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Besluiten van 12 december 2016 
 

 

 

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter 

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

en Michiels Alfons - schepenen 

Peter Van de Perre – waarnemend secretaris 

 

 

001 Agenda gemeenteraad 20/12/2016 
BESLUIT 

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

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 20/12/2016:  

001 Vaststellen aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 

002 AGB Sport en Recreatie Herentals - Budget 2017: goedkeuring 

003 AGB Herentals - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017: goedkeuring 

004 AGB Herentals: aanpassing statuten 

005 Kerkfabrieken: budget 2017 

006 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement sporthallen de Vossenberg: aanpassing 

007 Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement zwembaden en recreatiedomein 

Netepark: aanpassing 

008 Terbeschikkingstelling kantoorruimte sporthallen De Vossenberg: goedkeuring 

009 Stedenbouwkundige richtlijnen en bijhorend omgevingsplan bedrijfsomgeving Herentals - Oost: 

goedkeuring 

010 Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat: zaak van de wegen en rooilijn- en 

onteigeningsplan Greesstraat - voorlopige goedkeuring 

011 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort: definitieve beslissing 

012 Wijziging van de rechtspositieregeling: verhoging van de maaltijdcheques in het kader van VIA 4 

013 Overdracht schepenambt Aloïs Verheyden aan Lise Bergen 

 

 

002 OCMW: advies budget 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies bij de beslissing van het vast 

bureau van 29/11/2016 van het OCMW over de vaststelling van het budget 2017 van het OCMW van 

Herentals. 

 

 

003 OCMW: advies aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 2017/1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies bij de beslissing van het vast 

bureau van 29/11/2016 van het OCMW over de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 nr. 

2017/1 van het OCMW van Herentals. 

 

 



004 OCMW: deelname aan het project sociale innovatie in samenwerking met Strategische 

Projectenorganisatie Kempen (SPK) 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan het besluit van het vast 

bureau van het OCMW van 29/11/2016 waar het vast bureau de deelname aan het project sociale 

innovatie in samenwerking met de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) goedkeurt. 

 

 

005 Recreatieve fietstocht WTC Heultje op 12/02/2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Heultje (X)* voor het 

organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 12/02/2017. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van 

bewegwijzering: 

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

administratie wegen en verkeer nodig. 

Indien de organisator de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, zal de stad de borden 

verwijderen op kosten van de organisator. 

 

 

006 Herman Vanspringels Diamonds wielerwedstrijd op 14/05/2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan wielerclub WCV uit Vorselaar 

voor het organiseren van een wielerwedstrijd over het grondgebied van Herentals op 14/05/2017. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op bij het plaatsen van de 

bewegwijzering: 

Voor het plaatsen van de bewegwijzering moet worden voldaan aan volgende voorwaarden: 

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 

6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden.  Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 



7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 

administratie wegen en verkeer nodig. 

Indien de organisator de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, zal de stad de borden 

verwijderen op kosten van de organisator. 

Voor het plaatsen van bewegwijzering op de gewestwegen moet de organisator toestemming vragen 

aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).  

 

 

Schepen Ryken neemt deel aan de zitting 

 

 

007 Intern evenement 2017: Summer Kick Off 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Summer Kick Off op 23/06/2017 te 

ondersteunen, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

008 Buitenspeeldag 2017: goedkeuring deelname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de Buitenspeeldag 2017 

op woensdagnamiddag 19/04/2017 en verklaart zich akkoord met de voorwaarden om deel te 

nemen. 

 

 

009 Jeugdraad 2016-2017: wafels voor nieuwjaarszangers 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de jeugdraad om naast de 

Lakenhal een standje te voorzien op het verkeersvrije pleintje voor de nieuwjaarszangers op 

31/12/2016 in de voormiddag en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

010 Uitnodiging: opening skatepark stadspark 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van het nieuwe 

skateterrein in het stadspark op vrijdag 23/12/2016 om 13.30 uur. 

