
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 

Besluiten van 21 november 2016 
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001 Budgetwijziging 3 - 2016: vaststellen ontwerp 
BESLUIT 

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

dienstjaar 2016 vast. 

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

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

gemeenteraad. 

 

Schepen Verheyden neemt deel aan de zitting. 

 

 

002 OCMW/ISOM: besluit vast bureau 25/10/2016: actieplan regierol sociale economie 

Middenkempen 2017-2019 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van het vast bureau van het OCMW 

van 25/10/2016: actieplan regierol sociale economie Middenkempen 2017-2019 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de stad Herentals optreedt als beherende 

gemeente zodat het intergemeentelijk samenwerkingsverband ISOM aanspraak kan maken op de 

subsidie regierol sociale economie. 

De subsidieaanvraag en toekenning gebeurt in het kader van het planlastendecreet door de 

koppeling van lokale acties aan een Vlaamse beleidsprioriteit in de meerjarenplanning van de stad.  

Hiertoe onderneemt de stad Herentals volgende stappen: 

- De stad Herentals neemt de doelstellingen, actieplannen en acties met betrekking tot de regierol 

sociale economie op in haar meerjarenplanning. 

- De stad Herentals dient als beherende gemeente de aanvraag voor het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband in via deelrapportagecodes in het eigen meerjarenplan. 

- De stad Herentals vermeldt in het commentaarveld dat de regierol uitgevoerd zal worden door de 

OCMW’s van de 7 gemeentes, via het intergemeentelijk samenwerkingsverband ISOM.  

- Het OCMW van Herentals treedt op als promotor van alle diensten en projecten van het 

samenwerkingsverband en als werkgever van de personeelsleden van ISOM. Bijgevolg neemt 

OCMW Herentals ook de doelstellingen, actieplannen en acties met betrekking tot de regierol 

sociale economie op in haar meerjarenplanning. 

- OCMW Herentals zal in samenspraak met de andere ISOM-OCMW’s de financiële en operationele 

uitvoering van de regierol sociale economie op zich nemen. 

 

 



003 OCMW: kennisname budgetwijziging 2016/1 en aanpassing meerjarenplan 2016-2019/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de budgetwijziging 2016/1 en de 

aanpassing van het meerjarenplan 2016-2019/1 van het OCMW Herentals en vraagt aan de 

voorzitter van de gemeenteraad om deze punten te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

004 Opheffing erkenning als Herentalse sportvereniging: Karate Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de erkenning van de sportclub Karate 

Kempen als Herentalse sportvereniging op te heffen omdat ze geen werking meer hebben in 

Herentals. 

 

 

005 OZ vitaliteit 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw OZ Vitaliteit, 

Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk voor het organiseren van 2 testmomenten (16/02/2017 en 

02/05/2017) van 14.30 uur tot 20 uur op de parking van het Netepark. Het parkeerverbod wordt 

opgemaakt voor beide data. 

 

 

006 Grabbelpas 2016: goedkeuring programma kerstvakantie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de 

Grabbelpasactiviteiten voor de kerstvakantie van 2016-2017. 

 

 

007 Internationale Samenwerking: goedkeuring medewerking campagne Amnesty 

International 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan de eindejaarscampagne 

van Amnesty International Vlaanderen door een gepersonaliseerde spandoek op te hangen van 

05/12/2016 tot 15/12/2016 en om een briefschrijfactie te organiseren voor het stadspersoneel. 

 

 

008 Internationale Samenwerking: goedkeuring aankopen wereldkalenders en Wereldreis voor 

klassen van de lagere school 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen biedt aan de geïnteresseerde klassen van de scholen 

van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een wereldkalender aan en aan de school een 

abonnement op het maandelijkse tijdschrift Wereldreis. 

 

 

009 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap Gent 
BESLUIT 

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

naar Gent op zaterdag 10/12/2016 door het atelier schilderkunst van de Stedelijke Academie voor 

Beeldende Kunst en geeft (X)* de directeur van de academie de toestemming de studie-uitstap te 

organiseren waarbij de stadsbus met chauffeur wordt ingezet. 

 

 



010 Strategisch commercieel actieplan detailhandel: opstart werkgroepen leegstand en 

evenementen 
BESLUIT 

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

werkgroepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van de werkgroepbijeenkomsten 

leegstand en evenementen en de samenstelling van deze werkgroepen goed. De 

werkgroepbijeenkomst over het bestrijden van leegstand vindt plaats op vrijdag 09/12/2016 om 

18.30 uur en de werkgroepbijeenkomst rond evenementen op vrijdag 16/12/2016 om 18.30 uur. 

