
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 

Besluiten van 31 oktober 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan en Hendrickx Anne-

Marie - schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in functie van een lagere graad: hoorzitting 

en beslissing 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

002 Agenda gemeenteraad 08/11/2016 
BESLUIT 

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

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 08/11/2016:  

001 Budgetwijziging 2 - 2016: goedkeuring 

002 AGB Sport en Recreatie Herentals Budgetwijziging 2 - 2016: goedkeuring 

003 Subsidies 2014-2019: reglement subsidie initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - 

aanpassing 

004 Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen via een tankkaartsysteem voor de stad, het 

AGB en het OCMW (2017-2020) - dossier 2016-075 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en de 

gunningswijze 

005 RUP zonevreemde bedrijven: voorlopige vaststelling 

006 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/139: zaak van de wegen – (X)* - 

Bertheide 

007 Wijziging rooilijn voetwegen nrs. 14 en 23: bepalend voorstel 

008 Erfdienstbaarheid Kemin Europa: definitief akkoord 

009 Pidpa: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 19/12/2016 en vaststelling 

mandaat 

010 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IKA van 19/12/2016 en vaststelling 

mandaat 

011 CIPAL DV: goedkeuring agenda algemene vergadering van 09/12/2016 en vaststelling mandaat 

012 Bosgroep Kempen Noord vzw: lidmaatschap 

013 Samenwerking stad en OCMW Herentals - gezamenlijke arbeidstijdregelingen 

014 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort: principiële goedkeuring 

 Gesloten zitting 

015 Vervanging lid beheersorgaan 

 

 

003 Messageparty 19/11/2016: Basket Zuiderkempen Diamonds 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van ‘Messageparty’ 

door Basket Zuiderkempen Diamonds uit Hulshout op 19/11/2016 in het parochiecentrum in 

Noorderwijk. 



Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking goed met betrekking tot de 

geluidsnorm tot maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min. 

 

 

004 Aanvraag tot erkenning als Herentalse sportvereniging: Wielertoeristen Morkhoven 
BESLUIT 

Het college erkent wielerclub Wielertoeristen Morkhoven als Herentalse sportvereniging op 

voorwaarde dat het bewijs wordt geleverd dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 

lichamelijke ongevallen wordt afgesloten voor haar leden. 

 

 

005 Aanvraag projectsubsidies aan erkende Herentalse sportverenigingen: sportraad en AC 

Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een projectsubsidie aan erkende Herentalse 

sportverenigingen van 50 euro aan de Herentalse sportraad en 4.050 euro aan AC Herentals onder 

voorbehoud van het tijdig binnenbrengen van de bewijsstukken. 

 

 

006 Sportkampen 2017: goedkeuring programma kerstvakantie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sportkampen tijdens de 

kerstvakantie 2017 in het sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals goed. 

- 1ste graad: kerst 5-daagse: 75 euro 

- 2de graad: sport 5-daagse: 85 euro  

- 3de graad -/+12-jarigen: fun 5-daagse: 95 euro  

Inwoners van Herentals krijgen een korting van 20 % en houders van een vrijetijdspas genieten een 

korting van 50 %. De stedelijke autobus wordt ingeschakeld voor het vervoer van de deelnemers. 

 

 

007 Gebruik stedelijke autobus tijdens de schoolvakanties 2017: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stedelijke autobus in te zetten tijdens de 

schoolvakanties 2017 voor het vervoer van de deelnemers van sport- en jeugdactiviteiten naar de 

verschillende locaties.  

De stedelijke autobus wordt eveneens ingeschakeld voor het vervoer van de deelnemers uit de 

deelgemeenten tijdens de ochtend- en avondtoer. 

 

 

008 Selectieprocedure administratief medewerker bibliotheek en administratief medewerker 

bibliotheekeducatie: wijziging van de selectiecommissie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ontslaat (X)* het diensthoofd bibliotheek van zijn taken 

als lid van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van administratief 

bibliotheekmedewerker en administratief bibliotheekmedewerker educatie en duidt (X)* de 

bibliothecaris van Sint-Katelijne-Waver en (X)* de bibliothecaris van Olen aan als leden van de 

selectiecommissie. Het diensthoofd van de bibliotheek (X)* zal ook niet als waarnemer optreden. 

 

 

009 Subsidies Jeugdcentrum 2200 vzw: 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2016 17.500 euro subsidies aan 

Jeugdcentrum 2200 vzw te betalen om hun werking binnen het jeugdwerk te ondersteunen. 



De subsidie moet gebruikt worden voor elk van de volgende peilers: 

- het aantrekkelijker maken van het café op de eerste verdieping 

- de vorming van de nieuwe ploeg  

- om een eventuele beroepskracht in 2017 aan te werven of om taken uit te besteden aan externe 

firma's. 

Het college van burgemeester en schepenen verwacht in het eerste kwartaal 2017 een actieplan en 

voorstel van besteding van de subsidie. 

 

 

010 RetroThals: 16/07/2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking aan de organisatie 

Flame&Go vzw voor de organisatie van RetroThals 2017. Het college van burgemeester en 

schepenen geeft toestemming om: 

- de Grote Markt, de Kerkstraat en het Kerkplein op zondag 16/07/2017 van 5 uur tot 24 uur 

verkeersvrij te maken 

- de parking van zaal 't Hof voor te behouden voor de standhouders van de organisatie op zondag 

16/07/2017 van 5 uur tot 24 uur 

- de elektriciteitskasten 101, 103, 104, 105, 106, 137, 136, 133, 134, 102, 139 te gebruiken tijdens 

het evenement 

- alle beschikbare partytenten, alle verdeelkasten met kabels en de podiumwagen te leveren 

- het evenement te vermelden op de digitale infoborden van de stad Herentals. 

