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001 Turbozwemmen 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van turbozwemmen tijdens het jaar 

2017 goed met bijhorende kosten: 

- paasvakantie: van 03/04/2017 tot en met 07/04/2017 

- zomervakantie juli: van 03/07/2017 tot en met 07/07/2017 

- zomervakantie augustus: van 21/08/2017 tot en met 25/08/2017. 

 

 

002 Sportelen voor senioren: activiteiten 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert activiteiten voor senioren in 2017. De 

onkosten worden ten laste van de stadskas genomen. 

 

 

003 Vuurkorffeest 2016: VC Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt geen afwijking van de geluidsnorm goed voor de 

organisatie van een vuurkorffeest van VC Herentals op haar voetbalterreinen op 10/11/2016 vanaf 

16 uur tot 2 uur op 11/11/2016. 

 

 

004 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking campagne Damiaanactie 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de Damiaanactie en geeft toestemming om 

een collecte te houden op de openbare weg op 27, 28 en 29/01/2017. 

De Damiaanactie kan gebruik maken van de gemeentelijke aanplakzuilen als zij zich houden aan het 

gemeentelijke plakreglement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de campagne in de stadskrant 

van januari op te nemen. 

De organisatie moet zich steeds houden aan volgende voorwaarden:  

- er mogen geen folders verspreid worden 

- een vlotte doorgang van voetgangers moet verzekerd worden 

- de handelaars mogen niet gehinderd worden. 

 

 

005 Deca danst for life: 03/12/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent voor de organisatie Deca danst for life op 

zaterdag 03/12/2016 volgende ondersteuning: 



- het evenement wordt mee opgenomen op de digitale infoborden 

- een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt voor het autovrij maken van de zone 

Toekomstlaan 1 tot en met Toekomstlaan 18. 

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

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

De organisatie moet de voorschriften in verband met veiligheid strikt toepassen, een 

veiligheidsoverleg wordt voor aanvang van het evenement gepland. 

 

 

006 Vraag Davidsfonds: receptie en huldiging Isabel Beets 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen huldigt mevrouw Isabel Beets. Het wetenschappelijk 

tijdschrift ‘New Scientist’ heeft aan mevrouw Isabel Beets de prijs ‘New Scientist Wetenschapstalent’ 

toegekend. Mevrouw Beets houdt een voordracht ‘associatief leren op moleculair niveau in de 

hersenen’ in de Lakenhal op 17/02/2017. Een vertegenwoordiger van het stadsbestuur overhandigt 

na de voordracht een geschenk aan mevrouw Beets. 

Het stadsbestuur biedt geen receptie aan na afloop van de voordracht. 

 

 

007 Garageboxen Berkenlaan: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten huurovereenkomst 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de huurovereenkomst met (X)* op 

30/11/2016. 

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

garagebox in de Berkenlaan met (X)* vanaf 01/12/2016. 

 

 

008 Aanstelling administratief medewerker staf van de secretaris met een voltijdse 

arbeidsovereenkomst: Jo-Lien Van Hove 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jo-Lien Van Hove (X)* aan als administratief 

medewerker staf van de secretaris, niveau C, met een voltijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur vanaf 01/01/2017. 

 

 

009 Aanstelling administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking met 

een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Mieke Tegenbos 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Mieke Tegenbos (X)* aan als administratief 

medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking in het niveau C met een halftijdse 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van indiensttreding wordt later aan het 

college van burgemeester en schepenen meegedeeld.  

 

 

010 Uitgaven 2016: week 44 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 



011 Leveren van een onkruidborstelmachine en -brander - dossier 2016-018: gunning van de 

opdracht 
BESLUIT 

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

27/10/2016 voor het leveren van een onkruidborstelmachine en -brander goed. 

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, met name: 

- Perceel 1 - leveren van een onkruidborstelmachine:  

Maes nv, Turnhoutsebaan 212, 2460 Kasterlee, met een inschrijvingsbedrag van 3.995 euro 

exclusief btw of 4.833,95 euro inclusief btw 

- Perceel 2 - leveren van een onkruidbrander:  

Maes nv, Turnhoutsebaan 212, 2460 Kasterlee, met een inschrijvingsbedrag van 3.460 euro 

exclusief btw of 4.186,60 euro inclusief btw 

Het bestek voorziet de mogelijkheid om van elk toestel een tweede exemplaar te bestellen na de 

evaluatieperiode van het eerste toestel. De gunning gebeurt nu op basis van 1 stuk van elk toestel. 

