
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 

Besluiten van 5 december 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

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

- schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 22/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22/11/2016. 

 

 

002 Vrijwilliger activiteiten zwembaden Netepark 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als vrijwilliger voor de begeleiding van de 

deelnemers van de aqualessen voor personen met een handicap in 2017. 

 

 

003 Fuifbeleid 2016: New Years Eve - Jeugdhuis Babylon 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor de New 

Years Eve fuif in zaal ’t Hof op 31/12/2016 georganiseerd door het jeugdhuis Babylon uit Westmalle. 

 

 

004 Annulering factuur Diftar LML Events 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de factuur voor het gebruik van 3 

evenementencontainers aan LML Events te annuleren. 

 

 

005 Werkingssubsidies culturele verenigingen: werkjaar 2015 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de subsidiebedragen aan de culturele 

verenigingen uit te betalen volgens de berekening van het bestendig bureau van de Herentalse 

cultuurraad. 

 

 

006 Jubilerende vereniging: 50 jaar Chiro Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van het subsidiereglement voor 

jubilerende verenigingen 500 euro subsidie toe te kennen aan Chiro Noorderwijk voor haar 50-jarig 

bestaan in 2016. 

 

 



007 Vrijetijdsparticipatie 2016: Academie voor Beeldende Kunst - gebruikers vrijetijdspas 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt 80 % van het inschrijvingsgeld van de bezitters 

van een vrijetijdspas voor rekening van de stadskas. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-

2017 bij de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst is dat 4.168,80 euro. 

 

 

008 Vrijetijdsparticipatie 2016: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (3) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 6 euro aan de vzw De Fakkel 

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

 

 

009 Vrijetijdsparticipatie 2016: Academie voor Muziek, Woord en Dans - gebruikers 

vrijetijdspas 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt 80 % van het inschrijvingsgeld van de bezitters 

van een vrijetijdspas voor rekening van de stadskas. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016-

2017 bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is dat 1.850,40 euro. 

 

 

010 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 16 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe van 28 euro aan (X)* voor 

deelname aan de vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de school COLOMAplus, 

Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen in 2016. 

 

 

011 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 128 euro aan (X)* de 

verantwoordelijke van circusatelier Locorotondo vzw, Ernest Claesstraat 26, 2200 Herentals, voor de 

deelname van (X)* aan de cirsuslessen georganiseerd Locorotondo (lidgeld 2016-2017). 

 

 

012 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 42 
BESLUIT 

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

Herentals, Nederrij 133a, voor de deelname van haar cliënt (X)* aan de boerderijklassen, 

georganiseerd door de school: (W)Onderwijs, Nonnenstraat 14/16, 2200 Herentals van 23/11/2016 

tot en met 25/11/2016. 

 

 

013 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 101,20 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de klasdagen in De Panne, georganiseerd door de school: kOsh Campus 

Burchtstraat, Burchtstraat 14, 2200 Herentals van 10/10/2016 tot en met 12/10/2016). 

 

 



014 Subsidies 2016: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 44 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 101,20 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de klasdagen naar De Panne, georganiseerd door de school kOsh Campus 

Burchtstraat, Burchtstraat 14, 2200 Herentals van 12/10/2016 tot en met 14/10/2016. 

 

 

015 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 70,40 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de sport- en bosklassen georganiseerd door de school De Vesten, 

Augustijnenlaan 31, 2200 Herentals van 29 tot en met 31/05/2017. De subsidie wordt verleend onder 

voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

016 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan het OCMW 

Herentals, Nederrij 133a, 2200 Herentals, voor de deelname van (X)* aan een reis naar Londen 

georganiseerd door de school van 27 tot en met 31/03/2017. De subsidie wordt verleend onder 

voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

017 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 70,40 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de sport- en bosklassen georganiseerd door de school De Vesten, 

Augustijnenlaan 31, 2200 Herentals van 29 tot en met 31/05/2017. De subsidie wordt verleend onder 

voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

018 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 108 euro aan (X)* voor de 

deelname van (X)* aan de zeeklassen georganiseerd door de school van 06/03/2016 tot en met 

