College van burgemeester en schepenen
stad Herentals
Besluiten van 23 januari 2017

Aanwezigen: Peeters Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan en Hendrickx Anne-Mie schepenen
Mattheus Tanja - secretaris

001 Wielerwedstrijd Effe Bolle op 14 mei 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan wielerclub Effe Bolle voor het
organiseren van wielerwedstrijden op zondag 14 mei 2017 over grondgebied Herentals.
De stad verleent volgende medewerking:
- ter beschikking stellen van 150 dranghekken
- opmaken van het verkeersreglement.
De politie zorgt voor begeleiding en toezicht. Hoofdinspecteur Ronny Neefs neemt contact op met de
organisatoren om de nodige afspraken te maken.

002 G-sportkamp 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de Interlokale
Vereniging Sportregio Kempen en de provincie Antwerpen een G-sportkamp voor kinderen met
ADHD op woensdag 16 augustus 2017, voor kinderen met autisme op donderdag 17 augustus 2017
en voor kinderen met autisme of ADHD op vrijdag 18 augustus 2017.
Houders van een vrijetijdspas genieten een korting van 50 %. Inwoners van Herentals krijgen een
korting van 20 %. De organisatie is een samenwerking tussen de stad Herentals, de interlokale
vereniging Sportregio Kempen en de provincie Antwerpen.

003 Sportkampen: zomervakantie 2017
BESLUIT
Het college van burgmeester en schepenen organiseert 5 weken sportkampen tijdens de maanden
juli en augustus 2017, alsook meerdaagse sportactiviteiten in samenwerking met de interlokale
vereniging Sportregio Kempen. De inschrijvingen worden online georganiseerd, de promotie wordt
via de communicatiekanalen van de stad gevoerd en de stad drukt een flyer die verspreid wordt via
de scholen om de doelgroep te bereiken.
De outdooractiviteiten vinden plaats op de buitenterreinen van campus kOsh Scheppersstraat,
zwembaden en recreatiedomein Netepark en Sport Vlaanderen. Inwoners uit Herentals genieten een
korting van 20 %. Houders van een vrijetijdspas genieten een korting van 50 %.

004 Fuifbeleid 2017: La Noche op 18 februari 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent medewerking aan Olivier Van Dyck voor de
organisatie van de fuif La Noche op zaterdag 18 februari 2017 in zaal ’t Hof.

De technische dienst maakt een tijdelijk parkeerverbod op voor de eerste rij parkeerplaatsen op de
parking achter zaal ‘t Hof op zaterdag 18 februari 2017 vanaf 10 uur tot en met zondag 19 februari
2017 10 uur en geeft dit door aan de stedelijke werkplaats.

005 Externe evenementen 2017: sterrenkijkdagen ASH-Polaris
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan ASH Polaris om de
sterrenkijkdagen te organiseren aan het fundatiehuis in het Begijnhof op 3 en 4 maart 2017 telkens
van 19 tot 23 uur.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel om lokaal de straatverlichting te
doven op 3 en 4 maart 2017 goed en vraagt aan Eandis om de betrokken openbare verlichting te
doven op vrijdag en terug aan te steken op maandag zodat er geen kosten worden aangerekend.

006 Grabbelpas 2017: goedkeuring programma’s korte schoolvakanties
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert de Grabbelpasactiviteiten in de krokus-,
paas-, herfst- en kerstvakantie van 2017.

007 Subsidie voor de huur van een zaal: Noorderwijkse Toneelvrienden
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van maximum 1.184 euro voor de
huur van een zaal aan de Noorderwijkse Toneelvrienden voor de elf toneelvoorstellingen op 3, 4, 5,
8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 en 19 februari 2017 in het parochiecentrum van Noorderwijk indien zij de in
het reglement genoemde bewijsstukken binnen de zes weken na de toneelvoorstellingen indienen.

008 Jubilerende verenigingen: Mosterdclub en De Oudere Scouts De Brigands
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van het subsidiereglement voor
jubilerende verenigingen een subsidie van 500 euro te geven voor hun 50-jarig bestaan in 2017 aan
de Mosterdclub en De Oudere Scouts De Brigands.

009 Jumelages: schooluitwisseling IJsselstein en Herentals
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de stadswandelingen in het kader van de
schooluitwisseling tussen leerlingen van de nieuwe campus Ieperstraat van kOsh en leerlingen van
het Cals College in IJsselstein stadsgidsen ter beschikking in Herentals op 15 februari 2017 en op
16 februari 2017 in Antwerpen.
Het college van burgemeester en schepenen voorziet op 17 februari 2017 een receptie in de
Lakenhal.
Voor het vervoer van de Herentalse leerlingen naar IJsselstein in mei zal busmaatschappij Marcel
Cars de reis verzorgen.

010 Herinrichting stadsarchief: officiële heropening en voorstelling
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert op 22 maart 2017 tussen 14.30 uur en 16.30
uur een persconferentie in het Herentalse stadsarchief voor de voorstelling van het vernieuwde
archiefgebouw.

011 TRANSIT-schoolverlatersdagen 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de TRANSITschoolverlatersdag op 15 februari 2017. Dit is een infomoment voor schoolverlaters uit het secundair
onderwijs om hen te ondersteunen in hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.
VDAB organiseert de TRANSIT-dag in samenwerking met de dienst welzijn, preventie en sociale zaken
van de stad Herentals.