De leveringstermijn wordt vastgesteld op 21 werkdagen. 

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

2016-018. 

 

 

012 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg - bouwrijp maken van het terrein- W-054-2016: 

keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor 

de aanstelling van een aannemer voor het bouwrijp maken van het terrein in de Lierseweg in functie 

van de aanleg van de nutsleidingen, de riolering en het fietspad. De raming voor de uit te voeren 

werken, voor het deel ten laste van de stad Herentals, bedraagt 48.117,76 euro, inclusief btw. 

 

 

013 Bodemsanering Lierseweg ter hoogte van vroegere tankstation Q8: lozingsmogelijkheden 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat ten gevolge van de verplichte 

bodemsanering van het vroegere tankstation Q8 op de Lierseweg een debiet geloosd wordt van 120 

m³/uur in de riolering van de Lierseweg. Hierbij moet Q8 rekening houden met volgende 

voorwaarden: 

- Er moeten continue niveaumetingen uitgevoerd worden in de rioleringsinspectieput ter hoogte 

van het kruispunt Vossenberg/Koeterstraat. Als uit de niveaumeting blijkt dat de inspectieput 

voor 3/4de gevuld is, moet een automatische sturing de bodemsanering stopzetten. Pas als het 

niveau van de inspectieput tot 1/4de gedaald is mag de bodemsanering opnieuw opgestart 

worden. Alle kosten die gepaard gaan met deze niveaumetingen en de hieraan gekoppelde 

automatische sturingen zijn voor rekening van Q8. 

- Het wegfrezen van de wortels in de riolering van de Lierseweg (vanaf de ringlaan tot en met de 

straat Vossenberg) moet uitgevoerd worden op kosten van Q8 vóóraleer de bodemsanering van 

start mag gaan. 

- Om het debiet van de bodemsanering te kunnen aansluiten op de riolering van de Lierseweg moet 

een verbinding gemaakt worden vanaf de bemaling tot aan de riolering zelf. Deze kosten zijn voor 

rekening van Q8. 

- Als de stad Herentals een onvoorziene calamiteit in het openbare rioleringsstelsel moet herstellen 

en het hierdoor noodzakelijk is dat de bodemsanering van Q8 tijdelijk wordt stopgezet, zal Q8 

hieraan onmiddellijk gevolg geven nadat een verantwoordelijke van de stad Herentals hierom 

verzoekt. 

 



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

vorderingsstaat (eindstaat) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 (eindstaat) van aannemer 

RoadRoller uit Waarschoot voor de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde 

wegen' goed voor een bedrag van 17.684,24 euro exclusief btw. 

 

 

015 Wegen- en rioleringswerken Koppelandstraat en Nonnenstraat: goedkeuring 

vorderingsstaat 10 (eindstaat) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 10 (eindstaat) van Vermetten 

wegenbouw, Industrieweg 11, 2330 Merksplas goed voor de opdracht ‘wegen- en rioleringswerken 

Koppelandstraat en Nonnenstraat’ voor een bedrag van 110.660,81 euro inclusief herzieningen en 

exclusief btw en met uitzondering van de verrekening voor de twee schadegevallen voor de 

bedragen van 13.070 euro en 12.300 euro.  

Het college van burgemeester en schepenen zal over de schadevergoeding onderhandelen met 

nutsmaatschappijen Eandis en Proximus. 

De aannemer moet 3 facturen maken voor deze vorderingsstaat: 

- een factuur voor de werken 

- een factuur voor de schadeclaim Eandis 

- een factuur voor de schadeclaim Proximus. 

