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001 Kosh to run 11/11/2016: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan kOsh, campus Collegestraat 

voor het organiseren van de ‘kOsh to run’ op 11/11/2016 over het grondgebied van Herentals. De 

organisator moet er rekening mee houden dat de stad Herentals ‘Herentals wandelt’ organiseert in 

samenwerking met de Herentalse Wandelclub. Het parcours van beide activiteiten kan elkaar 

kruisen. 

 

 

002 Vormingssubsidie 2016: toekenning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidies aan jongeren die deelnamen aan een 

(kader)vormingscursus relevant voor het lokale jeugdwerk goed: 

Vereniging Voornaam en naam Gesubsi-dieerd  

bedrag Mededeling 

VDS (Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk vzw) 

(X)* 152,00 euro Animator cursus 

Chirojeugd Vlaanderen (X)* 75,20 euro Instructeurcursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

Kazou (X)* 55,20 euro Hoofdanimator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

Kazou (X)* 152,00 euro Animator cursus 

TOP vakantie (X)* 140,00 euro Animator cursus 

Gidsen 2e Kempen (X)* 15,00 euro Herfstontmoeting 

Gidsen 2e Kempen (X)* 32,00 euro Hoofdanimator cursus 

Gidsen 2e Kempen (X)* 20,50 euro Herfstontmoeting 



Gidsen 2e Kempen (X)* 60,00 euro Hoofdanimator cursus 

Scouts en gidsen Reynaert- 

Adinda en 12e Kempen 

(X)* 20,50 euro Herfstontmoeting 

 

Scouts en gidsen 

Vlaanderen 

(X)* 20,50 euro Herfstontmoeting 

Scouts en gidsen 

Vlaanderen 

(X)* 20,50 euro Herfstontmoeting 

Scouts de Buecken (X)* 72,00 euro Hoofdanimator cursus 

Chirojeugd Vlaanderen (X)* 24,50 euro Aspitrant 

scouts en gidsen Reynaert-

Adinda 5e en 12e Kempen 

(X)* 20,50 euro Herfstontmoeting 

 

VDS (X)* 152,00 euro Animator cursus 

Kazou  (X)* 55,20 euro Hoofdanimator cursus 

Het college van burgemeester en schepenen voegt de overgebleven kredieten toe aan het 

begrotingskrediet van het huidige jaar voor werkingssubsidies voor het jeugdwerk, zoals het 

reglement subsidie kadervorming stelt. 

 

 

003 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studiereis De Garage, (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 

naar Behind the Curtain in De Garage, ruimte voor actuele kunst in Mechelen van (X)* op woensdag 

26/10/2016 en geeft Pascale Brant, directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de 

toestemming om de studie-uitstap te organiseren zoals voorgesteld. 

 

 

004 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 33 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 160 euro aan (X)* OCMW 

Nederrij 133a, 2200 Herentals, voor de deelname van (X)* aan een sportactiviteit georganiseerd door 

de voetbalclub VC Herentals (lidgeld seizoen 2016-2017). 

 

 

005 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 34 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan (X)* 

Schuttersstraat 24, 2200 Herentals, voor de deelname van (X)* aan een sportactiviteit georganiseerd 

door de voetbalclub KFC De Kempen (lidgeld seizoen 2016-2017). 

 

 

006 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 35 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 104 euro aan basisschool 

(W)Onderwijs), Nonnenstraat 14-16, 2200 Herentals, voor de deelname van (X)* aan de 

boerderijklassen van 23 tot 25/11/2016. 

 

 



007 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 36 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 104 euro aan (X)* Bovenrij 

78/201, 2200 Herentals, voor de deelname van (X)* aan de boerderijklassen georganiseerd door het 

(W)onderwijs van 23 tot 25/11/2016.  

 

 

008 Subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 37 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren 

van 96 euro aan (X)* toe voor de deelname (X)* aan een sportactiviteit.  