 

 

011 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking campagne Oxfam Solidariteit 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Oxfam Solidariteit om de 

fondsenwervingsactiviteiten op het grondgebied Herentals te organiseren vanaf 01/01/2017 tot en 

met 31/12/2017. Zij moeten vooraf de afdeling Jeugd, Sport en Internationale Samenwerking per 

mail op de hoogte brengen en zich houden aan volgende opgelegde voorwaarden: 

- er mogen geen folders verspreid worden 

- er mag niets verkocht worden 

- er moet een vlotte doorgang voor voetgangers verzekerd worden 

- de handelaars mogen niet gehinderd worden. 

 



012 Dag van Jan en Andy op 18/12/2016 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evenement 'Dag van Jan en Andy' 

op 18/12/2016 in en rond de kerstkeet in Noorderwijk en geeft uitzonderlijk toestemming omwille 

van sociale of humanitaire doeleinden. De organisator mag een tent plaatsen naast de kerststal voor 

het optreden van Jorsi. 

 

 

013 Kennisname verslag beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek van 

01/12/2016 
BESLUIT 

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

van de bibliotheek en het cultuurcentrum van 01/12/2016. De dienst communicatie en 

dienstverlening plaatst het verslag op de stedelijke website. 

 

 

014 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomsten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de muzieklokalen aan de Burchtstraat en de 

danszaal aan de Wolstraat te huren voor de periode van 01/09/2016 tot en met 31/12/2016 voor het 

gebruik door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bezorgt twee contracten aan 

kOsh. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de muzieklokalen van middenschool De 

Vesten en de danszaal van de kOsh aan de Lierseweg te huren voor de periode van 01/01/2017 tot 

en met 30/06/2017 voor het gebruik door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en 

bezorgt de contracten aan respectievelijk De Vesten en kOsh. 

 

 

015 Mantelzorgpremie 2016: toekenningen deel 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te 

kennen aan de volgende mantelzorgers: (X)* 

 

 

016 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker educatie met een halftijdse 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Bernadette van Roy 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Bernadette van Roy (X)* aan als administratief 

bibliotheekmedewerker educatie in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur vanaf 01/02/2017. 

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017. 

 

 

017 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker educatie met een halftijdse 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: David Sterckx 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen bestendigt de aanstelling van David Sterckx (X)* 

administratief medewerker educatie in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur vanaf 01/01/2017. 

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017.  

 

 



018 Aanstelling ploegbaas schoonmaak (niveau D4) met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur: Griet Taels 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Griet Taels (X)* aan als ploegbaas schoonmaak in 

het niveau D4 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 09/01/2017.  

Deze aanstelling is onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2017.  

 

 

019 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort: sluiting van het openbaar 

onderzoek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de nieuwe 

straatnaam voor de zijstraat van Watervoort met ontvangst van 1 bezwaar. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad het dossier 

aan de volgende gemeenteraad voor te leggen voor definitieve goedkeuring van de straatnaam 

Fermerijweg. 

 

 

020 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

021 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

022 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

023 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

024 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

025 Ambtelijke inschrijving: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

026 Bestelbons 2016: week 49 
BESLUIT 

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

12/12/2016 en bestelbons 2016009347, 2016009370, 2016009373, 2016009499 en 2016009520 

goed. 



027 Uitgaven 2016: week 49 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

028 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun 

retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige 

retributies op parkeren, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaken. 

 

 

029 Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2016: vaststellen en uitvoerbaar 

verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8116, belasting op bank- en 

daarmee gelijkgestelde instellingen 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 

5.435 euro. 

 

 

030 Belasting op drijfkracht van motoren: toepassing artikel 6: Colruyt Group 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de keuze van Colruyt Group om 

voortaan de drijfkracht van motoren te berekenen volgens de bijzondere bepalingen voorzien in 

artikel 6 van het belastingreglement op drijfkracht van motoren 2014-2019 vanaf aanslagjaar 2017. 

 

 

031 Leveren van informaticamaterieel voor diverse administratieve diensten - dossier 2016-

103: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen 

firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2016-103 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van informaticamaterieel voor diverse administratieve diensten', 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 66.033,05 euro exclusief btw of 79.899,99 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De stad Herentals wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het AGB Sport en 

Recreatie Herentals bij de gunning van de opdracht op te treden. In geval van een juridisch geschil 

omtrent deze overheidsopdracht is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle 

mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende firma’s uit te nodigen om deel te 

nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

- Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800 Mechelen 

- Drive-IT, Dikberd 14 - D1, 2200 Herentals 

- Van Roey Automation nv, Kempenlaan 2, 2300 Turnhout 

- Bechtle Direct, Heerstraat 73, 3910 Neerpelt 

- Infotheek BVBA, Zandvoortstraat 49, Zenith Business Park, 2800 Mechelen 

- Tones Pro bvba, Liersesteenweg 153A, 2220 Heist-op-den-Berg 

- Eureko Computers, Lierseweg 43, 2200 Herentals. 