 

 

011 Numismatica openlucht zomerbeurs: 13/08/2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent ondersteuning aan Numismatica voor de 

organisatie van de openlucht zomerbeurs op zondag 13/08/2017. 

De zuidkant van de Grote Markt wordt parkeersvrij gemaakt van zaterdag 12/08/2017, 12 uur tot 

zondag 13/08/2017, 19 uur. Het straatmeubilair aan het monument ter hoogte van de zuidkant van 

de Lakenhal wordt weggehaald voor aanvang van het evenement. Het evenement wordt opgenomen 

op de digitale infoborden van de stad Herentals. De gevraagde uitleenmaterialen worden maximaal 6 

maanden voor aanvang van een evenement gereserveerd, vanaf deze periode dient de organisatie 

een officiële aanvraag in. De Lakenhal wordt vrijgehouden voor het evenement. 

 

 

012 Kerststal en kerstkeet Noorderwijk: 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Gemeenschapsraad van 

Noorderwijk voor het plaatsen van een kerststal voor het Dorpshuis van Noorderwijk en voor de 

plaatsing en uitbating van een kerstkeet naast de kerststal. 

De gevraagde materialen, uitgezonderd het berkenhout, evenals de logistieke ondersteuning zullen 

verleend worden. 

- leveren van 10 kerstbomen van ongeveer 4 meter hoogte 

- terbeschikkingstelling van 10 dranghekken, een kleine container hakselhout en wit zand 

- het hangen van kerstverlichting boven de Ring en in de kerstbomen 

- het leveren van een elektriciteitskabel van 32A – lengte min. 25 meter en kopstuk. 

 

 

013 Kerstmarkt Noorderwijk 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Gemeenschapsraad van 

Noorderwijk om een kerstmarkt te organiseren op vrijdag 16/12/2016 van 18 uur tot 24 uur op het 



parkeerterrein achter de nieuwe bibliotheek van Noorderwijk en verleent de gevraagde 

medewerking. De Gemeenschapsraad contacteert de milieudienst om een afvalplan op te stellen. 

 

 

014 Uitzondering gebruik uitleenmateriaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan het kinderdagverblijf De Speelboom het 

gevraagde materiaal (tenten en dranghekken) uit te lenen voor hun sfeermarkt op vrijdag 

02/12/2016 mits betaling van de waarborg en de vervoerskosten. 

 

 

015 Aanvraag verkoop historisch jaarboek Herentalse Geschiedkundige Kring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Herentalse Geschiedkundige 

Kring om historische jaarboeken te verkopen aan de balie van het cc ‘t Schaliken voor de duurtijd van 

de legislatuur. Er kan slechts een beperkte stock gestockeerd worden in het infokantoor. De 

verrekening gebeurt via het gangbare systeem met vzw Toerisme. 

 

 

016 Publicatie Historisch Jaarboek van Herentals, XXV: toekenning subsidie aan de Herentalse 

Geschiedkundige Kring vzw 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie van 3.000 euro toe aan de Herentalse 

Geschiedkundige Kring vzw voor de publicatie van het Historisch Jaarboek van Herentals, XXV.  

 

 

017 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: tijdelijke aanstellingen 2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende leerkrachten tijdelijk aan te stellen 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 01/09/2016 tot 

30/06/2017 (tenzij anders vermeld): (X)* 

 

 

018 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in het 

ambt van leraar: Lutgarde Engelen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Lutgarde Engelen (X)* vast te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Herentals als leraar kv - algemene muzikale vorming voor 0,5 uur LSO/HSO vanaf 01/07/2016. Het 

gaat om een uitbreiding van vaste benoeming tot 2,5 uren LSO/HSO. 

- Lutgarde Engelen te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 

Hikstraat 28, 2200 Herentals. 

 

 

019 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in het 

ambt van leraar: Jolien Wils 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Jolien Wils (X)* vast te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Herentals als leraar kv - instrumentaal ensemble voor 1 uur LSO/HSO vanaf 01/07/2016. Het gaat 

om een uitbreiding van vaste benoeming tot 14 uren LSO/HSO. 

- Jolien Wils te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 

2200 Herentals.  



020 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in het 

ambt van leraar: Frederik Meulyzer 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Frederik Meulyzer (X)* vast te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 

Dans Herentals als leraar kv - ensemble jazz en lichte muziek voor 2 uren LSO/HSO vanaf 

01/07/2016. Het gaat om een uitbreiding van vaste benoeming tot 14 uren LSO/HSO. 

- Frederik Meulyzer te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 

Hikstraat 28, 2200 Herentals. 