 

 

016 Implementatie digitale bewonerskaart: afsluiten overeenkomsten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende overeenkomst voor de verwerking van 

persoonsgegevens uit het Rijksregister en uit het repertorium van de DIV goed en sluit de 

voorgestelde overeenkomsten af met Be-Mobile, Kardinaal Mercierlaan 1A, 9090 Melle: 

A. Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens uit het repertorium van de DIV 

“Tussen 

De stad Herentals, waarvan de zetel gevestigd is in 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, hierbij 

vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen en waarvoor optreden de 

burgemeester, de heer Jan Peeters, en de stadssecretaris, mevrouw Tanja Mattheus 

hierna ‘het stadsbestuur’ genoemd 

en  

Be-Mobile nv, waarvan de zetel gevestigd is in 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A 

Rechtspersonenregister van Brussel: BE 0881.959.533 RPM Brussel 

hierbij vertegenwoordigd door Philip Taillieu 

hierna 'Be-Mobile' genoemd 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Voorwerp 

Het stadsbestuur heeft op 30/05/2016 het elektronisch verwerken van de bewonerskaarten aan Be-

Mobile toegewezen en wenst dat Be-Mobile voor het uitvoeren van zijn taken als “verwerker” voor 

de stad, toegang krijgt tot het repertorium van de DIV onder de voorwaarden die hierna uiteengezet 

worden. 

Het stadsbestuur van Herentals legt retributies/belastingen/parkeergelden op bij de aflevering van 

de parkeerkaarten en/of in het kader van de sanctionering van inbreuken die verband houden met 

parkeerkaarten zoals omschreven in de brief van 18/05/2015 “toegang tot DIV voor Be-Mobile” van 

de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

aan Be-Mobile en die aan voorliggende overeenkomst wordt toegevoegd. 

 

 



1. Finaliteit 

Be-Mobile zal voor de stad Herentals de aanvraag en de hernieuwing van de parkeerkaarten voor 

bewoners via een e-loket verwerken. 

Om recht te hebben op een bewonersparkeerkaart moet de aanvrager / houder in Herentals wonen. 

Het is de bedoeling dat Be-Mobile in het DIV-repertorium de identificatiegegevens kan nagaan van 

de houders van de nummerplaat van een voertuig waarvoor een bewonerskaart wordt aangevraagd. 

Be-Mobile zal de persoonsgegevens waartoe het toegang krijgt uitsluitend gebruiken voor de 

hiervoor vermelde finaliteit. 

2. Persoonsgegevens 

Be-Mobile gebruikt uitsluitend de volgende gegevens van het DIV-Repertorium: nummerplaat, naam, 

voornaam, adres, gewicht van de wagen, firmanaam (in geval van leasewagen), inschrijving als lichte 

vracht, hierna ‘de gegevens’ genoemd. 

Be-Mobile gaat enkel de identificatiegegevens raadplegen van de nummerplaten waarvoor een 

bewonerskaart in Herentals wordt aangevraagd.  

De mededeling van de betrokken persoonsgegevens aan derden, op welke wijze ook (door middel 

van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze) is verboden, tenzij dit door of krachtens 

de wet wordt opgelegd. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens, die het 

voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door Be-Mobile, indien mogelijk vooraf, ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de verantwoordelijke voor de verwerking, tenzij de wet een 

verplichting tot geheimhouding oplegt aan Be-Mobile.  

Het stadsbestuur verbiedt Be-Mobile om van de ter beschikking gestelde gegevens een kopie te 

maken, behoudens met het oog op een back-up, of, indien dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de 

opdracht zoals omschreven in deze overeenkomst.  

Be-Mobile zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst 

waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal Be-

Mobile ze terugbezorgen in een op dat moment gewenst format en daarna uitwissen. 

Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens na te leven.  

3. Beveiliging 

Be-Mobile neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te 

beveiligen tegen niet-toegelaten vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, 

vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en tegen elke andere vorm van onwettige 

verwerking. 

Be-Mobile beperkt de toegang tot de gegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor 

de uitoefening van hun taak die Be-Mobile hen in de uitvoering van deze overeenkomst toewijst. Be-

Mobile verbindt er zich toe om zijn personeelsleden uitdrukkelijk op te leggen de bepalingen van de 

Wet verwerking persoonsgegevens na te leven. 

Be-Mobile zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte brengen en de gegevens 

niet toegankelijk maken vanuit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort, met 

uitzondering van de landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan het regime voor 

bescherming van persoonsgegevens door de Europese Commissie als adequaat beschouwd wordt.  

Be-Mobile zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ze ten behoeve van het stadsbestuur 

persoonsgegevens verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal Be-Mobile onder 

meer de nodige organisatorische maatregelen nemen. 