032 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - dienstjaar 2015: 

vorderingsstaat 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verbeterde vorderingsstaat 3 in het dossier 

‘onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwerken, dienstjaar 2015’ goed voor een 

bedrag van 11.056,28 euro, exclusief btw. 

 

 

033 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2015: weigering 

van voorlopige aanvaarding 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorlopige aanvaarding van de 

overheidsopdracht ‘onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2015’ 

te weigeren omwille van onderstaande redenen: 

- De voegvullingswerken op het terrein van de stedelijke werkplaatsen, zijn niet overal uitgevoerd 

conform het standaardbestek 250. Sommige voegen werden te weinig gevuld, andere te veel. Er 

zijn steekproeven uitgevoerd waarbij ook foto’s werden gemaakt. Ze worden als bijlage aan het 

PV gevoegd. De voegen die niet correct zijn uitgevoerd, moeten door de aannemer opnieuw 

gevoegvuld worden. 

- De aannemer vordert een aantal ton asfalt voor werken uitgevoerd in Langepad waarvoor hij 

geen weegbonnen voorlegt. Hij moet ze alsnog voorleggen. 

- De aannemer vordert een aantal m³ voegvulling voor werken uitgevoerd in oktober 2016 in de 

Servaas Daemsstraat waarvoor hij geen weegbonnen voorlegt. Hij moet ze alsnog voorleggen. 

 

 

034 Infrastructuurwerken verkaveling ‘Wuytsbergen’: verslag werfvergadering 14, 15, 16 en 17 
BESLUIT 

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

14, 15, 16 en 17 van het dossier infrastructuurwerken 'verkaveling Wuytsbergen'. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de ontwerper van de verkaveling 

Wuytsbergen om een nieuwe aansluiting voor te stellen tussen de nieuwe verkaveling en de 

verkeersdrempel in de Wuytsbergen, volgens het voorstel van de technische dienst. Ook de 2 

boomvakken aan de aansluiting moeten op gelijke hoogte gebracht worden. 

 

 

035 Peerdsbosstraat: aanpassen opritten - vorderingsstaat 1 (eindstaat) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 (eindstaat) van Rega Infra, 

Ambachtsstraat 32, 2390 Malle goed voor de opdracht 'aanleg opritten Peerdsbosstraat'.  

 

 

036 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 3, 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. 

 

 

037 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Samin Kleermaker, Hofkwartier 31: 

stoepbord 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan (X)* Hofkwartier 31 in Herentals 

om een stoepbord (1 m²) te plaatsen voor zijn handelszaak ‘Samin Kleermaker’. 

 

 

038 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Demolder - Dessous, Zandstraat 96: 

uitstalling 
BESLUIT 

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

(kledingrek van 1 m²) te plaatsen voor haar handelszaak ‘Demolder-Dessous’, Zandstraat 96 in 

Herentals.  

 

 

039 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: keuze gunningswijze 

en vaststelling lastvoorwaarden. 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanbestedingsdossier goed voor de 

aanstelling van een aannemer voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de 

Markgravenstraat. De raming bedraagt 1.404.068,38 euro, exclusief btw. 

De opdracht wordt toegewezen via een open aanbesteding. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van de dienst ICT goed om tijdens de 

aanleg van de riolering ook wachtbuizen te voorzien voor de aanleg van een glasvezelkabel over het 

volledige tracé van de werken. 