 

 

009 Vrijetijdsparticipatie 2016: subsidies aan de organisaties - OCMW Herentals - buurtwerking 

Diependaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 461,40 euro aan de 

buurtwerking van het OCMW Herentals, Nederrij 133a, als tussenkomst in de deelnamekosten aan 

het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede leven voor een uitstap naar het pretpark 

Bellewaerde in Ieper op zaterdag 20/08/2016. 

 

 

010 Iveka en Eandis Assets: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 

03/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de buitengewone 

algemene vergadering van Iveka en Eandis Assets van 03/10/2016. 

 

 

011 Aanstelling expert sportanimatie: Michelle Goossens 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Michelle Goossens (X)* aan als expert 

sportanimatie niveau B met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 

07/11/2016.  

 

 

012 Aanstelling arbeider groen (niveau D) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur: Jasper Helsen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jasper Helsen (X)* aan als voltijds arbeider groen, 

niveau D, met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 01/11/2016. 

 

 

013 Selectieprocedure arbeider groen: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat gesteld 

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

groen: (X)* 

 

 



014 Selectieprocedure arbeider groen: wijziging selectiecommissie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de coördinator personeelsadministratie, aan 

als lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van arbeider groen in plaats van (X)* het 

diensthoofd personeel & organisatie. 

 

 

015 Selectieprocedure administratief medewerker sport, jeugd & internationale 

samenwerking: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure van administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking. 

 

 

016 Selectieprocedure redder: aanvaarding bijkomende kandidaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)* een geldige kandidatuur heeft 

ingediend en nodigt haar uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van redder 

niveau D. 

 

 

017 Kennisgeving datum indiensttreding Kurt Verhestraeten, arbeider logistiek, 

evenementenbeheer & administratie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Kurt Verhestraeten, arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie. Kurt komt in dienst op 

21/11/2016. 

 

 

018 Kennisgeving datum indiensttreding Hans Bosmans, arbeider vervoer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Hans Bosmans, arbeider vervoer. Hans komt in dienst op 01/12/2016. 

 

 

019 Aanstelling deeltijds schoonmaker met een vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 

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

een vervangingsovereenkomst met prestatiebreuk 11/38 vanaf 07/11/2016 in vervanging van (X)* 

afwezig wegens loopbaanonderbreking voor medische bijstand, tot het einde van de 

loopbaanonderbreking voor medische bijstand van (X)*. 

 

 

020 Verlenging aanstelling deeltijds arbeider schoonmaak met een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 

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

tijdelijke arbeidsovereenkomst met prestatiebreuk 34/38 van 01/11/2016 tot en met 31/12/2016. 

 

 



021 Hernummering Noord-Dauwenland en Watervoort: alternatieve voorstellen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen opteert om een aparte straatnaam toe te kennen aan 

Watervoort 41 tot en met 53, namelijk Fermerijweg. Het college van burgemeester en schepenen 

vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier op een volgende gemeenteraad te 

agenderen. 

 

 

022 Bestelbons 2016: week 42 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 

24/10/2016 en bestelbons 2016007999, 2016008146 en 2016008206 goed. 

 

 

023 Uitgaven 2016: week 42 
BESLUIT 

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

 

 

024 Belasting op terrassen en uitstallingen op de openbare weg 2016: vaststellen en 

uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8106 deel 2, belasting op 

terrassen en uitstallingen op de openbare weg 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een 

bedrag van 3.950 euro. 

 

 

025 Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen via een tankkaartsysteem voor de 

stad en het OCMW (2017-2020) - dossier 2016-075: principiële goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en de gunningswijze 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-075 en de raming voor de 

opdracht 'raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen via een tankkaartsysteem voor de 

stad en het OCMW (2017-2020)' principieel 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 

410.000 euro exclusief btw of 496.100 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15/06/2006 over de overheidsopdrachten, zal de stad 

Herentals optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of 

raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn 

voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald het 

OCMW Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals. 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 

niveau. 