10/03/2017. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

019 Premie voor personen met een handicap -21 jaar: deel 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een premie voor personen met een handicap -21 

jaar toe te kennen aan de volgende personen uit Herentals: (X)* 

 

 

020 Premie voor personen met een handicap +21 jaar 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een premie voor personen met een handicap +21 

jaar toe te kennen aan de volgende personen uit Herentals: (X)* 

 

 



021 Procedure Kamergoor: aanstellen vertegenwoordiger plaatsbezoek 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* de jurist aan als vertegenwoordiger voor het 

plaatsbezoek met de vrederechter over de betwisting van het openbaar karakter van een onderdeel 

van de weg Kamergoor. 

 

 

022 Selectieprocedure werftoezichter: openverklaring en samenstelling van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om één functie van werftoezichter, in het 

niveau C contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving en 

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 10/01/2017 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 

werftoezichter vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving. De 

kandidaat ontvangt een lijst van de eventuele examenstof wanneer de selectiecommissie 

examenstof voorziet.  

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

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.  

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

deelname aan het interview.  

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 schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 30/01/2017. Het interview vindt plaats op maandag 13/02/2017.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het diensthoofd technische dienst, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* 

de coördinator externe werken gemeente Heist-op-den-Berg aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van werftoezichter 

- (X)* de consulent organisatieontwikkeling aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

functie van werftoezichter. 

 

 

023 Selectieprocedure arbeider groen: kennisgeving eindproces verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure van arbeider groen. 

 

 

024 Foutieve hernummering: terugbetaling kosten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen betaalt de extra kosten van 12,89 euro terug aan (X)*. 

 

 



025 Elektronische identiteitskaart: terugbetaling onterechte betaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen betaalt het te veel betaalde bedrag van 7,60 euro voor 

een identiteitskaart terug aan (X)*. 

 

 

026 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

027 Bestelbons 2016: week 48 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 05/12/2016 en 

bestelbons 2016006723, 2016006749, 2016009130, 2016009141 en 2016009142 goed. 

 

 

028 Uitgaven 2016: week 48 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

029 Toetreding tot de Kempische Aankoopdienst, opgericht door de IOK: principiële 

goedkeuring voor instap in het pilootjaar 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van IOK van 18/11/2016 

aangaande de bevraging over de interesse tot toetreding tot een nog op te richten Kempische 

Aankoopdienst. 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt zijn principiële belangstelling in de mogelijke 

toetreding tot de Kempische Aankoopdienst. Deze beslissing houdt absoluut geen definitieve 

deelname in. De doorrekening van de hieraan verbonden kosten zal pas gebeuren vanaf 01/01/2018. 

Het jaar 2017 wordt beschouwd als een gratis pilootjaar. Uiterlijk in september 2017 zal er een 

definitieve beslissing tot toetreding genomen worden op basis van concreet uitgewerkte 

modaliteiten van dienstverlening en de verdeelsleutel van de kosten. 

 

 

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

uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8106 deel 3, belasting op 

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

bedrag van 200 euro. 

 

 

031 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 26/10/2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 26/10/2016. 

 

 



032 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslagen kerkraad 21/06/2016 en 20/10/2016 

BESLUIT 

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

de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 21/06/2016 en 20/10/2016. 

 

 

033 Schilderwerken aan beschermde gebouwen - 2016/043: goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2016-043 en de raming voor de 

opdracht 'schilderwerken aan beschermde gebouwen' 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 

29.895 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende firma’s uit om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

- A.D. Verwy Paint, Molenstraat 36, 2200 Herentals 

- AIS, Dompel 19, 2200 Herentals 

- Verbiest Schilderwerken, Vinkenslag 17, 2200 Herentals 

- WVO, Hulseinde 33/1, 2200 Herentals 

- Horemans, Schuttersstraat 97, 2200 Herentals 

- Gielis Ronny, Kalmoesstraat 27, 2200 Herentals 

- De Kwaliteitsschilder, Rozenstraat 67, 2200 Herentals 

- BD Schilderwerken, Pol Heynsstraat 23, 2200 Herentals 

- All Decorations, Vennen 5, 2200 Herentals. 