4. Onderaannemers 

Het stadsbestuur stemt er mee in dat Be-Mobile de gegevens toegankelijk maakt voor haar 

softwareleverancier voor zover dat nodig is voor de in artikel 1 vermelde finaliteit.  

Elke onderaannemer die in opdracht van Be-Mobile toegang krijgt tot bovenvermelde 

persoonsgegevens dient de bepalingen conform artikel 2 en 3 van deze overeenkomst na te leven.  

5. Aansprakelijkheid 

Be-Mobile zal de gegevens uitsluitend in opdracht van het stadsbestuur en overeenkomstig de 

bepalingen van deze overeenkomst verwerken. Be-Mobile is aansprakelijk voor de schade die 



voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst en die aan haar te wijten 

is tot een bedrag van maximum 200.000 euro. 

Indien het stadsbestuur door een betrokkene wordt aangesproken in schadevergoeding, zal Be-

Mobile, op eenvoudig verzoek van het stadsbestuur, in de procedure tussenkomen teneinde het 

stadsbestuur te vrijwaren. 

6. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door alle partijen. Ze wordt 

automatisch beëindigd van zodra de samenwerking tussen Be-Mobile en het stadsbestuur beëindigd 

wordt en Be-Mobile de opdrachten beschreven in deze overeenkomst niet meer uitvoert in opdracht 

van het stadsbestuur. 

7. Toepasselijk recht en geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

Geschillen over deze overeenkomst die niet minnelijk geregeld kunnen worden, worden voorgelegd 

aan de rechtbanken van Brussel.” 

B. Overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens uit het Rijksregister 

“Tussen  

De stad Herentals, waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, 

hierbij vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, en waarvoor 

optreden, 

de burgemeester Jan Peeters en de stadssecretaris Tanja Mattheus  

hierna ‘het stadsbestuur’ genoemd 

en 

Be-Mobile nv, waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Kardinaal Mercierlaan 1A, 9090 Melle 

met ondernemingsnummer 0881.959.533, en waarvoor optreedt, 

Philip Taillieu, Co-Ceo 

hierna 'Be-Mobile' genoemd 

Wordt overeengekomen wat volgt:  

Voorwerp 

Het stadsbestuur heeft op 30/05/2016 het elektronisch verwerken van de bewonersparkeerkaarten 

aan Be-Mobile toegewezen. 

In het kader van de uitvoering van haar taken i.v.m. het opzetten en beheren van een elektronisch 

systeem voor aanvraag en beheer van de bewonersparkeerkaarten heeft Be-Mobile toegang nodig 

tot bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister, evenals de mogelijkheid om het 

rijksregisternummer te gebruiken. Het stadsbestuur heeft zelf een toegang tot het Rijksregister en 

wenst dat Be-Mobile als ‘verwerker’ gebruik kan maken van deze toegang onder de voorwaarden die 

hierna uiteengezet worden. 

Artikel 1 - Naleving wettelijke verplichtingen 

Be-Mobile verbindt zich er toe om in haar hoedanigheid van ‘verwerker’ de bepalingen van de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens te respecteren, evenals de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 

van een Rijksregister van de natuurlijke personen.  

Artikel 2 - Finaliteit 

Be-Mobile zal voor de stad Herentals de aanvraag en de hernieuwing van de parkeerkaarten voor 

bewoners via een e-loket beheren.  

Om recht te hebben op een bewonersparkeerkaart moet de aanvrager / houder in Herentals wonen. 

Het is de bedoeling dat Be-Mobile in het Rijksregister kan nagaan of de betrokken aanvrager / 

houder een adres in Herentals heeft. Be-Mobile zal de persoonsgegevens waartoe het toegang krijgt 

uitsluitend gebruiken voor de hiervoor vermelde finaliteit. 

Artikel 3 – Persoonsgegevens 

Be-Mobile gebruikt uitsluitend de volgende gegevens van het rijksregister: naam, voornaam, adres, 

rijksregisternummer, hierna ‘de gegevens’ genoemd. 

Be-Mobile slaat het rijksregisternummer op in het systeem voor beheer van de bewonerskaarten 

enkel en alleen om bij de hernieuwing van de bewonersparkeerkaart aan de hand van het 



opgeslagen rijksregisternummer na te gaan in het rijksregister of de houder nog steeds in Herentals 

woont en zijn kaart automatisch verlengd kan worden. 