012 Aangifte rampenfonds schade mei/juni 2016 en stand van zaken
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot schadevergoeding voor de
schade aan het gemeentelijke patrimonium door de regenbuien in mei en juni 2016 voor een
totaalbedrag van 29.787,77 euro in te dienen bij het Vlaamse Rampenfonds en neemt kennis van de
stand van zaken van de begeleiding van getroffenen met hun aanvraag.

Secretaris Mattheus verlaat de zitting
Schepen Van Olmen notuleert punt 13 en punt 14

013 Evaluatie decretale graden: kennisname zelfevaluatie
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de evaluaties van de secretaris voor de periode
van 1 januari 2013 tot en met 1 december 2016 goed.

014 Evaluatie decretale graden: kennisname afsprakennota
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afsprakennota voor de evaluaties
van de secretaris en de financieel beheerder.

Secretaris Mattheus neemt opnieuw deel aan de zitting

015 Arbeider logistiek: voorwaarden en functiebeschrijving
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de functiebeschrijving en
de voorwaarden voor de functie van arbeider logistiek in het niveau D en beslist om de
functiebeschrijving en voorwaarden voor die functie voor te leggen aan een volgend
onderhandelingscomité.
Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het dossier met de
functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van arbeider logistiek in het niveau D voor
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

016 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 december 2017: (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 december 2017 ontslag wegens
pensionering aan (X)* werkvoorbereider gebouwenbeheer.

017 Wijziging van de rechtspositieregeling: Vlaams zorgkrediet, onbetaald verlof als recht en
onbetaald verlof als gunst
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel om de
rechtspositieregeling aan te passen in het kader van het Vlaams zorgkrediet, het onbetaald verlof als
recht en het onbetaald verlof als gunst en beslist om dit punt te agenderen op een volgend
onderhandelingscomité en op een volgende gemeenteraad.

018 Lijst van de gezworenen voor het Hof van Assisen: loting op 30 januari 2017 van de
nummers voor de voorbereidende lijst
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist de loting van de gezworenen in openbare zitting
te laten doorgaan op 30 januari 2017 om 13.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum.
Burgemeester Jan Peeters verricht de loting en wordt bijgestaan door schepenen Ingrid Ryken en
Liese Bergen.

019 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Wiekevorstseweg
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen opteert om de straatnaam ‘Hoevedreef’ toe te kennen
aan de zijstraat met Wiekevorstseweg, nummers 33, 33/1 en 35. Het college van burgemeester en
schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier op een volgende
gemeenteraad te agenderen.

020 Uitgaven 2016: week 3
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

021 Uitgaven 2017: week 3
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

022 Belasting op milieuvergunningsaanvragen 2016 saldo: vaststellen en uitvoerbaar verklaren
kohier
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8147, belasting op
milieuvergunningsaanvragen vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 3.490 euro.

023 Belasting op inname openbaar domein 2016 saldo: vaststellen en uitvoerbaar verklaren
kohier
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8137, belasting op inname
openbaar domein vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 3.906,50 euro.

024 Laadpalen voor elektrische voertuigen 2016 - 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen voorziet drie laadpalen voor elektrische voertuigen,
gespreid over het grondgebied.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen en (dwingende)
richtlijnen zoals die door Eandis voor de inplanting van laadpalen voor lokale besturen werden
opgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan Eandis voor om in rangorde en onder
voorbehoud van aanvaarding door de exploitant, de Charge Point Operator, een laadpaal te voorzien
op de volgende locaties:
- Augustijnenlaan, ter hoogte van de parkeerplaatsen aan het administratief centrum
- Stationsplein parkeerplaatsen (achteraan)
- Vorselaarsebaan – parkeerplaatsen recreatiedomein Netepark
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in het onderbord waarmee volgens de
wegcode de parkeerplaatsen worden ‘voorbehouden voor elektrische voertuigen’, geen afbeeldingen
van voertuigen opgenomen worden. Ter verhoging van de herkenbaarheid worden de voorbehouden
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de grond gemarkeerd:
- aan de buitenrand
- centraal met een afbeelding van het desbetreffende pictogram.

025 Goedkeuring van ‘grachten van algemeen belang’ op de nieuwe waterlopenkaart
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het
dossier ‘goedkeuring grachten algemeen belang op de nieuwe waterlopenkaart en de goedkeuring
van de erfdienstbaarheden’ voor te leggen aan de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.
Het betreft volgende light-statuut grachten:
- Raapbreukloop
- Koulaakloop
- Plassendonkloop
- Sint-Jansloop
- Fermerijloop
- Vuilvoortloop
- Oude Vuilvoortloop
- Maesloop
- Wuytsbergenloop

026 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 22 december 2016 en het bijhorend besluit per
mobiliteitsdossier
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van
donderdag 22 december 2016 goed:
Mobiliteitsdossiers:
Voorgaande dossiers mobiliteitscel die nog verder moeten worden besproken:
2016/004 - 2016/023 - Helikopterpleintje - onveilige situatie voor fietsers
- Het plaatsen van paaltjes ter bescherming van het fietspad voorbereiden tegen de 1ste
mobiliteitscel van 2017.
- Het inkorten van het plantvak en de middenberm aan het begin van het Helikopterplein mee
laten opnemen in het voetpadendossier van 2017.
2016/019 - Acacialaan - overdreven snelheid
- Tekencel plannetje laten opmaken voor het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen op de
Molekens. Dit uitgetekend plan voorleggen op de 1ste mobiliteitscel van 2017.

