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001 Agenda gemeenteraad 7 februari 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 
volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 7 februari 2017:  
001 Aanstelling en eedaflegging gemeenteraadslid 
002 OCMW: kennisname budget 2017 
003 OCMW: kennisname aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 2017/1 
004 Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2017 
005 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 

rapport periode juli - december 2016: kennisname 
006 Wijziging van rooilijn van een deel van voetweg nr. 66 te Herentals: bepalend voorstel 
007 Gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33 ter hoogte van de Meidoornlaan 1 te Herentals: 

voorlopig voorstel 
008 Erfdienstbaarheid van watervang Kleerroos: definitief akkoord 
009 Verkaveling Wuytsbergen - V2016/005 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
010 Goedkeuring grachten van algemeen belang op de nieuwe waterlopenkaart - voorlopig voorstel 
011 Welzijnszorg Kempen: kennisname budgetwijzigingen 2016, aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 

en budget 2017 
012 Raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: vervanging lid 
013 Sportregio Kempen ilv: aanstelling stemgerechtigd lid van het beheerscomité 
014 Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IOK): voordracht 

kandidaat-beheerder 
015 Machtiging tot het ondertekenen van stukken: kennisname 
016 Erkende plaatsvervangers financieel beheerder 
017 Adjunct kinderopvang (niveau B): opname in de contractuele personeelsformatie 
018 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Wiekevorstseweg: principiële goedkeuring 
 
 

002 Amtshalve herplaatsing van een werknemer in een functie van een lagere graad (op eigen 
verzoek) 
BESLUIT 
(X)* 
 
 
Schepen Michiels neemt deel aan de zitting 
 
 



003 Sportelen voor senioren: curve bowl 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2017 een initiatiereeks curve bowl voor 
senioren in samenwerking met SMBC op dinsdag 7 maart 2017, op dinsdag 14 maart 2017, op 
dinsdag 21 maart 2017 en op dinsdag 28 maart 2017 telkens van 13 uur tot 14 uur. De deelnameprijs 
bedraagt 12,80 euro voor de lessenreeks. 
 
 

004 Kano- en kajakvaart Kleine Nete: kennisgeving overleg nieuwe overeenkomst 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de Vlaamse 
Milieumaatschappij voor het vernieuwen van de overeenkomst rond de kano- en kajakvaart op de 
Kleine Nete en van het verslag van de vergadering van 8 november 2016 hieromtrent. Het college 
van burgemeester en schepenen vraagt aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om een nieuw 
overleg te organiseren met alle betrokken gebruikers: milieu, sport en de toeristische sector. 
 
 

005 Provinciaal kampioenschap wielrennen juniores en retrokoers 13 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel toestemming aan de wielerclub 
WSC Watervoort voor het organiseren van het ‘Provinciaal kampioenschap wielrennen voor juniores’ 
op zaterdag 13 mei 2017 in Herentals. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt in samenwerking met de politiezone Neteland. 
De organisator moet met de gemeenten Vorselaar en Lille de nodige afspraken maken. 
Volgende materialen werden gereserveerd: 3 containers dranghekken (120 dranghekken), 250 
stoelen, 45 tafels, 5 vlaggenmasten, 1 tent, 6 receptietafels, 5 vlaggen en een mobiele 
geluidsinstallatie. 
 
 

006 Diamonds on wheels op 28 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren 
van ‘Diamonds on Wheels’ op 28 mei 2017 op het multifunctioneel terrein, Herenthoutseweg 118, 
2200 Herentals. 
Het parkeerverbod wordt opgemaakt en de elektriciteitskast wordt geopend. Het 
retributiereglement over het verbruik van elektriciteit wordt toegepast. 
 
 

007 Vlaamse veldloopweek 2017 - organisatie scholenveldloop 26 september 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de scholenveldloop op 26 
september 2017 op het recreatiecentrum Netepark goed. 
De onkosten worden ten laste van de stadskas genomen. 
 
 

008 Huldiging kampioenen 2016: aanvraag medewerking 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportkampioenen van 2016 te huldigen op 
vrijdag 17 maart 2017 om 20 uur in cc ’t Schaliken en de kosten van de aandenkens, het drukken van 
de certificaten en de receptie voor rekening van de stadskas te nemen. 
 
 



009 Aanvraag subsidie voor jubilerende verenigingen: Biljartclub Magic Dice Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen kent Biljartclub Magic Dice Herentals een subsidie voor 
jubilerende verenigingen toe van 250 euro voor haar 25-jarig bestaan in 2017. 
 
 

010 Subsidieaanvraag lokale ondersteuning 2017 Sport Vlaanderen - project gezonde werkplek 
- Sport Na Werk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag tot projectondersteuning 
door Sport Vlaanderen voor het project ‘gezonde werkplek’ en keurt het project goed. 
 