 

 

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: gebruik van het orgel van de Sint -

Waldetrudiskerk schooljaar 2016-2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om volgende huurovereenkomst af te 

sluiten met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis voor het gebruik van het kerkorgel voor het schooljaar 

2016-2017 door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

“ Tussen de ondergetekenden: 

- de stad Herentals, voor wie optreedt het college van burgemeester en schepenen, alhier 

vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Jan Peeters en de secretaris, mevrouw Tanja 

Mattheus, 

en: 

- de kerkfabriek St.-Waldetrudis, voor wie optreedt haar ondergetekende voorzitter (X)* en de 

secretaris (X)*, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, mag met het oog op de leergang orgel 

gedurende het schooljaar 2016-2017 gebruik maken van het orgel van de St.-Waldetrudiskerk onder 

de hierna beschreven voorwaarden. Hiervoor betaalt de stad uiterlijk op 30/11/2016 een eenmalige 

vergoeding van 1.985,00 euro. 

Artikel 2 

Voormeld schooljaar vangt aan op 01/09/2016 en eindigt op 30/06/2017, datum waarop de 

overeenkomst een einde neemt zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. 

Artikel 3 

De dagen en uren waarop het orgel mag bespeeld worden zijn de volgende: 

- Op dinsdag van 14.30 uur tot 17.30 uur, van 17.45 uur tot 18.45 uur en van 21.30 uur tot 22.30 

uur. 

- Op vrijdag van 15.30 uur tot 16.30 uur, van 17.15 uur tot 18.15 uur en van 19.00 uur tot 21.00 

uur. 

- Op zaterdag van van 15.30 uur tot 17.30 uur. 

Deze regeling geldt niet tijdens de schoolverloven of op officiële feestdagen of kerkelijke hoogdagen. 

Van deze uurregeling kan worden afgeweken indien er kerkelijke of andere activiteiten in de kerk 

plaatsvinden; in dit geval worden de uren verschoven in overleg met de Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans. 

Artikel 4 

Buiten deze vaste lestijden kan het orgel nog worden bespeeld mits voorafgaandelijke aanvraag bij 

en mits toestemming van de heer pastoor of diens afgevaardigde. 

Indien hiervoor toestemming wordt gegeven geschiedt dit bij louter gedoog en zonder dat hieruit 

enig recht kan worden geput. Voor deze extra uren is geen supplementaire vergoeding verschuldigd. 

Artikel 5 

De stad erkent het orgel in een goede staat van onderhoud te hebben bevonden zowel wat het 

meubel betreft als wat betreft de muzikale kwaliteit. 

 



Artikel 6: gebruiksvoorwaarden 

a. Het gebruik van het orgel geschiedt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leraars 

verantwoordelijk voor het orgelonderricht. Het orgel mag niet worden bespeeld buiten 

aanwezigheid van de verantwoordelijke leraar, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke 

toelating. 

b. De sleutel van de kerk dient te worden afgehaald en teruggebracht op de dekenij door de voor de 

orgelklas verantwoordelijke leraar of met diens schriftelijke volmacht. 

c. De toegang tot de kerk en het orgel is enkel toegelaten in aanwezigheid van de klastitularis 

verantwoordelijk voor de orgelklas; de leerlingen dienen te allen tijde vergezeld te zijn van de 

voor hen verantwoordelijke leraar, die ervoor zorg dient te dragen dat hij steeds efficiënt toezicht 

kan uitoefenen. 

d. De stad, of haar aangestelde leraar dient er zorg voor te dragen dat de kerkdeuren steeds worden 

gesloten, ook tijdens de lessen, teneinde ongewenst bezoek te beletten; de leerlingen mogen niet 

in de kerk rondlopen zonder begeleiding en dienen zich waardig te gedragen. 

e. Het gebruik van het orgel is persoonlijk voor de leraars en leerlingen van de orgelklas, en het is 

niet toegelaten derden het orgel te laten bespelen of toe te laten tot de kerk. 

f. Veroorzaakte schade dient onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de kerkfabriek. 

Voor de verdere praktische afspraken zal overleg worden gepleegd tussen de directeur van de 

muziekschool en een afgevaardigde van de kerkfabriek.” 

 

 

022 Kunst in de Zandstraat: najaar 2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het Pop-up Art Project goed. In december 2016 

zal in de etalages van een tiental leegstaande panden in de Zandstraat kunst te zien zijn en in een 

aantal winkels in de Zandstraat zullen op regelmatige basis kunstenaars te zien zijn die stap voor stap 

een kunstwerk maken. 

 

 

023 Cipal DV: kennisname verslag algemene vergadering van 17/06/2016 
BESLUIT 

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

vergadering van Cipal DV van 17/06/2016. 

 

 

024 IKA - statutenwijziging: kennisname 
BESLUIT 

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

statutenwijziging wordt op de buitengewone algemene vergadering van IKA op 19/12/2016 

geagendeerd. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

025 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 04/10/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 04/10/2016.  

 

 



026 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: samenstelling kerkraad 

BESLUIT 

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

de kerkraad vanaf 01/08/2016 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: 

- (X)*: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid van rechtswege 

- (X)*: vervanger van de vertegenwoordiger van de parochie 

- (X)*: voorzitter 

- (X)*: penningmeester 

- (X)*: secretaris 

- (X)*: lid 

- (X)*: lid 

 

 

027 Ontslag wegens pensionering vanaf 01/06/2017: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

028 Aanstelling administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking met 

een viervijfde arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Jef Wellens 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jef Wellens (X)* aan als administratief medewerker 

sport, jeugd & internationale samenwerking in het niveau C met een viervijfde arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur vanaf 01/01/2017. 

 

 

029 Kennisgeving datum indiensttreding Jan Van Houten, technieker elektriciteit 
BESLUIT 

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

indiensttreding van Jan Van Houten, technieker elektriciteit. Jan komt in dienst op 01/12/2016. 