- Nakijken van de verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van snelheidsremmende
maatregelen.
2015/051 - Kruispunt Wuytsbergen / Peerdsbosstraat / Zaatweg - onduidelijk en onveilig
- Er komen geen klachten binnen over de onveiligheid van dit kruispunt. Voorlopig niets
ondernemen.
2014/014 - Welvaartstraat - invoeren enkelrichting en aanbrengen parkeervakken vrachtwagens
- Voorlopig niets ondernemen.
2014/079 - Blaasbalgstraat - parkeren op rijbaan
- Dossier opstarten in januari 2017 - heraanleg bermen doorgeven aan de groendienst en ter
plaatse nakijken of er extra signalisatie moet worden geplaatst.
2016/037 - Hulseinde (Vlierbesstraat) - bloembakken, fietssuggestiestrook
- Lijst van de bloembakken controleren, waar staan er nog en welke zijn weg. Oplijsting maken van
plaatsen waar er beter kan worden overgegaan tot het plaatsen van definitieve
snelheidsremmende maatregelen.
2016/029 - Jaagpad - kapot gereden bermen
- Doorsturen naar de groendienst om te bekijken of er eventueel lage beplanting kan worden
aangebracht, dit is niet prioritair.
2015/059 - Stationsstraat / Acacialaan - plaatsen spiegel
- Beslissingsboom aanpassen tegen de 1ste mobiliteitscel van 2017 en het dossier van de
Stationsstraat opnieuw voorbereiden.
Voorgaande dossiers mobiliteitscel die in deze mobiliteitscel kunnen worden afgewerkt:
2014/039 - Lange Eerselsstraat - definitieve opstelling plaatsen
- De mobiliteitscel gaat akkoord met het uitgetekend plan van de technische dienst. Er worden
wegneembare beugels geplaatst voorzien van reflectoren zodat wagens geen doorgang hebben.
- Er wordt bekeken of we deze straat, die enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en
brommers, het statuut kunnen geven van fietspad (zoals het fietspad tussen de
Gareelmakersstraat en de jachthaven).
2015/046 - Herenthoutseweg - dubbel parkeren van voertuigen
- De mobiliteitscel kiest voor het voorstel 2 - langsparkeren (7 parkeervakken). Dwarsparkeren is op
deze plaats veel te gevaarlijk om uit te rijden. De mobiliteitscel vraagt het college om het
langsparkeren principieel goed te keuren. De technische dienst gaat voorstel 2 - langsparkeren nog verder bekijken en aanpassen wegens een geplande nieuwbouw. Het definitief en aangepast
plan zal worden voorgelegd in de 1ste mobiliteitscel van 2017.
A - punten:
2016/087 - Gildelaan - onveilige situatie voor fietsers
- Er wordt geen fietspad aangelegd in de Gildelaan
2016/079 - Heesveld (Freinetschool) - paaltjes op bermen, hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Brief versturen naar de bewoners met de vraag om de paaltjes en stenen te verwijderen van de
bermen.
2016/081 - Langepad - hinderlijk geparkeerde voertuigen bij uitverkoop schoenenfabriek
- Brief versturen naar het bedrijf dat de schoenenverkoop organiseert en melden dat zij in de
toekomst meer ruimte moeten voorzien op eigen terrein en een parkeerverbod moeten plaatsen
op het Langepad zodat verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.
2016/090 - Bovenrij - wegnemen paaltje
- De paaltjes in de Bovenrij (hoek de Paepestraat) worden niet verwijderd.
2016/089 - Raapbreukstraat - snelheid en onduidelijke signalisatie
- Geen extra signalisatie plaatsen om de voorrangsregel aan te duiden in de Raapbreukstraat. In de
nabije toekomst een VAT plaatsen om de snelheid te achterhalen.
2016/096 - Nederrij - hinderlijke bloembak
- De bloembak niet verwijderen, dit zal enkel zorgen voor meer hinder door geparkeerde
voertuigen.
- 2016/091 - Tractorsluis - Acacialaan
- De hoogte van de tractorsluis werd recentelijk aangepast (van 17 cm naar 25 cm) waardoor er
minder voertuigen doorgang hebben.