 

 

034 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: werfverslag 25/11/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen: 

- neemt kennis van het verslag van de coördinatievergadering van 25/11/2016 van het dossier 

'kunstencampus en politiecommissariaat Herentals'. 

- neemt kennis van het voorontwerp 1: versie 25/11/2016. 

- beslist om een gesprek te organiseren met VDAB over de ruimtes op de tweede verdieping 

(leslokaal Video/Media/muziektheorie/leslokaal MI/AMV). 

 

 

Schepen Michiels verlaat de zitting 

 

 

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

onderhoud van de brandblusmiddelen: goedkeuring verrekening 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 bij perceel 1 (technische controles 

in gebouwen, installaties en aan machines) van de opdracht ‘technische controles in gebouwen, 

installaties en aan machines en het nazicht en onderhoud van de brandblusmiddelen’ goed. De 

kostprijs voor het onderhoud bedraagt 225,06 euro inclusief btw per jaar voor 20 theatertrekken. 

 

 



036 Rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat: aanstelling dienst vastgoedtransacties 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de dienst vastgoedtransacties, afdeling Antwerpen 

van de Vlaamse overheid officieel aan om, ondersteund door de opdracht van IOK goedgekeurd op 

het college van burgemeester en schepenen van 17/11/2016, de officiële schattingen en 

plaatsbeschrijvingen op te maken en nadien de aktes van grondverwerving te verlijden. 

 

 

037 Proximus: uitvoeren van grondwerken: Geelseweg - Vennen 
BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen in de Geelseweg en Vennen naar aanleiding van de geplande wegen- 

en rioleringswerken in de Geelseweg. 

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. 

 

 

038 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hemeldonk 
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 Hemeldonk ter hoogte van 

nummer 11 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. 

 

 

039 Aanpassen regime openbare verlichting: vragen bewoners 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in verband met de vragen van burgers over de 

openbare verlichting: 



- lamp 1775 (de lamp op de parking aan de kant van de Kapucijnenstraat) 's nachts te laten 

branden. 

- geen aanpassingen aan de openbare verlichting te doen in het eerste deel van de Raapbreukstraat 

aangezien de 2 kruispunten en het midden van de straat 's nachts verlicht zijn. 

 

 

040 Milieuvergunning klasse 1: Go! Scholengroep 7 Kempen, Augustijnenlaan 31: kennisname 

beslissing 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 20/10/2016 over de milieuvergunningsaanvraag met betrekking tot de 

onderwijsinstelling Go! Scholengroep 7 Kempen, gelegen Augustijnenlaan 31. 

 

 

041 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/166: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Infrabel - Lavendelweg 

BESLUIT 

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

nummer SV2016/166 die op 22/11/2016 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan Infrabel voor het bouwen van een nieuwe buisvormige mast van 15 m geschikt 

voor het plaatsen van 2 GSM-R antennes op een terrein met adres Lavendelweg in Herentals met 

kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel z/n. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is: 

1° het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

per beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of 

handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die 

werkzaamheden of handelingen. 

2° de volgende voorwaarden na te leven: 

- Het advies van de FOD Mobiliteit en Vervoer – Luchtvaart van 04/10/2016 – kenmerk LA/A-

POR/TV/16-1158 – moet strikt worden nageleefd. 

- De toegang tot de plaats van de werken is voorzien via de Lavendelweg en loopt over een privaat 

perceel in eigendom van de stad Herentals. De modaliteiten omtrent het toegangsrecht (recht 

van doorgang) moeten onderling tussen de partijen geregeld worden. 

- Overeenkomstig artikel 4.2.22, §1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening heeft de vergunning 

een zakelijk karakter en wordt deze verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed 

betrokken burgerlijke rechten. 