 

 

030 Eedaflegging werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een collectieve eedaflegging te organiseren voor 

de werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op maandag 05/12/2016 om 

13 uur, in de raadzaal van het administratief centrum. 

De dienst personeel & organisatie krijgt de opdracht de volgende werknemers uit te nodigen: 

- Greg Michilsen, redder met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds 07/12/2015 

- Irene Bates, administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds 29/12/2015 

- Jan Van Herck, in dienst op 04/01/2016 als meewerkend gemeenschapswacht met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Kim Van Peer, in dienst op 04/01/2016 als administratief assistent sport, jeugd & internationale 

samenwerking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Petra Horemans, in dienst op 22/02/2016 als administratief medewerker dienst burgerzaken met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Anne-Sophie Pollie, redder met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds 01/03/2016 

- Jessica Vander Stuyft, in dienst op 14/03/2016 als expert lokale economie met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Emiel Wuyts, in dienst op 04/04/2016 als arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 



- Frank Borremans, in dienst op 11/05/2016 als schoonmaker met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur 

- Freek Pieters, in dienst op 16/05/2016 als theatertechnieker met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur 

- Kimberly Mols, in dienst op 16/05/2016 als schoonmaker met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur 

- Peter Van Leuven, in dienst op 01/06/2016 als redder met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur 

- Dorien Jacobs, kinderbegeleider met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds 

01/06/2016 

- Lizzy Sameys, lesgever met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur sinds 13/06/2016 

- Kobe Van Looy, in dienst op 28/06/2016 als teamleider wegen & technieken gebouwen met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Steve Claerhoudt, in dienst op 01/07/2016 als teamleider logistiek, evenementenbeheer & 

administratie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Simon Vantomme, in dienst op 01/07/2016 als coördinator sport, jeugd & internationale 

samenwerking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- René Bosmans, in dienst op 04/07/2016 als meewerkend gemeenschapswacht met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Els Van Uffelen, in dienst op 01/08/2016 als coördinator personeelsadministratie (statutair) 

- Marc Van Grieken, in dienst op 01/08/2016 als expert patrimonium met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Michelle Goossens, in dienst op 07/11/2016 als expert sportanimatie met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Ans Versmissen, in dienst op 14/11/2016 als diensthoofd financiën met een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur 

- Kurt Verhestraeten, in dienst op 21/11/2016 als arbeider logistiek, evenementenbeheer & 

administratie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Hans Bosmans, in dienst op 01/12/2016 als arbeider vervoer met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur 

- Jan Van Houten, in dienst op 01/12/2016 als technieker elektriciteit met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 

 

031 Intrekking ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

032 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

033 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

034 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 



035 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

036 Bestelbons 2016: week 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 24/10/2016 en 

bestelbons 2016008281, 2016008302, 2016008345, 2016008347, 2016008351, 2016008352, 

2016008353 en 2016008355 goed. 

 

 

037 Uitgaven 2016: week 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

038 Belastingen ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven 2016: vaststellen en 

uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8066 deel 2, belasting ter 

verbetering van het milieu ten laste van bedrijven 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een 

bedrag van 10.130 euro. 

 

 

039 Belasting op publiciteitspanelen 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8126, belasting op 

publiciteitspanelen 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 12.165 euro. 

 

 

040 Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op werken aan nutsvoorzieningen op 

gemeentelijk openbaar domein 

BESLUIT 

Het college van burgemeester gaat akkoord met de nieuwe tarieven voor de retributie op werken 

aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 

en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 

041 Digitaliseren van notulenboeken - dossier 2016-088: 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. 2016-088 en de raming voor de 

opdracht 'digitaliseren van notulenboeken' 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 

16.200 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 zonder 

bekendmaking: 

- GMS, Edisonweg 50 D, NL-2952 AD Alblasserdam, Nederland 



- Picturae, De Hoefsmid 13, NL-1851 PZ Heiloo, Nederland 

- X-Cago, Olympialaan 1, NL-6042 JZ Roermond, Nederland 

- Sercu Digitising nv, Schaapbruggestraat 1, 8800 Rumbeke. 

 

 

042 Leveren van een video-mixer voor het Schaliken - dossier 2016-087: gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van een video-mixer voor cc ‘t Schaliken. 

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

Bekafun bvba, Heilig Hartstraat 23, 8870 Izegem, met een inschrijvingsbedrag van 1.267,03 euro 

exclusief btw of 1.533,11 euro inclusief btw. 

 

 

043 Raamcontract kleine kantoormaterialen (2017-2020) - samenaankoop via Achtkant - 

dossier 2016-027: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

10/10/2016 voor de gezamenlijke opdracht ‘raamcontract kleine kantoormaterialen’, opgesteld door 

de gemeente Grobbendonk goed 

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

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunningsbeslissing van 17/10/2016 

van de gemeente Grobbendonk waarbij de gezamenlijke opdracht 'raamcontract kleine 

kantoormaterialen' gegund wordt aan de enige bieder, zijnde Lyreco Belgium sa, Rue Du Fond Des 

Fourches 20, 4041 Vottem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

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

2016-027. 