2016/095 - Parking ziekenhuis - parkeerplaatsen mindervalide
- Pijlen ter hoogte van de parkeerplaatsen voor mindervalide laten aanpassen door de technische
dienst van het OCMW.
2016/077 - Kruispunt Veldstraat / Lierseweg - spiegel
- Er wordt geen spiegel geplaatst op het kruispunt Veldstraat / Lierseweg.
2016/078 - Noordwijksebaan - plaatsen oplichtende borden ‘opgepast fietsers’
- Het fietspad is duidelijk zichtbaar met wegmarkeringen. Bestuurders moeten weten dat ze voor
een fietspad moeten stoppen. Er worden geen extra borden geplaatst.
Aangepaste A - punten naar B- punten:
2016/083 - Koepoortstraat - hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Er wordt geen parkeerverbod geplaatst tussen de twee inritten.
2016/084 - Kloosterstraat - parkeerverbod plaatsen tijdens het opheffen van de enkelrichting
- Geen parkeerverbod invoeren tijdens evenementen.
2016/080 - Hellekensstraat - hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Geen parkeerverbod invoeren op de Hellekensstraat ter hoogte van CLB Kempen.
B - punten:
2016/057 - Variabele verkeersborden ‘zone 30’
- De mobiliteitscel vraagt aan het college om volgend voorstel in verband met de variabele
verkeersborden zone 30 principieel goed te keuren.
- Centrum - Augustijnenlaan - variabele zone 30 blijft behouden, hier is veel doorgaand verkeer.
- Centrum - Molekens - vaste zone 30 invoeren, heel de wijk is zone 30 geworden.
- Morkhoven - Streepstraat - vaste zone 30 invoeren, dit is een straat waar geen doorgaand verkeer
moet zijn.
- Noorderwijk - Zandkapel - vaste zone 30 invoeren, dit is een straat zonder doorgaand verkeer.
- Noorderwijk - Ring - variabele zone 30 blijft behouden, hier is veel doorgaand verkeer.
2016/058 – Mondelez Belgium Biscuits Production nv
- Op korte termijn kunnen er verkeersborden A51 met onderborden ‘opgepast fietsers’ worden
geplaatst op De Beukelaer-Pareinlaan, dit aan beide kanten van de uitgang voor fietsers. Verder
worden er voorlopig geen extra verkeersremmende maatregelen genomen. In de toekomst zal er
enkel nog de ENA-bewegwijzering worden geplaatst, er komt geen extra bewegwijzering meer
naar de verschillende bedrijven.
2016/060 - Bloemenplein - hinderlijk geparkeerde voertuigen en overhangende takken
- Op korte termijn ervoor zorgen dat de bomen daar steeds goed worden gesnoeid, zowel de
zijkanten die over de rijbaan hangen als de hoogte (minimum 4 m). Tegen de 1ste mobiliteitscel
van 2017 de tekencel een plannetje laten uittekenen om geschilderde parkeervakken aan te
brengen tegen het middenplein en samen met de groendienst bekijken wat er kan worden
aangepast aan de beplanting op het middenplein.
2016/059 - Witbos / Venheide - snelheid, onveilige situatie voor fietsers
- Op korte termijn verkeersborden A51 en onderborden "opgepast fietsers" laten plaatsen op
Witbos, dit aan beide kanten ter hoogte van Venheide. VAT laten plaatsen en resultaten
voorleggen op de 1ste mobiliteitscel van 2017.
2016/092 - Boerenkrijglaan - parkeren
- De eigenaars van de woning (Boerenkrijglaan 70) mogen hun voertuig parkeren vlak tegen de
woning aangezien dit hun eigendom is. Er mag echter niet op de stoep of berm worden
geparkeerd.
2016/061 - Morkhoven / Noorderwijk - zebrapaden
- Op de Ring geen extra zebrapad aanbrengen ter hoogte van de inkomhal van het
parochiecentrum. Dit is daar moeilijk aan te brengen aangezien er aan beide kanten van de
rijbaan een halteplaats is voor bussen. Op de Morkhovenseweg voorlopig geen zebrapad
aanleggen ter hoogte van de Tarwestraat. De tekencel maakt tegen de volgende mobiliteitscel
een plannetje om te bekijken of er ter hoogte van de Tarwestraat een middengeleider kan
worden aangebracht zodat voetgangers kunnen oversteken in twee bewegingen.