 

011 Internationale samenwerking 2017: goedkeuring subsidie zuidwerking 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de dienst 
internationale samenwerking om een subsidie zuidwerking van 300 euro uit te keren aan (X)* omdat 
zij voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie Internationale Samenwerking zuidwerking. 
 
 

012 Fuifbeleid 2017: Black & Blue op 4 maart 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de afwijking van de geluidsnorm voor Black & 
Blue van chiro Noorderwijk op zaterdag 4 maart 2017 in de sporthal van Noorderwijk van 21 tot 3 uur 
toe te staan zodat de geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L 
Aeq,15 min. 
 
 

013 Fuifbeleid 2017: Shake that As(s)pi op 15 april 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor Shake that 
As(s)pi op zaterdag 15 april 2017 in de parochiezaal van Morkhoven, Goorstraat 1 goed, zodat de 
geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min. van 21 uur 
tot 3 uur. 
 
 

014 Externe evenementen: Spiegelfeesten 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de vzw Homahe om van 9 maart 
2017 tot en met 12 maart 2017 Spiegelfeesten te organiseren op de Grote Markt. De organisatoren 
moeten een veiligheidsoverleg organiseren en de afspraken qua uurregelingen, geluidsnormen en 
afvalbeheersing die in het overleg gemaakt worden, opvolgen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende geluidsnormen op: 

- donderdag 9 maart 2017- afterworkparty: er wordt een uitzondering op de geluidsnorm 
toegestaan tot 95 dB (A) Laeq,15 min van 18 uur tot 1 uur 

- vrijdag 10 maart 2017 – glamourparty: van 18 uur tot 1 uur: tot 85 dB(A) Laeq 15 min – geen 
uitzondering van de geluidsnorm 

- zaterdag 11 maart 2017 - mirrorparty met DJ: tot 3 uur. Er wordt een uitzondering op de 
geluidsnorm toegestaan tot 95 dB(A) Laeq, 15 min. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als L 
Amax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het 
meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van de muziek als het omgevingsgeluid in 
rekening gebracht. 



- Zondag 12 maart 2017- volksbal: van 12 uur tot 22 uur. Het maximaal geluidsniveau, 
voortgebracht door muziek, is 85 dB(A) L Aeq,15min.- geen uitzondering van de geluidsnorm 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gevraagde uitleenmaterialen, behalve de heras 
werfhekken, ter beschikking aan de voorwaarden die gelden voor de erkende Herentalse 
verenigingen. 
De nota met parkeerverbod wordt tijdig opgemaakt door de technische dienst en doorgestuurd naar 
de stedelijke werkplaats. 

De organisatoren staan zelf in voor de afvalophaling en zorgen via toezicht dat er geen glas terecht 
komt op de Grote Markt. De bezemwagen wordt na afloop van het evenement ingezet. 

 
 

015 Spel van de Roetaert op zondag 2 april 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het 'Spel van de 
Roetaert' door de vzw Toerisme Herentals op zondag 2 april 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen biedt naast de voorziene financiële steun voor de 
randanimatie ook volgende logistieke ondersteuning: 
- Mobiliteit: de noordzijde van de Grote Markt wordt parkeervrij gemaakt op 2 april van 8 uur 's 

morgens tot 18 uur 's avonds. Het Hofkwartier wordt een doodlopende weg tot aan de oprit van 
de parkeerplaatsen achter 't Hof. De parkeerplaatsen van 't Hof en de gehandicaptenplaats zijn 
wel toegankelijk. De afslag naar de Koppelandstraat en de Zandstraat wordt vanaf 10 uur tot 18 
uur afgesloten. 

- Promotie: drukken van 30 affiches en 3.500 flyers en opnemen van het evenement in de 
gebruikelijke communicatiekanalen van de stad. 

- Logistiek: uitlenen van 80 dranghekken, 2 tenten (toerisme) en 1 tent uitleendienst, 4 
podiumelementen, 2 heras werfhekken met zwarte doek, 1 kiosk, 5 tafels, 10 stoelen, 
1 verdeelkast met de nodige kabels. 

- Personeel: personeel van de dienst toerisme. 
Deze ondersteuning is kosteloos voor de organisator. 
 
 

016 Inschrijving van nieuwe kleuters in Herentalse scholen 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle ouders met kinderen geboren in 2015 die 
in Herentals wonen, aan te schrijven. De brief geeft informatie over de inschrijving van de nieuwe 
kleuters vanaf 2,5 jaar in de Herentalse basisscholen voor het schooljaar 2017-2018 of instap 
september 2018. De inschrijvingen starten op maandag 6 maart 2017. De capaciteit van de 
Herentalse basisscholen wordt gepubliceerd in de stadskrant van maart 2017. 
 