Be-Mobile gaat enkel de persoonsgegevens gebruiken van personen die bij de stad Herentals een 

aanvraag indienden voor het verkrijgen of het hernieuwen van een bewonersparkeerkaart.  

In geval van verhuis, zal Be-Mobile enkel toegang krijgen tot het feit van deze verhuis zonder toegang 

te krijgen tot het nieuwe adres van de betrokken burger. 

Artikel 4 - Beveiliging 

Be-Mobile neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te 

beveiligen tegen niet-toegelaten vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, 

vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en tegen elke andere vorm van onwettige 

verwerking. 

Be-Mobile beperkt de toegang tot de gegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor 

de uitoefening van hun taak die Be-Mobile hen in de uitvoering van deze overeenkomst toewijst. Be-

Mobile mag geen kopie van de gegevens maken, behalve indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van haar taken in het kader van het elektronisch systeem voor aanvraag en beheer van 

bewonersparkeerkaarten. 

Be-Mobile houdt een logging bij van elke raadpleging die ze doet in het Rijksregister. Deze logfiles 

kunnen te allen tijde door het stadsbestuur worden gecontroleerd.  

Zowel Be-Mobile en de personen die voor Be-Mobile werken als het stadsbestuur en de personen die 

voor het stadsbestuur werken, verbinden zich ertoe om voor elke toegang tot het rijksregister hun 

eigen login en paswoord te gebruiken en dit vertrouwelijk te behandelen. 

Be-Mobile zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte brengen en zal de gegevens 

niet toegankelijk maken vanuit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort, met 

uitzondering van de landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan het regime voor 

bescherming van persoonsgegevens door de Europese Commissie als adequaat beschouwd wordt.  

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

Be-Mobile zal de gegevens uitsluitend in opdracht van het stadsbestuur en overeenkomstig de 

bepalingen van deze overeenkomst verwerken. Be-Mobile is aansprakelijk voor de schade die 

voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst en die aan haar te wijten 

is, zowel ten aanzien van de stad als ten aanzien van derden. Be-Mobile kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor inbreuken die begaan worden met de login en het paswoord van het 

stadsbestuur of van de personen die voor het stadsbestuur werken. 

Artikel 6 - Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen.  

Artikel 7 – Beëindiging 

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd van zodra Be-Mobile de opdrachten beschreven in 

deze overeenkomst niet meer uitvoert in opdracht van het stadsbestuur. 

Het stadsbestuur kan eenzijdig een einde stellen aan onderhavige overeenkomst wanneer zij 

vaststelt dat Be-Mobile zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Daartoe stuurt het stadsbestuur 

een aangetekend schrijven aan Be-Mobile. Bij gebreke aan ontvangst van een voldoening gevend 

antwoord binnen 14 dagen na ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling, kan het 

stadsbestuur eenzijdig een einde stellen aan de overeenkomst.  

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

Geschillen over deze overeenkomst die niet minnelijk geregeld kunnen worden, worden voorgelegd 

aan de rechtbanken van Brussel.” 

 

 

017 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 
BESLUIT 

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

voeren naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat.  

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. 

 

 

018 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/153: verlening - Henrad - 

Welvaartstraat 14 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/153 aan Henrad nv, voor het terrein gelegen in Welvaartstraat (HRT) 14, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 23W3. 

De aanvraag betreft het plaatsen van 3 lichtreclames tegen de gevel van een gebouw. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 05/09/2016 met kenmerk 

114/B/PPP/2016/3306 moet strikt nageleefd worden. 

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

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

- 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. 

 

 

019 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/171: verlening – (X)*- Ring 102 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/171 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ring(NDW) 102, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 140B4. 

De aanvraag betreft het bouwen van een carport van 22,75 m². 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er geen bezwaarschriften werden 

ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van de technische dienst van 03/11/2016 met kenmerk EL160200 moet strikt worden 

nageleefd: 

- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de carport moet op het eigen perceel 

worden geïnfiltreerd. 



- 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. 

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

- De huidige verharding in de linker zijtuinstrook moet worden opgebroken. De linker zijtuinstrook 

moet worden aangelegd als tuin en als dusdanig onderhouden worden.  