 

 

011 Samenwerking Neteland 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, in het kader van de nauwere samenwerking 

tussen de gemeenten van de politiezone Neteland namelijk Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 

Olen en Vorselaar, volgende vertegenwoordigers vanuit het stadsbestuur Herentals af te vaardigen 

naar de werkgroepen: 

- Werkgroep bibliotheek Neteland: schepen Ingrid Ryken (backup (X)*) 

- Werkgroep ‘Zomer van het Neteland & aanbod schoolvakanties’: (X)* het afdelingshoofd Sport, 

Jeugd en Internationale Samenwerking en het diensthoofd Communicatie en Dienstverlening 

 

 

012 Kennisgeving datum indiensttreding Mieke Tegenbos, administratief medewerker sport, 

jeugd & internationale samenwerking 
BESLUIT 

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

indiensttreding van Mieke Tegenbos, administratief medewerker sport, jeugd & internationale 

samenwerking. Mieke Tegenbos komt in dienst op 01/12/2016. 

 

 

013 Organisatiebrede activiteiten 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarplanning voor de 

organisatiebrede activiteiten in 2017: 

- vrijdag 06/01/2017: nieuwjaarsreceptie en afterparty 

- maandag 09/01/2017: verloren maandag 

- dinsdag 16/05/2017: frieten in het Park 

- dinsdag 27/06/2017: sport- & cultuurdag 

- donderdag 21/09/2017: personeelsjaarvergadering 

 

 

014 Nieuwjaarsreceptie en afterparty 2017: licht en geluid 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen huldigt de gepensioneerde werknemers en reikt 

eretekens van de arbeid en stadsmedailles uit, voorafgaandelijk aan de nieuwjaarsreceptie, op 

vrijdag 06/01/2017, om 18.30 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt de volgende gepensioneerden van het 

stadsbestuur en hun partner uit en voorziet voor hen een geschenk: 

(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen reikt aan de volgende medewerkers van het 

stadsbestuur het ereteken van de arbeid of de stadsmedaille uit en voorziet voor hen een geschenk. 

(X)* 



Het college van burgemeester en schepenen nodigt de pers uit voor de huldiging van 

gepensioneerden en eretekens. 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de Nieuwjaarsreceptie & Afterparty 2017 op 

vrijdag 06/01/2017, vanaf 19.30 uur, in zaal ’t Hof. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt de volgende personen uit: 

- personeelsleden, mandatarissen en gepensioneerden van het stadsbestuur en het OCMW-

bestuur, zonder partner 

- (X)* de zonechef lokale politie Neteland, (X)* de postcommandant Herentals brandweerzone 

Kempen, (X)* algemeen directeur AZ Herentals 

- (X)* de interne preventieadviseur stadsbestuur en OCMW 

- Herentalse pers. 

De nieuwjaarsreceptie duurt tot 22 uur. Tijdens de toespraken worden geen dranken of hapjes 

geserveerd. Na de toespraken worden wijnen, frisdranken en pils gratis geserveerd. 

De afterparty start om 22 uur. Dranken worden dan verkocht aan 1 (pils, frisdranken) en 2 euro 

(zwaardere bieren en wijnen). 

De afterparty eindigt om 3 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor licht en geluid op de 

Nieuwjaarsreceptie & Afterparty 2017 voor 700 euro, exclusief btw, aan FEST, Funky Event Service 

Team Comm. V, Markgravenstraat 52/B bus 202, 2200 Herentals. 

 

 

015 Aanvraag adressenlijst door Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de lijst van de jongeren die in 2017 16 of 17 jaar 

worden ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Herentals tegen een 

vergoeding van 79,95 euro. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het aangevraagde doel. 

 

 

016 Bestelbons 2016: week 46 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijsten met 

datum 14/11/2016 en 21/11/2016 en bestelbons 2016008673, 2016008704, 2016008742 en 

2016008801 goed. 

 

 

017 Uitgaven 2016: week 46 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

018 Digitaliseren van notulenboeken - dossier 2016-088: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

17/11/2016 voor de overheidsopdracht voor het digitaliseren van notulenboeken goed in overleg 

met de archivaris. 

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

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

(rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde: 

- Perceel 1 (digitaliseren van de notuleringen, inclusief toevoegen van metadata):  

- GMS, Edisonweg 50 D, NL-2952 AD Alblasserdam, Nederland met een inschrijvingsbedrag van 

5.691,31 euro exclusief btw of 6.886,49 euro inclusief btw 

- Perceel 2 (ontsluiten, herstructureren en - indien mogelijk - digitaal doorzoekbaar maken): 



- MS, Edisonweg 50 D, NL-2952 AD Alblasserdam, Nederland met een inschrijvingsbedrag van 

2.354,59 euro exclusief btw of 2.849,05 euro inclusief btw. 