 

 

044 Aanvraag van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan voor kasteel Le 

Paige, Nederrij 135 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag van een onderzoekspremie voor de 

opmaak van een beheersplan voor Kasteel Hof Le Paige: landhuis, Nederrij 135 in te dienen bij het 

Agentschap Onroerend Erfgoed.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Architect Herman Adriaensens, St.-

Maartenstraat 27, 2250 Olen voor de opmaak van een beheersplan voor Kasteel Hof Le Paige: 

landhuis, Nederrij 135 voor een bedrag van 37.812,50 euro inclusief btw op voorwaarde van 

goedkeuring van de onderzoekspremie voor de opmaak van het beheersplan door het Agentschap 

Onroerend Erfgoed.  

 

 

045 Toegangen buurtparking Schoolstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de eigenaars van de woningen St.-

Magdalenastraat 65 tot en met 47 aan te schrijven met de vraag of zij bereid zijn 1.869,45 euro te 

betalen voor het leveren en plaatsen van een houten poort in padouk in de scheidingsmuur naar de 

buurtparking in de Schoolstraat. Het aanpassen van het niveauverschil tussen beide maaivelden is 

eveneens ten laste van de aanpalende eigenaars. Daarna wordt prijs gevraagd voor het renoveren 

van de afsluitingsmuur en het plaatsen van de poortjes. 

 

 



046 Parking zwembaden en recreatiedomein - aanvraag standplaats medische wagen externe 

dienst voor preventie en bescherming op het werk 
BESLUIT 

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

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

verkeerspark op volgende dagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur: 

- maandag 16/01/2017 

- dinsdag 24/01/2017 

- maandag 30/01/2017 

- maandag 06/02/2017 

- maandag 13/02/2017 

- woensdag 22/02/2017 

- vrijdag 10/03/2017 

- maandag 20/03/2017 

- vrijdag 31/03/2017 

- donderdag 06/04/2017 

- donderdag 20/04/2017 

- vrijdag 28/04/2017 

- woensdag 10/05/2017 

- vrijdag 19/05/2017 

- maandag 22/05/2017 

- woensdag 07/06/2017 

- vrijdag 16/06/2017 

- maandag 26/06/2017 

- maandag 11/09/2017 

- maandag 18/09/2017 

- donderdag 28/09/2017 

- donderdag 12/10/2017 

- dinsdag 17/10/2017 

- maandag 23/10/2017 

- dinsdag 07/11/2017 

- maandag 13/11/2017 

- donderdag 30/11/2017 

- dinsdag 05/12/2017 

- maandag 18/12/2017 

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

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

- maandag 10/07/2017 

- donderdag 27/07/2017 

- donderdag 10/08/2017 

- donderdag 24/08/2017 

Voor het plaatsen van een medische bus (15 m x 4 m) op het openbaar domein op 29 dagen in 2017 

moet een belasting van 435 euro worden betaald. 

 

 

047 kOsh: activiteit rond de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens voor leerlingen van het zesde 

leerjaar 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, coördinerend directeur 

kOsh basisscholen, om de activiteit rond de ‘dode hoek’ van vrachtwagens voor leerlingen van het 

zesde leerjaar van de basisscholen te laten plaatsvinden op het helikopterpleintje op donderdag 

09/03/2017 tussen 8 uur en 14.30 uur. 



Er zal een parkeerverbod worden geplaatst en extra dranghekken worden geleverd door de 

stedelijke werkplaats om de veiligheid van de leerlingen te garanderen. 

 

 

048 Christmas shopping: 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eindejaarscampagne tijdens de 

maand december. De vzw Thals organiseert een wedstrijd waarbij als hoofdprijs een KIA Picanto 

geschonken wordt door de garage Peeters. De stad gaat akkoord om de brief via de stad te bedelen 

en geeft toestemming om, gedurende de periode vanaf half november 2016 tot half januari 2017, op 

de Grote Markt de wagen KIA Picanto tentoon te stellen. 

Ook tijdens deze Christmas shopping worden er op 03/12/2016 in de centrumstraten snoepjes 

uitgedeeld door helpers van Sinterklaas. Op zondag 11/12/2016 vindt de kerstmarkt plaats en wordt 

het eerste deel van de Bovenrij en de ganse Zandstraat van 13 tot 17 uur verkeersvrij. 

Op zondag 18/12/2016 rijdt de kerstman vanaf 13 tot 14 uur in een koets door de centrumstraten en 

wordt er een gratis fotoshoot voor kinderen georganiseerd vanaf 14 tot 16 uur. 

 

 

049 Amnesty International: aanvraag toestemming fondsenwerving 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Amnesty International 

Vlaanderen om tussen november 2016 en november 2017 promotie- en wervingsacties te voeren in 

Herentals op voorwaarde dat: 

- er geen folders worden verspreid 

- er niets verkocht wordt 

- een vlotte doorgang van de voetgangers verzekerd wordt 

- de handelaars niet worden gehinderd. 

 

 

050 Contactvergadering Pidpa: verslag vergadering 29/09/2016 
BESLUIT 

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

van 29/09/2016 met Pidpa. 

 

 

051 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg N13 

BESLUIT 

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

voeren in de Lierseweg N13 naar aanleiding van het dossier 'aanleg fietspad en riolering langsheen 

N13 Lierseweg'. 

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 gecoördineerd uitgevoerd worden met de uitvoering van het project 'aanleg 

fietspad en riolering langsheen N13 Lierseweg'. 