 

017 Fietsgraveren: promotie en vaste acties in 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de maandelijkse fietsgraveersessies en de 
fietsgraveersessies tijdens evenementen goed. De maandelijkse sessies vinden onder andere plaats 
aan het verkeerspark (oneven maanden) en aan het fietspunt, station Herentals (even maanden) met 
uitzondering van de maanden januari en december.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de promotiemaatregelen goed. 
 
 



018 Aanvraag toegang webapplicatie SLIV-Strategisch Veiligheids- en Preventie Plan (SVPP) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen duidt volgende personen aan voor de input van de 
financiële gegevens van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en vraagt toegang tot de 
nieuwe applicatie CONV.IBZ voor deze medewerkers: 
- (X)* de administratief medewerker dienst welzijn, preventie & sociale zaken, stad Herentals - 

Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals – functie: ‘lezen en schrijven’ + ‘invoerder kadaster’ 
- (X)* de administratief medewerker dienst welzijn, preventie & sociale zaken, stad Herentals - 

Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals – functie: ‘lezen en schrijven’ + ‘invoerder kadaster’ 
- De burgemeester van de stad Herentals krijgt toegang in alleen-lezen tot alle aangiften en krijgt 

de (voorlopige en definitieve) afrekeningsbrieven per E-notification. 
Deze medewerkers mogen uit de vorige lijst verwijderd worden: 
- (X)* het diensthoofd dienst welzijn, preventie & sociale zaken, stad Herentals - Augustijnenlaan 30 

– 2200 Herentals  
- (X)* de administratief medewerker, uit dienst op 31 december 2016, dienst welzijn, preventie en 

sociale zaken, stad Herentals - Augustijnenlaan 30 – 2200 Herentals. 
 
 

019 IOK en IOK Afvalbeheer: kennisname verslagen buitengewone algemene vergadering van 
20 december 2016 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de buitengewone 
algemene vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer van 20 december 2016. 
 
 

020 Selectieprocedure adjunct kinderopvang (niveau B): openverklaring, vaststelling 
functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 
selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van adjunct 

kinderopvang, met een prestatiebreuk 10/38, in het niveau B open te verklaren bij bevordering. 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22 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. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor 
de functie van adjunct kinderopvang vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
adjunct kinderopvang vast als volgt: 
A. Schriftelijke test  

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een 
lijst met de (eventuele) examenstof.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  
De schriftelijke test wordt verstuurd op 28 februari 2017. 

B. Interview 
In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 
motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 
competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 
verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 
loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 
deelname aan het interview.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 



Het interview vindt plaats op 24 maart 2017. 
4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 
- (X)* de coördinator kinderopvang, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, (X)* de 

regioverantwoordelijke Kind en Gezin aan als leden van de selectiecommissie voor de 
selectieprocedure voor de functie van adjunct kinderopvang 

- (X)* de coördinator personeelsadministratie aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 
functie van adjunct kinderopvang. 

 
 

021 Selectieprocedure expert mobiliteit (niveau B): openverklaring, vaststelling 
functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 
selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van expert mobiliteit 

in het niveau B contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te bezetten bij aanwerving, 
bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester 
en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22 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. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor 
de functie van expert mobiliteit vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van expert 
mobiliteit vast als volgt: 
A. Schriftelijke test  

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een 
lijst met de (eventuele) examenstof.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test.  

B. Interview 
In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 
motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 
competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 
verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 
loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 
deelname aan het interview.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 
maandag 13 maart 2017. Het interview vindt plaats op maandag 27 maart 2017. 

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 
- (X)* het diensthoofd technische dienst, (X)* de beleidsmedewerker mobiliteit departement 

mobiliteit en openbare werken provincie Antwerpen en (X)* het diensthoofd personeel & 
organisatie aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van 
expert mobiliteit 

- (X)* de coördinator personeelsadministratie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 
selectieprocedure voor de functie van expert mobiliteit. 

 
 



022 Aanstelling drughulpverlener met een halftijdse vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als halftijds drughulpverlener, niveau B, 
met een tijdelijke halftijdse vervangingsovereenkomst van 1 februari 2017 tot einde afwezigheid 
(X)*. 
 
 

023 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

024 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

025 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

026 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

027 Bestelbons 2017: week 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 30 januari 2017 
(bestelbons 2017000023, 2017000645, 2017000814 en 2017001011) goed. 
 
 

028 Uitgaven 2016: week 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

029 Uitgaven 2017: week 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

030 Belasting op het opruimen van sluikstorten 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren 
kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8257, belasting op het 
opruimen van sluikstorten 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 630 euro. 
 