2016/062 - Wolstraat - onveilige situatie voor fietsers
- De signalisatie ter plaatse is correct aangebracht om bestuurders duidelijk te maken dat er
fietsers in twee richtingen kunnen rijden. Voorlopig geen aanpassingen uitvoeren.
2016/064 - Wuytsbergen - onveilige situatie voor fietsers
- Er worden momenteel geen aanpassingen meer uitgevoerd op Wuytsbergen. Resultaten van het
nieuw geplaatst VAT leren ons dat de snelheid van 50 km/uur wordt gerespecteerd. Bij de
resultaten van het VAT in 2014 beging 28% van de voertuigen een zware overtreding, bij de
laatste resultaten was dit 0 %. De staat van het wegdek wordt door de technische dienst in het
oog gehouden.
2016/027 - Klaterteer - basisschool De Zandkorrel
- Schoolstraat invoeren op Klaterteer (stuk tussen Hoogton en Tarwestraat) bij het einde van de
schooldag. De rijbaan mag dan voor een kwartier worden afgesloten voor het doorgaande
verkeer. De signalisatie hiervoor wordt door de stad aangeleverd.
2016/63 - Kleuterstraat - invoeren enkelrichting
- Enquête doen in de Kleuterstraat in verband met het eventueel invoeren van een enkelrichting.
Resultaten van de enquête voorleggen in de 1ste mobiliteitscel van 2017.
2016/106 - Olenseweg - snelheid
- Voorlopig geen extra maatregelen nemen op de Olenseweg.
2016/065 - Ekelstraat - snelheid, sluipverkeer, ...
- Voorlopig geen structurele maatregelen nemen in de Ekelstraat. Vragen aan politie Neteland om
controles op snelheid en zwaar vervoer uit te voeren in de Ekelstraat.
2016/066 - Kruispunt Nieuwstraat / Blijdenberg - slechte zichtbaarheid
- Het terras van café Rue Neuve werd recent verwijderd. Het terras mag niet worden
teruggeplaatst, er is nu een ruimere zichtbaarheid op het aankomend verkeer.
2016/067 - 70 km/uur op gewestwegen
- Op gans de ringlaan is een 70 km/uur van toepassing. Alle verkeersborden worden verwijderd,
enkel op het stuk de St.-Jobsstraat en ovonde Wellens worden nog borden van 70 km/uur
geplaatst.
2016/068 - Augustijnenlaan - hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Geen extra maatregelen nemen om de zichtbaarheid te verhogen.
2016/069 - Zavelheide - plaatsen spiegel
- Extra spiegel plaatsen om het verkeer komende van Herentals beter en sneller zichtbaar te
maken.
2016/097 - Lierseweg - invoeren kort parkeren
- Er worden geen aanpassingen doorgevoerd aan het parkeerregime op de Lierseweg. Er mag
worden geparkeerd met de bewonerskaart of met de blauwe schijf (maximum 2 uren).
2016/070 - Goudbloemstraat - snelheid, foutief parkeren, invoeren kort parkeren op de laad- en
loszone, voorzien parking mindervalide
- De laad- en loszone is geen parkeerstrook, het is niet mogelijk om hierop het kortparkeren in te
voeren. Er is momenteel geen persoonlijke vraag voor het aanbrengen van een parkeerplaats voor
mindervalide. Het is voorlopig dan ook niet noodzakelijk om deze aan te brengen. De
Goudbloemstraat wordt niet opgenomen in de lijst van de politie om snelheidscontroles uit te
voeren.
2016/ 075 - Gareelmakersstraat - snelheid
- De Gareelmakersstraat is een industriezone waar 50 km/uur mag worden gereden. Er worden
geen obstakels op de weg geplaatst aangezien ook de vrachtwagens een vlotte doorgang moeten
hebben. De toestand van de weg wordt in het oog gehouden door de technische dienst en zal
worden hersteld indien nodig. Momenteel zijn er echter nog geen ingrepen nodig. Op korte
termijn een VAT laten plaatsen om de snelheid opnieuw te meten.
2016/082 - Vaartstraat - laden en lossen materialen
- De politie moet ter plaatse de situatie beoordelen wanneer deze zich voordoet. Er worden geen
maatregelen genomen. Het parkeren op de stoep is niet toegestaan.
2016/072 - Schonendonk - snelheid, bloembakken, ...
- Er worden geen verkeerstechnische maatregelen genomen op Schonendonk.

2016/103 - Zandpoort - onveilige situatie voor fietsers
- Geen maatregelen nemen ter hoogte van de Zandpoort.
2016/074 - Veldhoven
- In 2017 - 2018 zijn er werken gepland in Veldhoven. De verhoogde kruispunten zullen werken als
verkeersremmende maatregel ter hoogte van de voorrang aan rechts. De versmalling ter hoogte
van de Toekomstlaan en de verhoogde kruispunten zullen bestuurders ontmoedigen om via
Veldhoven te rijden. Veldhoven is reeds opgenomen in het stuurbord van politie Neteland om op
regelmatige basis snelheidscontroles uit te voeren, er wordt ook op regelmatige basis een smiley
geplaatst.
2016/071 - St.-Jobsstraat - zebrapad
- Het oude zebrapad sloot niet correct aan op het voetpad maar op de berm. Nakijken waar het
nieuwe zebrapad best kan worden aangebracht op de St.-Jobsstraat, eventueel ter hoogte van de
bushalte.
2016/076 - Molenvest - parkeerplaats voor kort parkeren
- Geen parkeerplaats voorzien ter hoogte van de halte van de Lijn. Dit is een halteplaats voor
bussen en geen parkeerplaats.
2016/073 - Belgiëlaan - parkeerplaatsen voor mindervaliden
- Voorlopig worden er geen extra parkeerplaatsen voor mindervaliden aangebracht op de
Belgiëlaan. Op +/- 40 meter in het Hofkwartier en in de Fraikinstraat is er telkens één
parkeerplaats voor mindervaliden, deze kunnen tijdelijk worden gebruikt door de bezoekers van
de Belgiëlaan. Wanneer de nieuwe parking op het binnengebied Schaliken klaar is zullen er twee
parkeerplaatsen voor mindervaliden worden voorzien aan de kant van de Belgiëlaan.
2016/086 - Kruispunt Lankem / Kruisstraat - slechte zichtbaarheid
- Toestemming vragen aan de eigenaar voor het verwijderen van de hinderlijke beplanting ter
hoogte van het kruispunt door de stedelijke werkplaats ofwel van ambtshalve verwijderen op
basis van een burgemeestersbesluit of GAS-pv.
2016/101 - Kruispunt Belgiëlaan / Hofkwartier
- Er worden momenteel geen aanpassingen uitgevoerd aan het kruispunt. De verkeersborden
moeten duidelijk en correct zichtbaar zijn, de belijning moet duidelijk aangebracht zijn en in de
zomer moeten de bomen en struiken op het kruispunt goed worden gesnoeid zodat er voldoende
zichtbaarheid is op het aankomende verkeer.
2016/088 - Kruispunt Doornestraat / Grotstraat - slechte zichtbaarheid
- Voorlopig geen maatregelen nemen.
2016/093 - St.-Jobsstraat - slechte staat van de weg, snelheid, vrachtverkeer
- De klachten in verband met geluidsoverlast van het slechte wegdek blijven komen. Er moet in de
nabije toekomst een toestel worden geplaatst om de trillingen in de St.-Jobsstraat te meten, op
die manier kunnen we achterhalen waar er ingrepen nodig zijn.
2016/098 - Zavelbosstraat - vrachtverkeer
- Dit waren werken van Olen en over het vele en extra vrachtverkeer in de Zavelbosstraat was
Herentals niet op de hoogte gesteld. De werken zijn nu afgerond.
2016/099 - Kruispunt Herenthoutseweg / St.-Jansstraat / St.-Waldetrudisstraat – fietsopstelstroken
- Er worden geen aanpassingen uitgevoerd aan de opstelstroken voor fietsers, ze worden niet
verwijderd.
2016/0107 - Nieuwstraat - belijning aanbrengen ter hoogte van een garage
- Voorlopig geen belijning aanbrengen op de parkeerstrook in de Nieuwstraat. Bestuurders moeten
weten dat er niet voor een garage mag worden geparkeerd.
2016/100 - Engelse Wijk - boomvakken
- In het college van 21 november 2016 werd principieel beslist om alle boomplantvakken in de
Engelse Wijk uit te voeren volgens proefopstelling 2 - verticale signalisatie te plaatsen aan de
linkerkant van het fietsrooster, zowel voor als achter het boomplantvak.
2016/105 - Watervoort - snelheid
- In de nabije toekomst een VAT plaatsen om de snelheid op Watervoort te achterhalen.