 

 

052 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 
BESLUIT 

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

voeren om de ondergrondse ICS-leidingen in de Markgravenstraat te verplaatsen.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

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

Markgravenstraat en dit uiterlijk tegen 01/03/2017. 

 

 

053 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hofkwartier 
BESLUIT 

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

voeren om het gebouw op de hoek Augustijnenlaan/Hofkwartier aan te sluiten op het ondergrondse 

kabelnet. 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 stad vraagt extra aandacht voor het herstellen van het voetpad na de werken. Na de werken 

dient Telenet contact op te nemen met de technische dienst voor het nazicht van de 

voetpadherstelling.  

 

 

054 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lichtaartseweg 139 
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 Lichtaartseweg ter hoogte 

van nummer 139 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. 

 

 

055 Technische controles in gebouwen, installaties en aan machines, en het nazicht en 

onderhoud van de brandblusmiddelen: goedkeuring verrekening 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 bij perceel 2 (het nazicht en 

onderhoud van de brandblusmiddelen) van de opdracht ‘technische controles in gebouwen, 

installaties en aan machines, en het nazicht en onderhoud van de brandblusmiddelen’ goed voor een 

bedrag van 598,95 euro, inclusief btw. 

 

 

056 Melding klasse 3: Hegrola nv, Atealaan 14 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 25/10/2016, 

door Hegrola nv, Industrieweg 84, 2260 Westerlo, van een nieuwe inrichting namelijk: tijdelijke 

bronbemaling, omvattende: 

- bronbemaling voor de plaatsing van een ondergrondse tank met een debiet van maximum 500 m³ 

per dag (53.2.1°a)); 

op het perceel gelegen in Atealaan 14, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 3 sectie A 

perceelnr 46G2. 

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd: 

- Bij langdurige of zware regenval moeten de pompen stop gezet worden om de overbelasting van 

het rioleringsstelsel te vermijden. 

- Slechts wanneer de beste beschikbare technieken niet toelaten om al het opgepompte 

grondwater te infiltreren in de bodem, kan worden geloosd in de openbare riolering. 

 

 

057 MiNa-werkers: toewijzing subsidies 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de Vlaamse overheid 

toegewezen financiële tegemoetkoming voor door doelgroepwerknemers uitgevoerde milieu- en 

natuurtaken. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bedrag van 2.525 euro via een interne 

kredietaanpassing toe te voegen aan het budget met ramingsnummer 2016140882 voor onderhoud 

op afroep, als ondersteuning van de groendienst. 

 

 



058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/169: verlening - Den Entree - 

Collegestraat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/169 aan (X)* handelend in naam van Den Entree, voor het terrein 

gelegen in Collegestraat 1, 2200 Herentals, met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 

337N. 

De aanvraag betreft het vernieuwen van een bestaand handelspand tot eethuis. 

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 20/10/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0714/001/02/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 24/10/2016 met kenmerk EL160197 is gunstig met 

voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De volgende voorwaarden uit dit advies moeten strikt 

nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting moet behouden en hergebruikt worden. 

- Nieuwe toiletten moeten aangesloten worden op een bestaande septische put. 

- Een vetafscheider moet geïnstalleerd worden in het afvalwatertracé van de keuken. 

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

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

- De gevel wordt gedeeltelijk voorzien van een muur. Deze moet uitgevoerd worden met 

gevelsteen die van kleur in overeenstemming is met de overige gevelstenen van het gebouw. 

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

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

 

 

059 Stedenbouwkundige aanvraag nummer SV2016/162: verlening – (X)* - Varendries 14 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/162 aan (X)* voor het terrein gelegen in Varendries 14, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 216E2, 216F2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een 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.  

- De berm op het openbaar domein ter hoogte van het perceel is verhard met grind. Dit is hier een 

zachte berm die moet worden aangeplant. De berm maakt deel uit van het openbaar domein en 

moet vrij blijven van elk privaat obstakel. Dit wordt in het rood aangeduid op het inplantingsplan. 

- Het advies van de technische dienst van 06/10/2016 met kenmerk EL160193 moet strikt 

nageleefd worden: 

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

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

infiltratieproeven. 

- 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. 

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

bodem op het eigen terrein. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

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

van de blootstelling aan het buitenklimaat.  

- 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,…). 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/164: verlening – (X)* - 

Acacialaan 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/164 aan (X)* voor het terrein gelegen in Acacialaan(HRT) 43, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 817D3, 817E3. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een vrijstaande gezinswoning. 

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 05/10/2016 met kenmerk EL160191 moet worden 

nageleefd: 

- Het huishoudelijk afvalwater moet worden aangesloten op de bestaande en te behouden 

huisaansluiting op de openbare riolering. 

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

aangesloten op de infiltratievoorziening. 

- De aanleg van de inrit naar de voordeur en de garage op het openbaar domein door de 

stedelijke uitvoeringsdiensten moet aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit. De 

kosten voor de uit te voeren werken zijn volledig ten laste van de aanvrager en worden 

berekend volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglement. 

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

bodem op het eigen terrein.  

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

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

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

 

 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/158: verlening - Beirinckx Luc 

bvba - Rossem 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/158 aan (X)* handelend in naam van Beirinckx Luc bvba voor het terrein 

gelegen in Rossem 7, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 191D, 

195N, 199D, 199H, 201B, 202A en 203F. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw, bevattende 

diverse administratieve en sociale ruimten. 