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

dossier aan een volgende gemeenteraad voor te leggen. 

 

 



026 Aanstellen van een landmeter-expert voor het opmeten van de bestaande toestand in de 

Streepstraat, St.-Waldetrudisstraat en IJzergieterijstraat - 2016/084: keuze gunningswijze, 

vaststelling lastvoorwaarden en aanduiding van firma’s voor prijsvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden uit het bestek 2016/084 goed 

voor de aanstelling van een landmeter-expert voor de opmeting van de Streepstraat, de St.-

Waldetrudisstraat en de IJzergieterijstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht toe te wijzen via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en prijs te vragen aan: 

- Van Dun Ludo, Koppelandstraat 75, 2200 Herentals 

- Plan², Peerdsbosstraat 31, 2200 Herentals 

- Debloudts bvba, Vennestraat 82, 2275 Lille 

- Landmeter en expertisekantoor Verbeeck, Nieuwstraat 107, 2200 Herentals 

- Peter Liekens, Lavendelweg 39, 2200 Herentals 

 

 

Schepen Michielsen verlaat de zitting 

 

 

027 Klaterteer - voetweg nr. 44 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vragen van (X)* Klaterteer 5 en 

antwoordt met een brief. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vragen van (X)* Klaterteer 7 en 

antwoordt met een brief.  

 

 

Schepen Michielsen neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

028 Erfdienstbaarheid Kemin Europa: principieel akkoord 
BESLUIT 

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

verlenen van een ondergrondse concessie onder de Toekomstlaan ten voordele van Kemin Europa 

nv, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals, volgens het tracé aangeduid op het kabelliggingsplan nr. 

DD160579TOB-A. 

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

overeenkomst te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

029 Verkaveling Molenstraat - Schransstraat: verslag werfvergadering 9 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 9 van 

het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Molenstraat - Schransstraat'.  

 

 

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

Collegestraat en Goudbloemstraat: verrekeningsvoorstel 9: leveren en plaatsen van een 

extra bloembak in de Goudbloemstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 9 bij de opdracht 

‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en 

Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 3.803,28 euro, inclusief btw. 



031 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 29/09/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 29/09/2016 van de 

contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 

 

 

032 Contactvergadering met Iveka: verslag vergadering 29/09/2016 
BESLUIT 

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

met Iveka van 29/09/2016. 

 

 

033 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 
BESLUIT 

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

voeren om aanpassingswerken aan het drinkwaternet in de Markgravenstraat uit te voeren. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250, 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

- De kosten zijn voor rekening van Pidpa.  

- De werken moeten uitgevoerd zijn voor de start van de wegen- en rioleringswerken in de 

Markgravenstraat en dit uiterlijk tegen 01/03/2017. 

 

 

034 Wegen- en rioleringswerken Schransstraat - aanvraag van subsidies voor een volledige 

scheiding van afval- en hemelwater en plaatsing van hemelwaterinstallatie voor 

hergebruik op privaat domein van (X)*: Schransstraat 16 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* Schransstraat 16, voor het 

bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein en de plaatsing 

van een hemelwaterinstallatie goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250 euro uit te keren als maximumsubsidie 

voor de afkoppeling van het hemelwater en 625 als maximumsubsidie voor de plaatsing van een 

hemelwaterinstallatie. Het totaal van 1.875 euro wordt overgemaakt. 

 

 

035 Aanvullend verkeersreglement: Stationsplein (inkom stationsgebouw) - aanleg van 2 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement over de aanleg 

van twee extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van het stationsgebouw 

van Herentals (Stationsplein) goed. 



Ter hoogte van het stationsgebouw van Herentals (Stationsplein) worden twee extra parkeerplaatsen 

voor personen met een handicap aangelegd. Deze extra parkeerplaatsen worden aangeduid met de 

verkeersborden E9a + ‘picto mindervalide’ en pijl van het type GXa. De parkeerplaatsen zelf worden 

voorzien van blauwe belijning en een wit geschilderd pictogram. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

 

036 Aanvullend verkeersreglement: St.-Antoniusstraat 25 - aanleg van een parkeerplaats voor 

personen met een handicap 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement over de aanleg 

van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte van St.-Antoniusstraat 25 goed. 