Het totaalbedrag van de gegunde opdracht bedraagt 9.735,54 euro inclusief btw en moet beschouwd 

worden als een geraamde kostprijs. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op een telling van het aantal te 

digitaliseren pagina's, dus met een foutenmarge.  

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

2016-088. 

 

 

019 Leveren van 3 milieukasten voor de Academie voor Beeldende Kunst - dossier 2016-092: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 3 milieukasten 

met bijhorende PE opvangbak voor de Academie voor Beeldende Kunst aan de firma Bumax (btw 

NL8110.49.863.B01), Molenvliet 19, 3335 LH Zwijndrecht, Nederland. 

Het totaalbedrag, inclusief levering, bedraagt 1.530,00 euro exclusief btw of 1.851,30 euro inclusief 

btw. 

 

 

020 Aanpassingen aan het openbaar domein ten laste van de stad als gevolg van de 

flankerende maatregelen opgelegd aan kOsh in het kader van de bouw van een nieuwe 

scholencampus in de Ieperstraat - 2016/093: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de uitvoering van de aanpassingswerken 

aan het openbaar domein in het kader van de bouw van de nieuwe scholencampus in de Ieperstraat 

door de firma Cfe Bouw Vlaanderen nv, Garden Square Blok D, Laarstraat 16 bus 12, 2610 

Antwerpen. De kostprijs voor de werken bedraagt 6.931,86 euro, inclusief btw. 

 

 

021 Heraanleg van het voetpad in de Ieperstraat - 2016/094: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het heraanleggen van het 

voetpad in de Ieperstraat toe te wijzen aan de firma Hoebenschot, Lisseweg 18, 2460 Lichtaart. De 

kostprijs voor het uitvoeren van de werken bedraagt 10.175,51 euro, inclusief btw. 

 

 

022 Aanstellen landmeter-expert voor het dossier Boerenkrijglaan en het dossier St.-Jobsstraat 

- 2016/086: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht 'aanstellen landmeter-expert voor 

het dossier Boerenkrijglaan en het dossier St.-Jobsstraat' te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester keurt het verslag van nazicht van de offertes van 08/11/2016 goed. 

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'aanstellen landmeter-expert voor 

dossier Boerenkrijglaan en dossier St.-Jobsstraat' aan de economisch meest voordelige bieder, Van 

Dun Ludo, Koppelandstraat 75, 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 2.413,95 euro 

inclusief btw. 

 

 



023 Bushokje Morkhovenseweg: aankoop grond 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de 34 m² grond uit het 

perceel 03C21/T4 van (X)* aan te kopen voor een totaal bedrag van 6.290 euro met de bedoeling het 

aan de openbare weg/openbaar domein toe te voegen waardoor een recht van overgang zal bestaan 

ten voordele van het achterliggende perceel. Het bushokje wordt niet verplaatst. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist notaris Jan Van Hemeldonck, Oosterwijkseweg 

42, 2250 Olen aan te stellen voor het verlijden van de akte van aankoop van 34 m² grond langs de 

Morkhovenseweg van de erfgenamen Heylen. 

Landmeter Marjan De Groot wordt aangesteld om een meetplan op te maken met de nieuwe 

coördinaten en om de nieuwe scheidingspalen te plaatsen. 

 

 

024 Verkaveling V2014/005 - Molenstraat - overeenkomst vestiging erfdienstbaarheid: 

aanstelling notaris 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om notaris Bieke Heyns aan te stellen om de 

authentieke akten te verlijden tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van overgang op de 

percelen, enerzijds langs de Schransstraat, perceel 04A273P, eigendom van (X)* en anderzijds langs 

de Molenstraat, perceel 04A268W, eigendom van bvba Hegicon, Heeredreef 26, 2222 Heist-op-den-

Berg, volgens de gemeenteraadsbeslissingen van 30/08/2016. 

 

 

025 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat - 

A215168: goedkeuring addendum bis bij het voorontwerp (ontwerpfase 1) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het addendum bis bij het voorontwerp van de 

wegen- en rioleringswerken in ‘Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat’ goed.  

Het college van burgemeester en schepenen maakt het addendum bis over aan de Vlaamse 

Milieumaatschappij. 

 

 

026 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011 - voorlopige oplevering: gewijzigde 

datum 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande rondgang op de werf in 

de Engelse Wijk op donderdag 24/11/2016. 