- De aanleg van een werfweg maakt geenszins onderdeel uit van de voorliggende aanvraag. Indien 

het gebruik van de toegangsweg gepaard zou gaan met vergunningsplichtige werken of 

handelingen, zullen deze afzonderlijk het voorwerp moeten uitmaken van een 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 

 

 

042 Bouwberoep - dossier nummer SV2016/107: inname standpunt - Mols LV - Doornestraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door LV Mols 

tegen het weigeringsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 12/09/2016 inzake 

de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/107. De aanvraag handelde over 

het bouwen van een stal voor jongvee met aangebouwde bedrijfswoning en loods en het plaatsen 

van een vaste mestopslag en sleufsilo's op een terrein met adres Doornestraat(MRH), 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 7A, 8D, 9A. 



Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn besluit van 12/09/2016, met uitzondering 

van de voorwaarde inzake het maximaal aantal te stallen dieren in het kader van de 

nutriëntenemissierechten. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting. 

 

 

043 Voorontwerp van een bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

044 Stedenbouwkundige richtlijnen voor bedrijven Herentals - Oost 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpstedenbouwkundige richtlijnen voor 

bedrijfsomgeving Herentals Oost goed. Het standpunt van de dienst ruimtelijke ordening wordt 

gevolgd en de richtlijnen moeten worden aangepast.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toelichting van deze richtlijnen aan 

de bevolking op 05/12/2016. 

Het college van burgemeester en schepenen agendeert de richtlijnen op de gemeenteraad van 

20/12/2016 in functie van goedkeuring. De richtlijnen zullen toegelicht worden aan de 

gemeenteraadsleden op de commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu van 12/12/2016. 

 

 

045 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Heist-op-den-Berg: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 6 provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen PRUP ‘Afbakeningslijn’, PRUP ‘Het Spek’, PRUP ‘Kerselaarlaan’, PRUP ‘Averegten’, 

PRUP ‘Kleinhandelsconcentratie N10’, PRUP ‘Langveld’ in Heist-op-den-Berg en beslist de ontwerpen 

niet voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 

046 Stedelijk warmtenet plangebied Wuytsbergen Ekelen: eerste screening door EANDIS - VITO 

- IOK 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verkennend onderzoek van de 

ambtelijke werkgroep inzake het stedelijk warmtenet in het onderzoeksgebied Wuytsbergen Ekelen.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om aan VITO te vragen of zij geothermie 

vrijblijvend gedetailleerder kunnen onderzoeken en of zij interesse hebben om als investeerder op te 

treden voor een installatie in Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een overleg met Mondelez in functie 

van toelichting van de in opmaak zijnde structuurschets Wuytsbergen – Ekelen en het aspect 

restwarmte van het bedrijf in functie van een stedelijk warmtenet. 

 

 

047 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: het Gildenhuis 
BESLUIT 

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

Tegenbos van 12/11/2016 over het Gildenhuis en antwoordt met een brief. 

 

 



048 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: ‘t Loopke 

BESLUIT 

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

Tegenbos van 12/11/2016 over ‘t Loopke en antwoordt met een brief. 

 

 

049 Aanleg van fietsroosters ter hoogte van de boomplantvakken in de Engelse wijk - 

2016/102: keuze gunningswijze, vaststelling lastvoorwaarden en aanduiding firma’s voor 

prijsvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt bestek 2016/102 goed voor de levering en aanleg 

van fietsroosters in de boomplantvakken van de Engelse wijk en beslist om de opdracht toe te wijzen 

door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een prijsofferte te vragen aan: 

- De Peuter nv, Rietbroek 1, 2200 Herentals 

- Nelis Wegenbouw nv, Industrieweg Noord 1178, 3660 Opglabbeek 

- Sterckx Wegenbouw, Winkelomseheide 217A, 2440 Geel 

- Top-Off, Europark 2015, 3530 Houthalen – Helchteren 

- Eikenaar Wegenbouw, Maalbosstraat 7, 3960 Bree. 

 

 

050 Lokaal Overleg Kinderopvang: verslagen vergaderingen 09/05/2016 en 24/10/2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van het Lokaal Overleg 

Kinderopvang van het voorbije werkjaar op 09/05/2016 en op 24/10/2016. 

 

 

051 Nieuwjaarsreceptie: catering 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de catering van de nieuwjaarsreceptie in zaal ’t Hof 

voor de personeelsleden van de stad en het OCMW op 06/01/2017 aan Just Cooking. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