2016/102 - Bolwerkstraat / Vestingstraat - veel verkeer, snelheid
- Voorlopig geen structurele maatregelen nemen in de Bolwerkstraat, in de nabije toekomst een
VAT laten plaatsen om de snelheid van de voertuigen te achterhalen.
2016/104 - Speed pedelecs
- Nakijken waar brommers klasse B (45 km/uur) toegestaan zijn, op deze plaatsen kunnen de speed
pedelecs ook worden toegestaan. Op plaatsen waar enkel fietsers en brommers klasse A (25
km/uur) toegestaan zijn worden de speed pedelecs ook niet toegestaan. Oplijsting maken van de
plaatsen (fietspaden) waar brommers klasse B door middel van een onderbord zijn toegestaan,
deze borden moeten in een later stadium worden aangevuld met de letter P.
VARIA - punten:
2016/108 - Poelstraatje - hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Momenteel geen maatregelen nemen. De plaats waar de voertuigen geparkeerd staan, is op
privé-domein, hier moet de syndicus van het gebouw tegen optreden.
2016/109 - Dorp - invoeren blauwe zone
- Er moet nog worden gestart met de afbraak van de oude woningen en het bouwen van de nieuwe
woningen, in de nabije toekomst wordt er nog geen blauwe zone ingevoerd. Het invoeren van een
blauwe zone ter hoogte van de detailhandel in Noorderwijk en Morkhoven zal verder worden
onderzocht.
2016/111 - Kruispunt Grote Markt / Bovenrij / Lantaarnpad / Kerkstraat - onveilige situatie voor
voetgangers ter hoogte van het zebrapad
- Er worden geen paaltjes geplaatst ter hoogte van het zebrapad op de Grote Markt. Politie
Neteland wordt gevraagd controles uit te voeren op het foutief parkeren net voor het zebrapad.
Er worden geen extra verkeersborden geplaatst om het zebrapad aan te kondigen.

027 Wegen- en rioleringswerken Schoutenlaan: vorderingsstaat 6 (eindstaat)
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6, de eindstaat, bij de wegen- en
rioleringswerken in de Schoutenlaan goed voor een bedrag van 4.969,06 euro, inclusief btw.

028 Herwaardering van de stationsbuurt - fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat,
Collegestraat en Goudbloemstraat - verrekeningsvoorstel 12: bijkomende groenaanleg
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 12 bij de opdracht
‘herwaardering van de stationsbuurt fase 2: Kapucijnenstraat, St.-Magdalenastraat, Collegestraat en
Goudbloemstraat’ goed voor een bedrag van 7.194,62 euro, inclusief btw.

029 Natuurpunt Nete & Aa: toelage aankoop natuurgebieden: Hulzen en Lavendelven
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist Natuurpunt Beheer vzw, afdeling Nete & Aa
(ondernemingsnummer BE 0409 423 736) een toelage te verlenen voor de aankoop van zeven
percelen erkend natuurreservaat gelegen in Hulzen en Lavendelven, kadastraal gekend als afdeling 1
sectie B nummers 292, 291, 386A2, 386, 384B, 402C en 402D voor 34.459,51 euro.
De aangevraagde premie voor aankoop van vier percelen in Vuilvoort zal na budgetwijziging één
2017 worden geagendeerd.