 

 

027 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: werfverslag 28/10/2016 
BESLUIT 

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

coördinatievergadering van 28/10/2016 van het dossier 'kunstencampus en politiecommissariaat 

Herentals'.  

 

 

028 Proefopstelling fietsroosters Engelse Wijk in kader van voetpadendossier 2015: evaluatie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel, na evaluatie van twee 

proefopstellingen, om alle boomplantvakken in de Engelse Wijk uit te voeren volgens proefopstelling 

2 (= verticale signalisatie te plaatsen aan de linkerkant van het fietsrooster, zowel vóór als achter het 

boomplantvak). 



Het college van burgemeester en schepenen maakt een aanbestedingsdossier op zodat alle 

boomplantvakken in de Engelse Wijk op korte termijn kunnen uitgerust worden met een fietsrooster. 

 

 

029 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Leefdaalstraat 
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 Leefdaalstraat ter hoogte 

van nummer 7 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. 

 

 

030 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus 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, uiterlijk tegen 01/03/2017. 

 

 

031 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: café De Welkom, Ring 20: stoepbord 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)* om een stoepbord te 

plaatsen voor het café De Welkom, Ring 20, Noorderwijk. 

 

 

 

 



032 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Kruidvat, Hofkwartier 19: 2 

stoepborden, 1 rolcontainer en 1 tassenmolen (4 m²) 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan het Kruidvat om 2 stoepborden, 1 

rolcontainer en 1 tassenmolen te plaatsen voor de handelszaak in het Hofkwartier 19, 2200 

Herentals. 

 

 

033 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Hema, Hofkwartier 27: 

windmaster/reclamebord 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Hema Herentals om een 

windmaster/reclamebord te plaatsen voor de handelszaak Hema, Hofkwartier 27, 2200 Herentals. 

 

 

034 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: cvba Eandis System Operator, Augustijnenlaan z/n: 

advies 
BESLUIT 

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

milieuvergunningsaanvraag van Eandis System Operator cvba, gevestigd Brusselsesteenweg 199, 

9090 Melle, om een gasontspanningstation, gelegen 2200 Herentals, Augustijnenlaan z/n, 

kadastergegevens 2e afdeling, sectie C, perceel 362/02A, verder te exploiteren en te veranderen 

door wijziging. 

 

 

035 Milieuvergunning klasse 1: nv Centerbeton, Lierseweg 264: kennisname beslissing 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

Provincie Antwerpen van 29/09/2016 over een milieuvergunning met betrekking tot een 

betoncentrale, van nv Centerbeton voor een hernieuwing na verandering door wijziging gelegen 

Lierseweg 264. 

 

 

036 Melding klasse 3: (X)*, Berteneinde 7: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 16/09/2016, 

door (X)* Berteneinde 7, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting nl.: opslag van gassen, 

omvattende: 

- bovengrondse propaangastank van 1.600 liter (17.1.2.2.1°); 

op het perceel gelegen in Berteneinde 7, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 4 sectie B 

perceelnr 247E. 

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd: 

- de plaatsing van de bovengrondse propaangastank moet voldoen aan de voorwaarden van het 

vrijstellingsbesluit, zoniet moet een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden ingediend. 

 

 

037 Melding klasse 3: bvba Taverne Wolfstee, Wolfstee 5/101: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 03/10/2016, 

door bvba Taverne Wolfstee, Wolfstee 5/101, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: 

opslag van gassen, omvattende: 

- 2 bovengrondse propaangastanks van elk 1.000 liter (voor koken/sanitair en verwarming) 

(17.1.2.2.1°); 



op het perceel gelegen in Wolfstee 5/101, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie D 

perceelnr. 120F en 121H. 

 

 

038 Melding van overname van Huygen en zonen bvba door Willemen nv, Servaas 

Daemsstraat 85: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding, ingediend op 17/10/2016 

en vervolledigd op 09/11/2016, door Willemen nv, Herman De Nayerstraat 2, 2550 Kontich, van een 

overname van Huygen en zonen bvba voor een exploitatie voor het herstellen van land- en 

tuinbouwmachines, op de percelen gelegen in 2200 Herentals, Servaas Daemsstraat 85, 

kadastergegevens afdeling 3 sectie E perceelnrs 6M, 8M en 8K (deel). 