Indien zou blijken dat bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget wordt overschreden, 

mag in toepassing van artikel 160§1bis van het gemeentedecreet, het college van burgemeester en 

schepenen deze opdracht toewijzen mits de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget ter 

goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

 

 

Schepen Verheyden verlaat de zitting 

 

 

040 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Mols LV, Doornestraat z/n: vergunning 
BESLUIT 

Artikel 1 

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Mols LV, gevestigd Herentalse 

Steenweg 33, 2270 Herenthout, onder de voorwaarden die bepaald zijn in onderhavig besluit, een 

vergunning om een inrichting voor het stallen van runderen, gelegen, 2200 Herentals, Doornestraat 

z/n, kadastergegevens 4e afdeling, sectie A, percelen 7A en 8D, met als voorwerp: 

- 1 brandstofverdeelinstallatie met één verdeelslang (6.5.1°) 

- plaatsen voor het houden van 200 runderen waarvan 44 runderen jonger dan 1 jaar en 156 

runderen tussen 1 en 2 jaar (9.4.3.c)1°) 



- stallen van 10 landbouwvoertuigen/aanhangwagens (15.1.1°) 

- 1 opslagtank van 4.165 kg diesel (5.000 liter) (17.3.2.1.1.1°b)) 

- opslag van 200 m³ stro/hooi in een lokaal (19.6.2°a)) 

- opslag van 995 m³ dierlijke mest waarvan 795 m3 mengmest en 200 m³ vaste mest (28.2.c)1°) 

- opslag van 1.300 m³ groenvoeders (45.14.3°) 

- boren van 1 grondwaterwinningsput en grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 

maximaal 10 m³ per dag en 1700 m³ per jaar (53.8.2°) 

Vlarem-rubricering: 6.5.1° - 9.4.3.c)1° - 15.1.1° - 17.3.2.1.1.1°b) - 19.6.2°a) - 28.2.c)1° - 45.14.3° - 

53.8.2° 

Artikel 2 

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 12/12/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3 

De vergunning eindigt op 12/12/2036. 

Artikel 4 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig 

Vlarem II: 

§1. Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 

4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.9. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.15. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.19. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.28. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.45. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.53. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. De grondwaterwinning bestaat uit 1 boorput met een diepte van 55 m. 

2. De bestemming van het grondwater mag enkel worden gebruikt als drinkwater voor dieren en 

huishoudelijk gebruik. 

3. De exploitant moet, voor de aanvang van de exploitatie van de vergunde inrichting, volgende 

documenten overmaken aan de vergunningverlenende overheid: 

- conformiteitsattest van de vaste houder voor mazout en het controleverslag dat dateert van 

na de installatie en voor ingebruikname van de houder, opgemaakt door een erkend 

deskundige 

- een samenwerkingsovereenkomst met één of meerdere rundveebedrijven voor het 

aanleveren van jongvee 

- bewijs van hoe de exploitant een bijkomende opslagcapaciteit van 111,6 m³ vaste mest 

voorziet buiten de loop- en ligruimte van de stal tenzij de exploitant aantoont dat hij op een 

andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode (cf. artikel 5.9.2.2 § 5 van 

Vlarem II) kan voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op 

cultuurgrond wordt opgebracht. 

 

 

 



041 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: (X)*, Hannekenshoek 12: vergunning 

BESLUIT 

Artikel 1 

§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* gevestigd Hannekenshoek 12, 

2200 Herentals, onder de voorwaarden die bepaald zijn in onderhavig besluit een vergunning om een 

inrichting voor hondenkennel, gelegen in 2200 Herentals, Hannekenshoek 12, kadastergegevens 2e 

afdeling, sectie D, perceel 808R, 808S, te exploiteren, met als voorwerp: 

- lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximaal debiet van 0,5 m³/h (3.2.2°a)) 

- lozen van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat met een debiet tot en met 2 m³/h 

(3.4.1°a)) 

- opslag van 2.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1°) 

- hondenkennel waarin maximum 44 honden worden gehouden (9.9.2°) 

Vlarem-rubricering: 3.2.2°a) - 3.4.1°a) - 6.4.1° - 9.9.2° 

Artikel 2 

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 12/12/2019, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3 

De vergunning eindigt op 12/12/2036. 

Artikel 4 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig 

Vlarem II: 

§1. Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 

4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

- Hoofdstuk 5.3. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II  

- Hoofdstuk 5.9. VLAREM II  

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. De honden moeten ’s nachts verplicht binnengehouden worden. 