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 14/10/2016 met kenmerk 

BWDP/HA/90077/033/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden.  

- De voorwaarden van het advies van de dienst waterbeleid van 14/10/2016 met kenmerk DWAD-

2016-0849moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 24/10/2016 met kenmerk 

EL160196 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het afvalwater van de toiletten en al het andere huishoudelijk afvalwater moet opgevangen en 

voorbehandeld worden in een septische put. Het effluent van de septische put moet geloosd 

worden in de voorliggende baangracht. 



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

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

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

van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- Enkel de op de plannen aangeduide verhardingen mogen gerealiseerd worden.  

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28/06/1985 over de 

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28/06/1985 over de milieuvergunning of de 

melding niet is gebeurd. 

 

 

062 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/159: verlening – (X)* - Koulaak 

30 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/159 aan (X)* voor het terrein gelegen in Koulaak 30, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 686L2. 

De aanvraag betreft het afbreken van een garage en berging, het verbouwen en het uitbreiden van 

een eengezinswoning en het bouwen van een garage/tuinhuis. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 29/09/2016 met kenmerk 

EL160190 moeten strikt nageleefd worden: 

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

en hergebruikt worden. 

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

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

infiltratieproeven. 

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

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

- De vrij gekomen gevel van de links aanpalende achterbouw moet kwalitatief afgewerkt worden.  

- De rechter zijgevel van het vrijstaande bijgebouw moet voldoende residentieel afgewerkt worden. 

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

van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- 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. 

- 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. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet van 01/06/2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 

063 Verzaking aan verkavelingsvergunning nummer V1968/004: aktename - 2 loten in de 

Fraikinstraat 5 
BESLUIT 

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

handelend in naam van H Estate nv aan de verkavelingsvergunning V1968/004 voor het verkavelen 

van 2 loten in Herentals, Fraikinstraat 5, 1e afdeling, sectie F, perceelnummer 197F. 

 



064 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: openbare vuilbakken 

BESLUIT 

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

25/10/2016 over openbare vuilbakken en antwoordt met een brief. 

 

 

065 Selectieprocedure arbeider sport, jeugd & internationale samenwerking 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van arbeider sport, jeugd & 

internationale samenwerking niveau D contractueel open te verklaren en te bezetten bij 

aanwerving, bij bevordering en bij externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college 

van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van 

twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 23/11/2016 schriftelijk kandidaat 

stellen bij het college van burgemeester en schepenen. 

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

rechtspositieregeling. 

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

arbeider sport, jeugd & internationale samenwerking vast als volgt: 

A. Praktische test 

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving.  

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

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

deelname aan het interview.  

B. Interview 

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

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

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

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

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

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

plaatsvinden op dinsdag 13/12/2016 en donderdag 15/12/2016. 

 

 

066 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: afvalproblematiek 
BESLUIT 

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

25/10/2016 over de afvalproblematiek en antwoordt met een brief. 

 

 

067 Aanvraag verkaveling V2016/004: gedeeltelijke verlening - Studiebureau Verhaert - 

Bergenstraat-Lierseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 

nummer V2016/004 aan Studiebureau Verhaert, voor het terrein gelegen in Bergenstraat(HRT), 

Lierseweg(HRT) 63 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 

627F3, 627G3, 627K3. De gevraagde fasering wordt niet verleend. 

De aanvraag betreft het verkavelen van 2 loten voor één- of meergezinswoningen (gesloten 

bebouwing). 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 



- Het advies van de technische dienst van 23/08/2016 met kenmerk EL160163 moet strikt 

nageleefd worden: 

- Ter hoogte van lot 1 is geen wachtaansluiting voorzien. In het belang van een goede 

afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat een huisaansluiting aangevraagd 

wordt voor de start van de bouwwerken. Rekening houdend met de ligging van de openbare 

riolering en andere nutsleidingen, bepaalt de stedelijke werkplaats dan de juiste locatie en 

diepte van het nieuwe aansluitpunt. 

- De bestaande rioolaansluiting van de huidige woning langs Lierseweg 63 moet behouden en 

hergebruikt worden voor de afvoer van afvalwater van het nieuwe gebouw. 

- Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet per lot 

opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 

10.000 liter. Het opgevangen water moet hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten 

en via buitenkraantjes. 

- Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig hergebruikt worden voor de 

spoeling van toiletten en via buitenkraantjes. 

- Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig infiltreren op het eigen terrein. Een 

overloop naar het openbaar domein wordt niet toegestaan. 

- Noodzakelijke werken aan het openbaar domein in functie van de nieuwe gebouwen, worden 

uitgevoerd door de stedelijke werkplaats en zijn ten koste van de bouwheer. De kosten 

worden berekend volgens het gemeentelijk retributiereglement. 

- Per woonentiteit moet ondergronds een autostaanplaats voorzien worden, evenals voldoende 

fietsenstalling. 

- De toegang tot de ondergrondse garage moet voorzien worden langs de Bergenstraat. 

- Er moet voor elke woongelegenheid minstens 1 parkeerplaats worden voorzien. Dit wordt in het 

rood toegevoegd in de verkavelingsvoorschriften. 

- Er moet bijkomend een voldoende grote en goed bereikbare fietsenberging worden voorzien. Dit 

wordt in het rood toegevoegd in de verkavelingsvoorschriften. 