030 Vraag tot vellen bomen op openbaar domein: fietspad Olen
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de bewoners van
Zandkuil 14 om maatregelen te nemen tot beperken en voorkomen van schade aan hun privaat

domein door toedoen van twee zomereiken gelegen op openbaar domein in de berm van het
fietspad naar Olen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de boom het dichtst nabij de perceelsgrens
en de woning te laten vellen. De groendienst van de stad zal de werken uitvoeren.

031 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/196: verlening – (X)* Herenthoutseweg 8
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/196 aan (X)* voor het terrein gelegen in Herenthoutseweg 8, 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 443X6.
De aanvraag betreft het regulariseren van het opdelen van een vergunde woning naar 2
woongelegenheden binnen hetzelfde volume.
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 voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 13 december 2016 met kenmerk
BWDP/2016-0857/001/01/HAJPE moet worden gerespecteerd.

032 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/207: verlening – (X)* Glasstraat 24
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/207 (X)* voor het terrein met adres Glasstraat 24, 2200 Herentals met
kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 390B2.
De aanvraag betreft het regulariseren van een eengezinswoning.
Het college van burgemeester en schepenen constateert dat tijdens het openbaar onderzoek geen
bezwaren werden ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst
ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- Het advies van de technische dienst van 10 januari 2017 met kenmerk EL17001 moet nageleefd
worden:
- Het afvalwater afkomstig van de achterbouw moet worden aangesloten op het bestaande
afvalwaterstelsel van de woning.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).
- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

033 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/191: verlening - H. Estate Fraikinstraat 22-24
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/191 aan H Estate nv, voor het terrein gelegen in Fraikinstraat 22,
Fraikinstraat 24, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 102M,
99B.
De aanvraag betreft het regulariseren van een meergezinswoning met 6 appartementen en
handelsgelijkvloers met parkeergelegenheid op eigen terrein.
Het college van burgemeester en schepenen constateert dat tijdens het openbaar onderzoek geen
bezwaren 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 24 november 2016 met kenmerk BWDP/2015133/003/01/HADVA moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 12 januari 2017 met kenmerk EL17005 moet worden
nageleefd:
- Een van de twee bestaande afvalwateraansluitingen op de openbare riolering moet
hergebruikt worden en de andere moet waterdicht worden afgesloten, volgens de code van de
goede praktijk.
- De koppeling van een leiding voor huishoudelijk afvalwater en de infiltratie voorziening voor
hemelwater moet worden weggelaten.
- De breedte van de inrit op het openbaar domein moet worden beperkt tot 4,00 m.
- 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 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
- De kroonlijsthoogte van de garage en fietsenberging moet worden beperkt tot 3,00 m.
- Bij de gevelafwerking van de dakverdieping, moet het residentieel karakter bewaakt worden door
de graad van afwerking en de keuze van het staalmateriaal af te stemmen op residentiële
esthetische eisen en niet terug te vallen op een industriële afwerkingsgraad.
- 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, …).
- De verhardingen moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Tussen parkeerplaats 7 en
de achterste perceelsgrens wordt een verharding aangeduid die niet noodzakelijk is voor de
ontsluiting van de parkeerplaatsen en die niet wordt aangeduid als parking. Deze zone moet met
inheemse beplanting worden ingericht en er moet een boom worden geplant. De
groenvoorzieningen moeten worden aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen na de
voltooiing van de werken.
- Het niet bebouwde of verharde gedeelte van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als
dusdanig onderhouden.
- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is
of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 over de
milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend
overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 over de milieuvergunning of de
melding niet is gebeurd.

034 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/204: weigering – (X)* Vennekenshoek 14
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/204 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 14, 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 252E, 253F.
De aanvraag betreft het bouwen van een woning.
Het college van burgemeester en schepenen weigert omwille van de volgende redenen:
- De verkavelingsvoorschriften worden niet gerespecteerd:
- In het voorliggende ontwerp is een autostaanplaats voorzien in de voortuinstrook. De
verharding leidt niet tot een toegang of oprit tot de woning, garage of bijgebouw. Op het
voorliggende lot is enkel de mogelijkheid om een carport, garage of autostaanplaats op te
richten binnen de zone voor hoofdgebouwen. De zone voor hoofdgebouwen is, op een zone
van 75 cm breed en 9,00 m diep na, volledig bebouwd. De autostaanplaats in de

voortuinstrook is geen toegang of oprit tot de woning, garage of bijgebouw en kan hierom niet
worden vergund.
- De plaats van de toegangen en de opritten mag, per perceel, vrij gekozen worden, tenzij de
inrichting van het openbaar domein en van de wegenis daaraan beperkingen stelt. … De
parkeerplaatsen en groenstroken die in het aparte wegenisdossier (aparte stedenbouwkundige
vergunning) worden vastgelegd, moeten bij de keuze tot plaatsing van een oprit op de
individuele percelen worden gerespecteerd. In de stedenbouwkundige vergunning van de
wegenis is de oprit naar de woning voorzien langsheen de rechter perceelsgrens. De overige
breedte wordt ingericht als groene berm. De gevraagde oprit naar de parkeerplaats in de
voortuinstrook is in het verlengde van de linkerzijgevel, gezien vanuit de hoofdstraat. De oprit
naar de parkeerplaats in de voortuinstrook is niet in overeenstemming met de aanleg van het
openbaar domein.
- Binnen het voorgelegd woningontwerp is het niet mogelijk een garage, carport of
autostaanplaats in te richten die de verkavelingsvoorschriften respecteert.
- Het advies van de technische dienst van 19 januari 2017 met kenmerk EL17007 is ongunstig voor:
- de voorziene inplanting van de inrit aan de linkerzijde van het perceel
- de aanleg van een inrit op het eigen perceel, zonder aanwezigheid van een garage of vergunde
autostaanplaats.