2. De hokken waar de honden in verblijven moeten bestaan uit duurzaam materiaal. De bodem 

ervan is ondoordringbaar, afwasbaar en licht afhellend naar een kanalisatie, voorzien van een 

reukafsnijder. 

3. De inrichting beschikt over voldoende water. De dieren moeten steeds in hygiënische en gezonde 

omstandigheden gehouden worden en de omgeving van de hokken is hygiënisch. 

4. Het bereiden en bewaren van voedsel gebeurt zonder hinder te veroorzaken voor de omgeving. 

Bederfbaar voedsel wordt in een gekoelde ruimte bewaard. 

5. Afval moet steeds verwijderd worden. Mest moet opgeslagen en verwijderd worden zonder de 

buurt te hinderen en met opvolging van de VLM en OVAM reglementeringen ter zake. De vaste 

uitwerpselen en andere afvalstoffen moeten dagelijks uit de hokken weggehaald worden en in 

gesloten bakken verzameld worden. De bakken mogen geen hinder veroorzaken. 

6. Alle maatregelen moeten genomen worden om ongedierte te voorkomen. 

7. Als er (oefen)hokjes zijn voor de honden op een terrein moeten die gereinigd worden na gebruik. 

8. Bij lozing op het oppervlaktewater moet de lozing gebeuren via een septische put. 

9. Er moet een isoleerhok aanwezig zijn voor zieke dieren. Bij het minste vermoeden van 

overdraagbare ziekten moet een dierenarts geconsulteerd worden. 

10. Er moet permanent toezicht zijn op de inrichting. 

 

 



042 Melding klasse 3: (X)*, Doornestraat 60: aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 07/11/2016, 

door (X)* Doornestraat 60, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag van gassen, 

omvattende: 

- een bovengrondse enkelwandige propaangastank met waterinhoud van 1.750 liter (17.1.2.2.1°); 

op het perceel gelegen in Doornestraat 60, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 3 sectie D 

perceelnr. 183B. 

 

 

043 Melding klasse 3: Verwerft Schrijnwerkerij nv, Toekomstlaan 23: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 28/11/2016, 

door Verwerft Schrijnwerkerij nv, Toekomstlaan 23, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting 

namelijk: een inrichting voor het vervaardigen en bewerken van voorwerpen uit hout, omvattende: 

- aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 6,5 kW (4.3.a)1°i)); 

- aanbrengen van bedekkingsmiddelen met een totaal vermogen van 6,5 kW (4.3.b)1)i)); 

- accumulatoren met een totaal vermogen van 10 kW (12.3.2°); 

- luchtcompressoren met een totaal vermogen van 8 kW (16.3.1.1°); 

- een dieseltank met een totale inhoud van 2.800 ton (17.3.2.1.1.1°b)); 

- gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen verpakt in maximaal 30l/30kg met een maximale opslag 

van 240 liter (17.4.); 

- mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale 

drijfkracht van 190 kW (19.3.1°a)); 

- droogovens voor hout met een elektrisch vermogen van 7,5 kW (19.5.1°a)); 

- opslagplaats voor hout in een lokaal met een capaciteit van 80 m³ (19.6.1°a)); 

- opslagplaats voor hout in open lucht met een capaciteit van 140 m³ (19.6.1°a)); 

- mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6,3 kW 

(29.5.2.1°a)); 

op het perceel gelegen Toekomstlaan 23, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie D 

perceelnummers 269H, 269K en 269T. 

 

 

044 Mededeling kleine verandering: Cocachoc nv, Toekomstlaan 49: aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de mededeling kleine verandering, 

ingediend op 18/10/2016, door Cocachoc nv, Toekomstlaan 49, 2200 Herentals, voor een inrichting 

voor de productie van chocolade en koekjes, gelegen Toekomstlaan 49, 2200 Herentals, 

kadastergegevens afdeling 2 sectie D perceelnummer 71R en in Grobbendonk, kadastergegevens 

afdeling 1 sectie E perceelnr 148G, omvattende: 

- nieuwe indeling CLP opslagplaats voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 470 

liter - voorheen vergund onder 17.3.7.1° (6.4.1°); 

- uitbreiding met een transformator van 630 kVA (12.2.1°); 

- nieuwe indeling CLP opslag 630 kg vloeistoffen of vaste stoffen met gevarenpictogram GHS05 - 

voorheen vergund onder 17.3.3.1°a) (17.3.4.1°a)); 

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.4.1° - 12.2.1° - 17.3.4.1°a) 

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden 

dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning zijnde 27/01/2034. 

 

 



045 Mededeling kleine verandering: nv Karel Van de Poel en Zonen, Atelaan 28 -32 

Herentals/Herenthout: advies 
BESLUIT 

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

verandering van Karel Van de Poel en zonen nv, gevestigd Molenstraat 38 in 2280 Grobbendonk, om 

een transportbedrijf met opslag en overslag, gelegen in 2200 Herentals - 2270 Herenthout, Atealaan 

28 - 32, kadastergegevens Herentals: 2e afdeling, sectie D, perceel 49F, 56C, Herenthout: 1e afdeling, 

sectie A, perceel 392B2, 392C2, 392D2, 392S, 398C en 398E, te veranderen door wijziging en 

uitbreiding. 

 

 

046 Openbaar groen: vellen bomen Oude Lierseweg op basis van adviserende nota 

boomveiligheidscontrole 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de negen straatbomen, Amerikaanse eiken, 

in het doodlopende straatdeel van de Lierseweg, ter hoogte van Lierseweg 246-262/01 te laten 

vellen op basis van de aanbevelingen uit de adviserende nota over de boomveiligheidscontrole 

uitgevoerd door een erkend boomverzorger TreeXpert in november 2016. Het vellen van deze 

bomen is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist drie inheemse zomereiken te laten heraanplanten in de berm grenzend aan het 

bos tussen Lierseweg en De Beukelaer-Pareinlaan. Het vellen zal dit jaar nog uitgevoerd worden door 

de firma Bergen Boomverzorging. 

 

 

047 Openbaar groen: vellen twee bomen aan poort kerkhof Morkhoven op basis van 

adviserende nota 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de twee paardenkastanjes (Aesculus 

hippocastanum) aan de ingang van het kerkhof van Morkhoven (St.-Niklaasstraat) te laten vellen op 

basis van de aanbevelingen uit de adviserende nota over de boomveiligheidscontrole uitgevoerd 

door een erkend boomverzorger TreeXpert in november 2016. Het vellen van beide bomen is 

vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning omdat er twee nieuwe hoogstammige 

loofbomen worden heraangeplant. Het vellen zal dit jaar nog uitgevoerd worden door de firma 

Bergen Boomverzorging. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/176: verlening – (X)* - 

Turfkuilen 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2016/176 aan (X)* voor het terrein gelegen in Turfkuilen 7, 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 191C2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda. 

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 hemelwater van de veranda moet aangesloten worden op de bestaande regenwaterput of 

moet ter plaatse in de bodem infiltreren. 

- De bestaande scheidingsmuur moet opgetrokken worden tot op dezelfde hoogte dan de veranda. 

 

 



049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/177: verlening – (X)* - 

Poederleeseweg 110 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/177 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Poederleeseweg 110, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 656V2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande eengezinswoning. 

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.  

- In de achtertuin staat een bijgebouw op meer dan 30 m van de woning. Hiervoor is geen 

stedenbouwkundige vergunning bekend. Voor dit bijgebouw moet de bouwheer nog een 

stedenbouwkundige vergunning aanvragen en verkrijgen. Anders moet de inplanting ervan 

aangepast worden aan het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen 

waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

- Vooraan werd echter een parking aangelegd, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 

bekend is. Deze parking moet verwijderd worden. 

- De voorwaarden van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer Geel van 20/10/2016 met 

kenmerk 114/B/BAV/2016/3815 moeten nageleefd worden.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 06/12/2016 met kenmerk 

EL160202 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de 

overloop hiervan mag ook de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden. De 

bestaande aansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt worden. 

- De hemelwaterafvoeren van de achterste dakhelft moeten afgekoppeld worden. Het 

hemelwater moet samen met het water afkomstig van de achterbouw, afgeleid worden naar 

de bestaande hemelwaterput. Het water moet hergebruikt worden via een buitenkraantje en 

indien mogelijk ook voor de spoeling van minimaal één toilet. Het hemelwater dat niet 

hergebruikt wordt, moet afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein 

en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering. 