 

 

039 Stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/139: verlening – (X)* - Bertheide 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/139 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bertheide, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 41B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een weekendverblijf. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet voldoen aan volgende lasten/voorwaarden uit het gemeenteraadsbesluit van 

08/11/2016: 

- De bouwheer moet aan de stad de strook grond afstaan zoals aangeduid op plan, met een 

breedte van 3 meter en over de volledige lengte van het perceel tegen de linker perceelsgrens. 

- De kosten die verbonden zijn aan de overdracht van de gratis grondafstand zijn ten laste van 

de bouwheer. 

- De bouwheer moet aan de stad Herentals een belofte van gratis grondafstand voorleggen en 

moet aan deze voorwaarde hebben voldaan, vooraleer gebruik mag worden gemaakt van deze 

stedenbouwkundige vergunning. 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 05/09/2016 met 

kenmerk BA/16-10240-AN moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de milieudienst van 30/08/2016 met kenmerk 2016-

081 JR moet nageleefd worden: 

- De gesloten opvangtank voor het afvalwater moet een minimale inhoud hebben van 8.000 

liter. 

- Het advies van de technische dienst van 30/08/2016 met kenmerk EL160168 moet strikt 

nageleefd worden. 

 

040 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2016/010: gunstig – (X)* - Koulaak 57 
BESLUIT 

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

nummer SA2016/010 af (X)* voor het terrein gelegen in Koulaak 57, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 707F2. 

De aanvraag betreft de regularisatie van de huidige toestand. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Er kunnen in de toekomst geen ingrijpende verbouwings- of uitbreidingswerken worden 

toegestaan aan de woning. In dat geval zal een herbouw op de gangbare bouwlijn worden 

opgelegd. 



- Bij de indiening van het regularisatiedossier moet er een rioleringsplan en een plan van de 

hemelwaterstromen bijgevoegd worden. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

de opvang en het hergebruik van hemelwater moet gevolgd worden. 

- De stedenbouwkundige aanvraag voor regularisatie van de woning moet worden ingediend met 

een uitgebreide dossiersamenstelling en medewerking van een architect. 

- De veranda komt enkel voor regularisatie in aanmerking als hij aangepast wordt aan de 

bepalingen van het burgerlijk wetboek inzake zichten en lichten.  

- De woning moet voorzien worden van rookmelders conform het decreet van 01/06/2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- De luifel die zich vóór de garage bevindt komt niet in aanmerking voor regularisatie. 

- In de voortuinstrook mogen enkel de noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning en de 

garage worden verhard. Voor het overige moet de strook worden aangelegd en onderhouden als 

tuin. 

- Voor het bijgebouw in de tuin is ook een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

- De links aanpalende eigenaar moet zijn akkoord geven over de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag of moet in kennis worden gesteld. Met de resultaten van deze mogelijke 

inkennisstelling kan nu nog geen rekening worden gehouden. 

 

 

041 Plan-MER afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals - openbaar onderzoek: kennisname 
BESLUIT 

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

gebundelde kennisgeving en het ontwerpmilieueffectenrapport (MER) ‘Afbakening kleinstedelijk 

gebied Herentals’ van 16/11/2016 tot en met 15/12/2016. 

 

 

042 Herstructurering Hannekenshoek - introductie stedenbouwkundige richtlijnen: organisatie 

infoavond 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de infovergadering 

over de toelichting van de stedenbouwkundige richtlijnen in functie van het masterplan 

herstructurering Hannekenshoek op maandag 05/12/2016 om 19 uur in de foyer van cc ’t Schaliken. 

De dienst ruimtelijke ordening zorgt voor koffie, thee en water. De dienst toerisme en 

feestelijkheden voorziet 1 kelner voor ondersteuning. 

 

 

043 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: waterschade Schoutenlaan 
BESLUIT 

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

27/10/08/2016 over de waterschade in de Schoutenlaan en antwoordt met een brief. 

 

 

044 Woonwagenbeleid 2016: kennisname opzeg standplaats (V5) op het gemeentelijk 

woonwagenterrein Viaduct 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 30/10/2016 van (X)* 

Viaduct 5, 2200 Herentals over de opzeg van zijn standplaats op het woonwagenterrein Viaduct 5. 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de opzegtermijn van één maand die ingaat 

op 01/11/2016 en stopt op 30/11/2016. 

Op 28/11/2016 wordt een document ‘einde gebruik standplaats’ opgesteld. 

Mits aan alle voorwaarden vermeld in het reglement voldaan is, geeft het college van burgemeester 

en schepenen toestemming voor de terugbetaling van de waarborg aan (X)*. 

 



045 Vrijetijdsparticipatie 2016: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 316,40 euro aan vzw De 

Fakkel als tussenkomst in de deelnamekosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede 

leven. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