035 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V1963/002/M(1): verlening – (X)* - Broekhoven 6
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure
nummer V1963/002/M (1) aan (X)* voor het terrein gelegen in Broekhoven 6, 2200 Herentals met
kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 309C.
De aanvraag betreft het wijzigen van de voorschriften en het plan voor het lot 1 met betrekking tot
de bouwstrook en de strook voor binnenplaatsen en tuinen.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater moet nageleefd worden. Het
opgevangen hemelwater moet worden afgeleid naar een hemelwaterput met aanduiding van
hergebruik in de eigen inrichting. De overloop van de hemelwaterput mag niet aangesloten
worden op de openbare riolering, maar moet gebufferd worden en volledig infiltreren in de
bodem op het eigen terrein. Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het
hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de
code van goede praktijk over buffering hemelwater. Onder deze voorwaarden is het ontwerp
verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden in de woning conform het decreet van 1 juni
2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

036 Melding nummer ME2017/001: geen aktename – (X)*- Streepstraat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding met nummer
ME2017/001 van (X)* voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Streepstraat 29,
2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 304K.
De melding is niet rechtsgeldig omdat:
- Het dossier is onvolledig omdat de gevelaanzichten van de veranda ontbreken.
- Er kan niet worden nagegaan of men met de voorliggende aanvraag, aan de voorwaarde van het
meldingsbesluit voldoet voor wat betreft bouwhoogte en of men de maximaal toegelaten
kroonlijsthoogte volgens de geldende verkaveling respecteert.
- De nieuwe veranda is in strijd met de voorschriften van de geldende verkaveling V1999/006. De
bouwdiepte van de woning wordt te groot met het oprichten van deze veranda.

037 Voorontwerp van een bouwproject
BESLUIT
(X)*

038 Voorontwerp van een bouwproject
BESLUIT
(X)*

039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/0240: verlening – (X)* Vennekenshoek 19
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/240 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 19, 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238.
De aanvraag betreft het bouwen van een woning in houtskelet.
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst
ruimtelijke ordening van de stad Herentals.
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad.
- De kosten voor de heraanleg van de parkeerstrook op het openbaar domein zijn ten laste van de
aanvrager. Voor concrete afspraken over de aanpassingswerken moet de aanvrager contact
opnemen met de technische dienst.
- Indien het infiltreren van het hemelwater op het eigen terrein 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 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.

040 Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2008/00320:
kennisname verzoekschrift tot de vernietiging van de beslissing van 1 juli 2016 van de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Air Energy nv - windturbines Atealaan
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 16 januari 2017 van de
Raad voor Vergunningsbetwistingen over het verzoekschrift van 15 september 2016 tot de
vernietiging van de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar – Ruimte
Vlaanderen Antwerpen van 1 juli 2016.
Het college van burgemeester en schepenen wenst geen verzoek in te dienen tot tussenkomst
aangaande de gevorderde vernietiging van de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar – Ruimte Vlaanderen Antwerpen van 1 juli 2016 inzake de stedenbouwkundige
vergunning nummer 2008/00320. Het college van burgemeester en schepenen beslist daarom ook
om geen raadsman aan te stellen.

041 Sportregio Kempen ilv: aanstelling stemgerechtigd lid van het beheerscomité
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen draagt schepen van sport, Liese Bergen, voor als
stemgerechtigd lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio Kempen.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit
punt te agenderen op de volgende gemeenteraad.

042 Ambtshalve herplaatsing van een werknemer in een functie van een lagere graad (op eigen
verzoek)
BESLUIT
(X)*

043 Selectieprocedure seizoensarbeiders Netepark
BESLUIT
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een sollicitatieprocedure te organiseren
voor vijf seizoensarbeiders voor het Netepark. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en
met 8 februari 2017 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen.
De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de
rechtspositieregeling.
1. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van
seizoensarbeider vast als volgt: een gestructureerd interview op basis van het cv.
2. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het interview plaats heeft op dinsdag 21
februari 2017.
3. Het college van burgemeester en schepenen duidt:
- (X)* de beheerder Netepark en (X)* de meewerkend ploegbaas aan als leden van de
selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van seizoensarbeider voor het
Netepark
- (X)* de coördinator personeelsadministratie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor
de selectieprocedure voor de functie van seizoensarbeider voor het Netepark.

044 Opstart woonzoneproject De Wijngaard - kennisname
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neem kennis van de stand van zaken over het verloop
van het onderzoek in verband met de site 'Woonzone voormalige stortplaats De Wijngaard in
Herentals'.
Door het college
Bij verordening
de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Peeters

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd

