag 16/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is op de 

Grote Markt (zuidkant en noordkant) op zondag 16/10/2016 tussen 6 uur en 19 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door de plaatsing van nadarhekken met verlichting en de verkeersborden C3. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het verboden is te parkeren op de Grote 

Markt (zuidkant en noordkant) en de parking achter zaal 't Hof op zondag 16/10/2016 tussen 6 uur 

en 19 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met 

onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 



047 Fietsostrades Antwerpen: nieuwe engagementen provinciebestuur Antwerpen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het overleg van 21/09/2016 waarbij 

de verdere aanpak van de fietsostrades in onze regio werd toegelicht. 

Het college van burgemeester en schepenen zal het provinciebestuur van Antwerpen verder 

ondersteunen bij de uitwerking van haar engagementen voor onze regio. 

 

 

048 Fietsostrade Herentals - Aarschot (Kempen Hagelandroute) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het werkbezoek over de 

fietsostrade Herentals – Aarschot op woensdag 09/11/2016. Het werkbezoek behelst een fietstocht 

over een deel van de fietsostrade en een overleg. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om burgemeester Jan Peeters en schepen Jan 

Michielsen af te vaardigen om deel te nemen aan het werkbezoek. 

 

 

049 Nacht van de Duisternis 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt deel aan de Nacht van de Duisternis op zaterdag 

08/10/2016 en beslist de straat- en monumentverlichting te doven in en rond het stadspark en 

omliggende straten. Er wordt gevraagd aan Eandis om de verlichting op vrijdag 07/10/2016 te doven 

en weer aan te steken op maandag 10/10/2016 zodat dit geen bijkomende kosten oplevert. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/133: verlening - Immo VL - 

Grote Markt 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/133 aan Immo VL, voor het terrein gelegen Grote Markt 7, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 381M. 

De aanvraag betreft het plaatsen van gevelreclame en een functiewijziging van winkel naar 

kantoorruimte. De functiewijziging is zonder voorwerp. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- voor het achterste gedeelte van de benedenverdieping moet nog een regularisatieaanvraag 

ingediend worden. 

- het advies van de brandweer van 26/08/2016 met kenmerk BWDP/2016-0609/001/01/HAJPE 

moet worden nageleefd. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/128: verlening – (X)* - 

Boerenkrijglaan 9 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/128 aan (X)* voor het terrein gelegen in Boerenkrijglaan 9, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 318S. 

De aanvraag betreft het verbouwen en 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 gevels die dieper reiken dan de aanpalende bebouwing, moeten kwalitatief en voldoende 

residentieel afgewerkt worden met een volwaardig gevelmateriaal. 



- de volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 23/09/2016 met 

kenmerk EL160186 moeten strikt nageleefd worden: 

- de bestaande afvalwateraansluiting van de woning op de openbare riolering moet 

behouden en hergebruikt worden. 

- het hemelwater afkomstig van de nieuwe verharding achteraan de woning en het 

toegangspad naar de voordeur moet op natuurlijke wijze afvloeien en infiltreren in de 

bodem. 

- de overloop van de infiltratievoorziening moet gekoppeld worden met de private 

afvalwaterleiding op het eigen perceel zodat slechts één leiding naar het openbaar domein 

gaat. 

- 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. 

 

 

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/125: gedeeltelijke verlening – 

(X)* - Tulpenstraat 19 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/125 aan (X)* voor het terrein gelegen in Tulpenstraat 19, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, percelen 524G2 en 524H2. 

De aanvraag betreft de regularisatie van een garage en een muur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De tuinmuur van 2 m hoog mag niet gerealiseerd worden en wordt in rood geschrapt op de 

plannen. 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

- Het moet steeds mogelijk blijven om de berging opnieuw te verbouwen tot een garage. Dit is 

verplicht vanaf wanneer dat de bewoner over een eigen wagen beschikt. 

- Enkel de strikt noodzakelijke toegang tot de berging mag verhard worden. Een oprit voor wagens 

wordt niet toegelaten. Enkel een pad tot de deur, met een maximale breedte van 1,50 m mag in 

deze zone verhard worden, zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 

 

 

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/155: advies - stad Herentals - 

Geelseweg-Greesstraat 

BESLUIT 

Het college maakt het ingediende bezwaarschrift over aan Ruimte Vlaanderen. 

Het college verleent gunstig advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/155 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van het stadsbestuur van Herentals voor een 

terrein met adres N13 en Greesstraat en kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie C, percelen 478L, 

478M, 480G, 481, 482, 484B, 488H en 492. 

De aanvraag betreft het verbreden van fietspaden en kappen van bomen langs de N13 Geelseweg op 

grondgebied Herentals en voor het verbreden van bestaande rijwegen Greesstraat op grondgebieden 

Herentals en Olen. 

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 brandweer van 08/09/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0603/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden. 



- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 20/09/2016 met kenmerk 2016-

083 JR moeten strikt nageleefd worden: 

- Advies Greesstraat: 

- De beeldbepalende, solitaire boom - een zomereik (quercus robur) - ter hoogte van de 

zuidelijke zijde van de tuin in Greesstraat 11 - moet behouden blijven zoals aangeduid op 

het ontwerpplan. Om het behoud op lange termijn te garanderen, is de aannemer vóór, 

tijdens en na de werken verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter 

bescherming van het wortelstelsel, stam en kroon. Schade aan de boom moet zoveel 

mogelijk vermeden worden, vooral aan het wortelstelsel. Hierbij moet het standaardbestek 

250, versie 3.1. gevolgd worden, en aanvullend de richtlijnen uit het Technisch Vademecum 

Bomen. Een fiche bescherming van bomen bij werken uit dit vademecum is toegevoegd. 

- Noodzakelijke nieuwe ondergrondse nutsleidingen moeten zo ver mogelijk van de te 

behouden eik aangelegd worden. Alle mogelijke alternatieven moeten worden onderzocht 

om eventuele beschadiging aan het wortelstelsel van de boom te vermijden. Zo moet ook 

de noodzaak tot plaatsen van ondergrondse nutsleidingen langsheen de zuidelijke 

perceelgrens van Greesstraat 11 voldoende onderzocht zijn. 

- Het ontwerp van de wegversmalling moet geoptimaliseerd worden in functie van maximaal 

behoud en maximale ontwikkelingskansen voor de waardevolle eik. De verharde, berijdbare 

zone moet zo ver mogelijk van het midden van de stam voorzien worden. Dit kan door de 

verharding op te schuiven naar de zone voor nutsleidingen (en deze berijdbaar maken) met 

minstens 1 m, deze afstand kan verhoogd worden afhankelijk van de benodigde vrije zone 

tussen de rijweg en de haag en is afhankelijk van de werkelijke afmetingen op het terrein. 

- De nieuw aan te planten boom moet inheems zijn.  

- De gracht naast de inheemse bomenrij van zomereiken ter hoogte van drukkerij 

Kempenland moet opgeschoven worden naar de rijweg toe zodat een vrije afstand tussen 

het midden van de stam en de zijde van de gracht minimaal 0,8 m is, wat nog een veilige 

uitwijkruimte biedt naast de kantstrook voor de weggebruikers. 

- De strook inheems laagstammig groen mag uit het ontwerp.  

- Advies Geelseweg: 

- Indien mogelijk, moet er een heraanplant komen over de ganse lengte van het traject op 

een regelmatige plantafstand van +/- 15 m, hierbij rekening houdend met voldoende 

afstand tot inritten om zichten op het verkeer veilig te stellen en met afstand tot 

verlichtingspalen.  

- Ter voorkoming van mogelijke toekomstige schade aan gas en glas leiding en/of het nieuwe 

fietspad (en schade aan wortels) moet er een wortelgeleiding (geen wering) geplaatst 

worden bij alle nieuwe bomen, zo dicht mogelijk tegen de leiding of fundering van het 

fietspad aan. In functie van de gas en glas leiding is een geleidingsscherm van 90 cm hoogte 

nodig. In functie van het fietspad is een geleidingsscherm van 60 cm hoogte voldoende. De 

schermen zijn te plaatsen over een minimale totale lengte volgens de regel: 4 x afstand 

stam tot leiding/fietspad (hoek van 120°). Dit betekent volgens de plannen doorgaans een 

minimale totale schermlengte van 3,6 m.  

- Vóór de aanplant van de nieuwe laanbomen, moet de grond voldoende doorwortelbaar 

gemaakt worden en maximaal belucht door te frezen tot minstens 0,8 m diep over de ganse 

lengte van de plantstrook.  

- Bij het niet aanslaan van de heraanplant moet deze telkens in het eerstvolgende 

plantseizoen worden vervangen. Tegen vraatschade en maaischade moeten de nodige 

beschermingsmaatregelen genomen worden, bescherming door steunpalen of 

wortelverankering.  

- 1 oprit per eigendom is toegelaten, tenzij anders beslist in de stedenbouwkundige vergunning. 

Bijkomende opritten en baangrachtoverwelvingen moeten beperkt worden tot deze die vergund 

werden, zowel langs de N13 als langs de zijwegen. 

- Opritten moeten op realistische hoogte aansluiten. 

- Hoogteverschillen met private terreinen moeten weggewerkt worden in de bermen waar 

mogelijk.  



- Hemelwater van het openbaar domein mag niet naar de private terreinen afvloeien. 

- De nieuwe overwelvingen die voorgesteld worden aan de twee zijwegen, Greesstraat en 

Greesstraat op de grens met de gemeente Olen (beide gemeentewegen), moeten gebeuren 

volgens de bepalingen in het gemeentelijk reglement inzake baangrachtoverwelving van 

10/10/2006.  

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

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, veiligheidsregels bij 

hoogspanningsleidingen…). 

 

 

054 Princiepsaanvraag bouwproject 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

055 Uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen: kennisname weigering vergunning 

nummer V2013/003 - Landmeterskantoor Palmans bvba (2 loten in Wuytsbergen) 
BESLUIT 

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

Vergunningsbetwistingen van 06/09/2016 waarbij het beroep van Landmeterskantoor Palmans tegen 

het besluit van de deputatie wordt verworpen. 

Dit heeft tot gevolg dat het besluit van de deputatie van de Provincie Antwerpen van 23/1/2014 blijft 

gelden en dat géén vergunning wordt verleend voor het verkavelen van 2 loten voor halfopen 

bebouwing in Herentals, Wuytsbergen, 1ste afdeling, sectie E, perceelnummer 171A/deel.  

 

 

056 Gemeentelijk leegstandsregister: schrapping Zandstraat 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebouw Zandstraat 5 uit de inventaris 

van leegstaande gebouwen of woningen wordt geschrapt. Als datum van schrapping geldt 

01/03/2016. 

 

 

057 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: patrimonium 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 

27/09/08/2016 over patrimonium en antwoordt met een brief. 

 

 

058 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: brandweerverslagen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 

27/09/08/2016 over brandweerverslagen en antwoordt met een brief. 

 

 

059 Schade aan de graven van oud-strijders op de begraafplaats Bosbergen, Herentals: brief 

aan nabestaanden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen richt een brief over de schade aan de graven van oud-

strijders op de begraafplaats Bosbergen, Herentals aan de nabestaanden van de oud-strijders.  

 

 

 



Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