Ter hoogte van St.-Antoniusstraat 25 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap 

aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + ‘picto mindervalide’ 

en pijl van het type GXa.  

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

 

037 Samenstelling strooiploegen winterseizoen 2016 - 2017 
BESLUIT 

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

strooiploegen voor het winterseizoen 2016-2017. 

 

 

038 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/151: verlening – (X)* - 

Lierseweg 193 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/151 aan (X)* voor het terrein gelegen in Lierseweg(HRT) 193, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 433F2. 

De aanvraag betreft een bestemmingswijziging. 

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 26/08/2016 met kenmerk BWDP/2016-0601/001/02/HAJPE 

moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 16/08/2016 moet gerespecteerd 

worden. 

- De voortuinstrook is volledig verhard. Deze wordt gebruikt als parking. In Herentals moeten 

voortuinstroken worden ingericht als voortuin. Enkel een inrit of een pad naar een toegang tot 

het gebouw kan worden verantwoord. In het verleden was dit pand in gebruik als garage. Door de 

functiewijziging komt ook de noodzaak van een oprit naar het gebouw te vervallen. Samen met de 

grote laanbomen geven de voortuinstroken de straat een groen en aangenaam aangezicht. De 

oprit wordt in het rood geschrapt op de plannen. Enkel een pad naar de voordeur, met een 

breedte van maximum 1,50 m, kan worden verantwoord. Dit wordt in het rood aangeduid op het 

inplantingsplan. 

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

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

 

 



039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/163: verlening – (X-)* - 

Roggestraat 22 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/163 aan (X)* voor het terrein gelegen in Roggestraat 22, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 149X3. 

De aanvraag betreft het bouwen 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 voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 23/09/2016 met kenmerk 

EL160185 moet worden gerespecteerd: 

- Er moet contact opgenomen worden met de technische dienst vóór de aanleg van het private 

afvalwaterstelsel voor consultatie van het plan van de openbare riolering in functie van een 

goede afwatering van de privéwaterafvoer. 

- 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. 

- Er zijn geen reliëfwijzigingen toegestaan. Het bestaande terreinniveau moet behouden blijven. 

- De breedte van de oprit moet beperkt worden tot 3 m. 

- De kroonlijsthoogte van de garage moet worden beperkt tot 3 m gemeten vanaf het grondpeil tot 

de bovenkant van de deksteen. Dit wordt in rood aangeduid op de plannen. 

 

 

040 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/165: verlening – (X)* - Dorp 15 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/165 aan (X)* voor het terrein gelegen in Dorp 15, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 337S. 

De aanvraag betreft het doorvoeren van constructieve wijzigingen aan een vergund 

appartementsgebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De voorwaarden die opgelegd zijn in de stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00020 

van 30/05/2016 blijven onverminderd van toepassing. 

- Het advies van de brandweer van 11/10/2016 met kenmerk BWDP/2016-0167/002/01/HADVA 

moet strikt worden nageleefd.  

 

 

041 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/146: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stad Herentals - Hemeldonk 8 
BESLUIT 

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

nummer SV2016/146 die op 07/10/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het stadsbestuur van Herentals voor het bouwen van een carport op een terrein 

in Herentals, Hemeldonk 8, kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 438a. 

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. 

- De volgende voorwaarden na te leven: 



De voorwaardelijk gunstige adviezen van het college van burgemeester en schepenen van 

Herentals, van de brandweer zone Kempen en van de Scheepvaart nv, moeten strikt worden 

opgevolgd en maken integraal deel uit van deze vergunning. 