- 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. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/170: verlening - GH Immo - 

Nederrij 75-77 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/170 aan GH Immo bvba, voor het terrein gelegen in Nederrij 75, Nederrij 

77, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 54R, 55N. 

De aanvraag betreft het verbouwen van bestaande kantoren met woning tot kantoren met 2 

appartementen, het afbreken van een terrasoverkapping en het regulariseren van gelijkvloerse 

constructies en garages. 

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 niet-bebouwde of verharde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als 

dusdanig gehandhaafd. 



- De uitbreiding van de kantoorruimte kan enkel in functie van de bestaande dokterspraktijk 

worden ingezet. Een tweede, onafhankelijk van de voorste dokterspraktijk, hoofdfunctie kan niet 

verantwoord worden achteraan op een perceel. 

- Het advies van de brandweer van 03/10/2016 met kenmerk BWDP/2016-0704/001/01/HAJPE 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 21/11/2016 met kenmerk EL160201 moet strikt 

nageleefd worden: 

- De bestaande huisaansluiting moet behouden en hergebruikt worden. 

- Het afvalwater afkomstig van de appartementen moet worden aangesloten op het bestaande, 

private afvalwaterstelsel. 

- 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. 

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

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

- Het niet-bebouwde of verharde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als 

dusdanig gehandhaafd. 

- Ter hoogte van de parking moet langsheen de linker perceelsgrens een groenbuffer worden 

aangeplant met een breedte van minstens 0,50 m.  

- Voorliggende aanvraag is aanvaardbaar voor wat betreft de impact op de natuur, de inkleding en 

de buffering wanneer voormelde bemerkingen worden nageleefd. 

- 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. 

 

 

051 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/182: advies - AZ St.-Elisabeth - Nederrij 

133 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/182 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van 

Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth Herentals. 

De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke containers voor personeel in functie van de 

uitbreiding van de nieuwbouw blok K en het aanleggen van rioleringsinfrastructuur op een terrein 

met adres Nederrij 133, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 

10E, 16M, 16N. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat tijdens het openbaar onderzoek 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 brandweer van 05/12/2016 met kenmerk BWDP/HA/8202/092/02/ HAAJPE 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het gebouw moet meteen na de ingebruikname van het nieuwe blok K afgebroken 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,…). 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. 

 

 

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/202: advies - Air Liquide - 

Jaagpad-Lierseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/202 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van 

(X)* handelend in naam van Air Liquide Belgium/dienst pijpleidingen voor een terrein met adres 

Lierseweg - Jaagpad, 2200 Herentals. 

De aanvraag betreft het verplaatsen, hertraceren bestaande transportleiding, opbreken en herstellen 

van bestaande verhardingen, infrastructuur, afschermen van nutsleidingen, verwijderen en 

aanplanten van vegetatie, voorbereidende werken, werfinrichting, beveiligingsconstructies, 

grondverbetering en andere nodige werken om deze werken uit te voeren. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies onder de volgende 

voorwaarden: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18/11/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0805/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden. 

- De voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/12/2016 met kenmerk EL160212 

moeten strikt nageleefd worden: 

- Vooraleer er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd, moet een signalisatieplan 

voorgelegd worden aan de dienst mobiliteit van de stad. Pas na de goedkeuring van dit plan en 

de aflevering van de vergunning mogen de werken uitgevoerd worden. 

- De aannemer moet zich voorafgaandelijk vergewissen van de aanwezigheid van nutsleidingen 

in het openbaar domein. 

- Na uitvoering van de werken, moet het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld 

worden. Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek. 

 

 

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/197: advies - Air Liquide - 

Jaagpad-Herenthoutseweg 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies over de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/197 aan Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van 

(X)*, handelend in naam van Air Liquide Belgium/dienst pijpleidingen voor een terrein met adres 

Herenthoutseweg - Jaagpad, 2200 Herentals. 