- De omzendbrief van 10/09/1965 (en latere wijzigingen) ‘Afritten van beneden de begane grond 

gelegen garages' moet worden gerespecteerd. Dit maakt dat tot 5 m achter de rooilijn een 

maximale helling van 4% mag worden gerealiseerd. Een steilere helling is gevaarlijk voor de vele 

voetgangers en fietsers die hier bij de ingebruikname van de nieuwe school te verwachten zijn. Dit 

wordt in het rood toegevoegd in de verkavelingsvoorschriften. 

- Het voorgestelde volume kan eveneens worden voorzien van een zadeldak met dakbasis van 9,00 

m en een kroonlijsthoogte van 9,50 m. Dit wordt toegevoegd aan de verkavelingsvoorschriften. 

- De bestaande woning moet worden afgebroken vooraleer gebruik gemaakt kan worden van de 

verkaveling. 

- Omdat de dakbedekking evolueert, worden de mogelijke materialen voor dakbedekking uit de 

verkavelingsvoorschriften geschrapt. 

- Om de hinder van het volume en de mogelijke inkijk op het perceel Lierseweg 65 te beperken 

moet de afstand van de bebouwing tot de achterste perceelsgrens (gezien vanuit de Bergenstraat) 

steeds groter zijn dan de bouwhoogte ervan. Dit wordt in het rood toegevoegd in de 

verkavelingsvoorschriften. 

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

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

Het college van burgemeester en schepenen verleent de voorgestelde fasering niet omwille van 

voormelde redenen: 

- De tweede fase wordt uitgevoerd na afbraak van woning nummer 63. De huidige bewoner 

behoudt het recht op bewoning. Het artikel 4.2.2.21 stelt dat een vergunning melding kan maken 

van de verschillende fasen van een bouw- of verkavelingsproject. De aanvangsdatum van elke 

fase wordt uitdrukkelijk in de vergunning vermeld. Aangezien de verkavelingsaanvraag geen 

aanvangsdatum van de tweede fase vermeldt, voldoet de fasering niet aan de Vlaamse codex 

ruimtelijke ordening. Er wordt bij de behandeling van de aanvraag uitgegaan van een uitvoering in 

één fase. 



- De voorgestelde fasering kan ruimtelijk niet worden verantwoord. In voorliggende verkaveling 

wordt voorgesteld om de huidige achteruitbouwstrook die toegepast wordt in de Bergenstraat 

niet te volgen. In een vroegere omgevingsanalyse werd aangetoond dat de bebouwing in de 

overige zijstraten van de Lierseweg eveneens tot op de rooilijn is geplaatst. De woonkwaliteit van 

de woningen wordt vergroot door een achtertuin te voorzien in plaats van een voortuinstrook. 

Een achtertuin wordt intensiever gebruikt en biedt privacy aan de bewoners. Door de 

voorgevelbouwlijn gelijk te laten vallen met de rooilijn, worden de achteruit geplaatste woningen 

van de Engelse Wijk als geheel geaccentueerd. Het voorgestelde principe kan enkel gevolgd 

worden wanneer dit consequent op het gehele perceel wordt doortrokken. Hierdoor moeten 

zowel de bestaande woning als de grond in de Bergenstraat als een geheel worden beschouwd. 

Een fasering in de tijd is ruimtelijk niet te verantwoorden. De bestaande woning moet worden 

afgebroken vooraleer gebruik kan worden gemaakt van de verkaveling. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op tot uitrusting van de 

verkaveling: 

- Pidpa: 4,039,87 euro om het drinkwaternet uit te breiden (brief met kenmerk D-21-890 van 

29/06/2016). 

- Eandis: Op deze locatie is er geen behoefte aan een lokaal voor de oprichting van een 

middenspanningscabine. De bijkomende wooneenheden kunnen worden aangesloten mits de 

uitbreiding van het laagspanningsnet als de vermogens beperkt blijven tot 9,2 kVA per aansluiting 

en 22,2 kVA voor de algemene delen. Er is een gasnet aanwezig voor residentieel gebruik (brief 

met kenmerk 44857028 van 24/06/2016). De raming voor de uitbreiding van het 

laagspanningsnet wordt opgemaakt bij de aanvraag van het woningbouwproject. 

 

 

068 Ontradingscampagne vuurwerk gemeente Mol 
BESLUIT 

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

ontradingscampagne ontwikkeld door gemeente Mol. Wat betreft specifieke preventietips zal 

worden verwezen naar de federale vuurwerkcampagne. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet in de stadskrant van december 2016 een artikel 

om een mens- en diervriendelijk eindejaar te vieren. 

 

 

069 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: mobiliteit Wuytsbergen, tellingen verkeer 
BESLUIT 

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

21/10/2016 over de mobiliteit in Wuytsbergen, tellingen verkeer en antwoordt met een brief. 

 

 

070 Selectieprocedure administratief medewerker staf van de secretaris: kennisgeving 

eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure van administratief medewerker staf van de secretaris. 

 

 

071 1ste verhuis jeugddienst - afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking: 

uitbreiding aflevermomenten affiches & jeugddienst op maandagavond in sporthallen De 

Vossenberg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aflevermoment en -punt van affiches uit 

te breiden naar de openingsuren van sporthallen De Vossenberg. De administratieve en logistieke 

afhandeling wordt overgenomen door de sportdienst. 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de dienstverlening van de jeugddienst 

op maandagavond te laten doorgaan in sporthallen De Vossenberg vanaf 01/01/2017. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