 

 

042 Stedenbouwkundige melding nummer ME2016/020: geen aktename – (X)* - 

Markgravenstraat 34 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer 

ME2016/020 van (X)* voor het verbeteren van een woning op een terrein met adres 

Markgravenstraat 34, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 

359W2. 

De melding is niet rechtsgeldig omdat: 

- het ingediende dossier is onvolledig.  

- de gevraagde werken vallen niet onder de toepassing van het meldingsbesluit maar zijn 

vergunningsplichtig. 

 

 

043 Stedenbouwkundige melding nummer ME2016/019: gedeeltelijke aktename – (X)* - 

Meidoornlaan 32 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2016/019 

van (X)* voor het verbouwen en het uitbreiden van een bestaande vergunde woning op een terrein 

met adres Meidoornlaan 32, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, 

perceel 844D, 844E. 

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 kappen van bomen valt niet onder de meldingsplicht. Voor het kappen van hoogstammige 

bomen op meer dan 15 m van de woning moet nog een stedenbouwkundige aanvraag ingediend 

worden (bomen met een omtrek van minstens 1 m op 1 m hoogte). 

- Het aanleggen van verhardingen valt niet onder de meldingsplicht. De melder moet bij de woning 

nog een overdekte autostaanplaats voorzien. Dit kan door het aanvragen van een 

stedenbouwkundige vergunning of door het plaatsen van een garage of carport die vrijgesteld is 

van vergunning. De noodzakelijke oprit naar deze overdekte autostaanplaats is vrijgesteld van 

vergunning. 

- De overloop van de hemelwaterput moet volledig infiltreren op het eigen terrein. 

- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de 

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

 

 

044 Vraag tot verzaking verkavelingsvergunning nummer V1995/001: aktename – (X)* - 

(2 loten op de Wiekevorstseweg) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking aangevraagd door (X)* aan 

de verkavelingsvergunning V1995/001 voor het verkavelen van 2 loten in Herentals, 

Wiekevorstseweg, 4de afdeling, sectie B nrs. 98/02 A2 en 98/02 Z. 

 

 

Schepen Verheyden verlaat de zitting 

 

 



045 Bouwovertreding Biscuiterie Thijs, Atealaan 69: kennisname standpunt bedrijf en voorstel 

plan van aanpak 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de constructieve voorgestelde 

oplossingen van Biscuiterie Thijs. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het bedrijf: 

- om op korte termijn in te zetten op een mobiliteitscan van het bedrijf in functie van een 

duurzame mobiliteit en verstandig ruimtebeslag. 

- om met de resultaten van zo een mobiliteitscan een ontwerp te maken voor reorganisatie van het 

parkeerterrein op de eigen site binnen het industriegebied en het ontwerp in uitvoering te 

brengen, inclusief de (gefaseerde) afbraak van het parkeerterrein in het agrarische gebied. Indien 

noodzakelijk moet hiervoor een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. 

- om een stappenplan te bezorgen met een realistisch tijdskader. 

 

 

046 Budgetwijziging 2 - 2016: vaststellen ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de tweede budgetwijziging voor 

het dienstjaar 2016 vast. 

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

ontwerp van de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2016 voor te leggen aan een volgende 

gemeenteraad. 

 

 

047 Zwemlessen voorjaar 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zwemlessen tijdens het 

voorjaar 2017 goed met de bijhorende kosten. 

 

 

048 Start to swim 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2017 twee nieuwe cursussen start to 

swim. De deelnameprijs bedraagt telkens 50 euro. 

 

 

049 Samenwerking Neteland 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat formeel akkoord met het voorstel tot uitwerking 

van de 3 projecten: 

- samenwerking bibliotheek Neteland 

- afgestemd vrijetijdsaanbod voor kinderen/jongeren tijdens schoolvakanties 

- communicatieproject ‘De zomer van het Neteland’  

Het college van burgemeester en schepenen richt voor elk van de projecten een ambtelijke 

werkgroep op om de projecten mee vorm te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