De aanvraag betreft het verplaatsen, hertraceren bestaande transportleiding, opbreken en herstellen 

van bestaande verhardingen, infrastructuur, afschermen van nutsleidingen, verwijderen en 

aanplanten van vegetatie, voorbereidende werken, werfinrichting, beveiligingsconstructies, 

grondverbetering en andere nodige werken om deze werken uit te voeren. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies onder de volgende 

voorwaarden: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 18/11/2016 met kenmerk BWDP/2016-

0806/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden. 

- De voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 08/12/2016 met kenmerk EL160213 

moeten strikt nageleefd worden: 



- Vooraleer er werken op het openbaar domein worden uitgevoerd, moet een signalisatieplan 

voorgelegd worden aan de dienst mobiliteit van de stad. Pas na de goedkeuring van dit plan en 

de aflevering van de vergunning mogen de werken uitgevoerd worden. 

- De aannemer moet zich voorafgaandelijk vergewissen van de aanwezigheid van nutsleidingen 

in het openbaar domein. 

- Na uitvoering van de werken, moet het openbaar domein in oorspronkelijke staat hersteld 

worden. Alle werken moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek. 

 

 

054 Melding M2016/022: geen aktename - GMT Belgium nv - Toekomstlaan 9 
BESLUIT 

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

ME2016/022 van (X)* handelend in naam van GTM Belgium nv, voor een wijziging in de zijgevel 

rechts en de achtergevel van een industriegebouw op een terrein met adres Toekomstlaan 9, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 927L. 

De melding is niet rechtsgeldig omdat: 

- Er gebeuren werken aan een voorgevel. Bij voorliggend bedrijf is er binnen de wetgeving over de 

melding, geen sprake van een achtergevel omdat het terrein zowel paalt aan de Toekomstlaan als 

aan de E313. 

 

 

055 Bouwberoep door derde bij deputatie - dossier nummer 2015/00025: kennisname 

uitspraak deputatie (beroep niet ingewilligd) - Vorselaars Bouwbedrijf bvba - hoek 

Augustijnenlaan - St.-Jobsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van onderstaande uitspraak van de 

deputatie van 10/11/2016:  

“Het beroep van (X)* belanghebbende derde, tegen het besluit van 13/04/2015 van het college van 

burgemeester en schepenen van Herentals, waarbij de vergunning tot de terreinaanleg van een 

parkeerterrein met 21 parkeerplaatsen en het plaatsen van een trap met bordes en mindervalide lift, 

voorwaardelijk wordt verleend, op een terrein, gelegen Augustijnenlaan 21, afdeling 2, sectie C, nrs 

311H, 311K, wordt niet ingewilligd. 

Vergunning wordt verleend onder de voorwaarden opgenomen in het besluit van het college van 

burgemeester en schepenen van Herentals van 13/04/2015.” 

 

 

056 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: hoorzitting stadsarchivaris 

BESLUIT 

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

van 03/12/2016 over de hoorzitting stadsarchivaris en antwoordt met een brief. 

 

 

057 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: wijkgezondheidscentrum Herentals 
BESLUIT 

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

van 30/11/2016 over het wijkgezondheidscentrum Herentals en antwoordt met een brief. 

 

 

058 Schriftelijke vraag raadslid Verpoorten: laadpunten elektrische wagens 
BESLUIT 

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

van 30/11/2016 over laadpunten elektrische wagens en antwoordt met een brief. 

 



059 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: gebouw Zandstraat 

BESLUIT 

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

Tegenbos van 12/11/2016 over het gebouw in de Zandstraat en antwoordt met een brief. 

 

 

060 Aanvragen subsidies voor kadervorming voor erkende Herentalse sportverenigingen: 

goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor kadervorming aan volgende 

sportclubs: 

- VC Herentals       300,00 euro 

- Herentalse Zwemclub     404,43 euro 

- Volleybalclub Blijf-Fit       75,51 euro 

- Corpus Sanum       764,78 euro. 

 

 

061 Nieuwjaarsreceptie sportraad 05/01/2017: terbeschikkingstelling drank 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt drank (rode wijn, witte wijn en fruitsap), 

wijnglazen en champagneglazen ter beschikking voor de nieuwjaarsreceptie van de sportraad om 

20.30 uur in de Lakenhal op 05/01/2017. Het college van burgemeester en schepenen verleent 

medewerking onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2017. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de wnd. secretaris                     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Van de Perre Peter                     Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