- De bestaande oprit moet worden afgesloten wanneer de nieuwe oprit in gebruik genomen wordt.  

- De nieuwe oprit moet worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

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

de blootstelling aan het buitenklimaat.  

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

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

 

 

020 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/129: weigering – (X)* - 

Peerdsbosstraat 45 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige aanvraag nummer 

SV2016/129 van (X)* voor het terrein gelegen in Peerdsbosstraat 45, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 226G, 226H. 

De aanvraag betreft het regulariseren van een bestaande woning en een zwembad, het afbreken van 

een tuinberging, afdak, technische ruimte, buitenverharding en fietsenberging, het bouwen van een 

kelder/technische ruimte onder de keuken. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omdat: 

- Het advies van de milieudienst van 03/10/2016 met kenmerk 2016-092 KD is ongunstig. De 

correcte perceelsgrenzen moeten aangeduid worden aan de hand van het plan van landmeter 

Van den Brande van 18/03/2010. 

- De woning werd met ongeveer 80 m³ uitgebreid ten opzichte van de toestand anno 1970. Het 

uitbreiden van een woning in natuurgebied is niet toegestaan volgens de basisrechten voor 

zonevreemde woningen, zoals voorzien in de codex ruimtelijke ordening. 

- Een zwembad bij een zonevreemde woning in natuurgebied is niet vrijgesteld van vergunning en 

is in strijd met de bepalingen van het gewestplan. Dit geldt ook voor terrassen in open lucht. 

- In de voortuinstrook kunnen enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw worden 

toegestaan, geen bijkomende verhardingen voor het stallen van wagens.  

- De twee overbruggingen van de baangracht zijn in strijd met het gemeentelijke reglement inzake 

baangrachtoverwelving van 10/10/2006. 

- In het dossier is onvoldoende informatie aanwezig om de watertoets te kunnen uitvoeren. 

- De aanvraag voldoet niet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater van 05/07/2013. Er is geen opvang, hergebruik of infiltratie van 

regenwater aangeduid op de plannen. 

 

 

021 Aanvraag melding nummer ME2016/021: aktename – (X)* - Morkhovenseweg 81 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2016/021 

van (X)* voor de aanbouw van bijgebouwen op een terrein met adres Morkhovenseweg 81, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 130V2. 

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 melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere 

wetgeving. 

- 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. 

 

 

022 Uitnodiging verlening stemadvies Hoge Raad voor Handhavingsbeleid over Sunpalace, 

Grote Markt 4: afvaardiging 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van de Hoge Raad voor 

het Handhavingsbeleid (referentie: 007073/C) en vaardigt volgende personen af:  

- (X)* jurist van de stad Herentals 

- (X)* stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Herentals 

- Mien Van Olmen, schepen ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

 

 

023 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: leegstandsheffing handelspanden 
BESLUIT 

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

Tegenbos van 11/10/2016 over leegstandsheffing van handelspanden en antwoordt met een brief. 

 

 

024 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: slechte toestand Prinsenstraat 
BESLUIT 

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

Tegenbos van 11/10/2016 over de slechte toestand van de Prinsenstraat en antwoordt met een 

brief. 

 

 

025 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: buurtvrijwilligers 
BESLUIT 

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

28/10/2016 over de buurtvrijwilligers en antwoordt met een brief. 

 

 

026 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: gunninig juridische opdrachten 

BESLUIT 

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

28/10/2016 over de gunning van juridische opdrachten en antwoordt met een brief. 

 

 

027 Oprichting Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van Regionaal Landschap 

Kleine en Grote Nete en Kempens Karakter om een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 

(IOED) op te richten in samenwerking met de gemeenten Herentals, Herenthout, Vorselaar, 

Grobbendonk, Lille en Olen. 

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

aanvraag tot oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst en met de opmaak van 

een erkenningsdossier. Hierin moet duidelijkheid verschaft worden over de te verwachten subsidie 

en het nodige budget. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet 1.500 euro in het budget 2017. 



Het college van burgemeester en schepenen duidt schepen Mien Van Olmen en (X)* diensthoofd 

ruimtelijke ordening aan als contactpersonen vanuit de stad Herentals. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