 



031 Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen via een tankkaartsysteem (2017-
2020): gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 16 
januari 2017 goed. 
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de offerte van de firma Pollet niet te 
aanvaarden omdat deze niet voldoet aan de selectiecriteria. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'raamovereenkomst voor het leveren 
van brandstoffen via een tankkaartsysteem voor de stad, AGB en het OCMW (2017-2020)' aan de 
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, Total 
Belgium nv, Handelsstraat 93, 1040 Brussel (Etterbeek), tegen een korting per liter van 0,1000 euro 
exclusief btw op de officiële prijzen. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2016-075. 
De gunning van deze opdracht wordt bekend gemaakt in het Europees Publicatieblad en de 
wettelijke wachttijd (stand still) wordt gerespecteerd alvorens de opdracht officieel te sluiten. 
 
 

032 Brandmeldingsinstallatie school Morkhoven - 2016/101: goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht 'brandmeldingsinstallatie school 
Morkhoven' te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 13 
december 2016 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 
voordelige bieder, K&F Elektrotechniek, Hagelberg 23, 2250 Olen, met een inschrijvingsbedrag van 
7.174,70 euro inclusief btw. 
 
 

033 Servaas Daemsstraat: grondverwerving in der minne 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de vraag van (X)* tot het betalen van een 
bijkomende wederbeleggingsvergoeding voor de verwerving van 18 m² grond uit zijn eigendom, het 
perceel langs de Servaas Daemsstraat, sectie B nr. 33/A/3. Het voorstel tot aankoop bedraagt dan: 
18 m² voor 3.600 euro x 24,5 % wederbeleggingsvergoeding = 882 euro. Totaal 3.600 euro + 882 euro 
= 4.482 euro. Op zijn vraag tot het betalen van een bijkomende vergoeding voor wederafsluiting en 
afpaling wordt niet ingegaan, er staat geen afsluiting en de rooilijn wordt uitgezet bij de aanvang van 
de infrastructuurwerken waardoor er geen bijkomende afpaling noodzakelijk is. 
 
 

034 Heraanleg van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as Augustijnenlaan-
Belgiëlaan-Olympiadelaan: gunning voorwaardelijk gedeelte, namelijk opmaak 
subsidiedossier voor heraanleg fietspaden in Olympiadelaan-deel Belgiëlaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergaderverslagen 1 en 2 over de 
opmaak van een subsidiedossier voor de heraanleg van het fietspad op de as Olympiadelaan-
Belgiëlaan (van 12 en 26 oktober 2016). 
Het college van burgemeester en schepenen gunt het voorwaardelijk deel van het dossier ‘heraanleg 
van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as Augustijnenlaan – Belgiëlaan – 
Olympiadelaan en voetpaden St.-Jansstraat’, namelijk de opmaak van een subsidiedossier voor de 



heraanleg van het fietspad Belgiëlaan-Olympiadelaan aan Macobo bvba, Industrieweg 45, 3980 
Tessenderlo tegen een forfaitaire prijs van 30.467,80 euro, inclusief btw en dit volgens de bepalingen 
van het bestek 'O-033-2016'. 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om het snelheidsregime in de Olympiadelaan 
te behouden op 70 km/uur en vraagt bij de verdere uitwerking van het dossier evenzeer rekening te 
houden met de prominente aanwezigheid van het valleigebied van de Kleine Nete. Zowel in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als in het vooronderzoek van de provincie Antwerpen in het 
kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied wordt het belang van het valleigebied 
bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld door:  
- Corridorfunctie Kleine Nete: het wegprofiel ter hoogte van de Kleine Nete (+/- over een lengte van 

50 meter) zo op te vatten dat de barrièrevorming voor fauna en flora sterk wordt gereduceerd. 
- Inzetten op opvallend en kansrijk groen op strategische plaatsen en inspelen op opportuniteiten 

voor groen die passen in het toekomstige landschap. 
 
 

035 (Gedeeltelijke) wijziging rooilijnen voetwegen nr. 14 en 23: besluit deputatie van 12 
januari 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bekendmaking van de beslissing van de 
bestendige deputatie van 12 januari 2017, in verband met de (gedeeltelijke) wijziging van de rooilijn 
van voetwegen nr. 14 en nr. 23 in Morkhoven, ad valvas aan het administratief centrum van de stad 
Herentals, Augustijnenlaan 30, aan te plakken vanaf zondag 30 januari 2017 tot en met dinsdag 7 
februari 2017. 
 
 

036 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren op het openbaar domein om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de 
Boerenkrijglaan ter hoogte van nummer 102 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 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Wuytsbergen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te 
voeren om een nieuwe afsluiter te plaatsen in de Wuytsbergen ter hoogte van nummer 65. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 



- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 
dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 
en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 
met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 
m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

038 Ontwerp en realisatie skateterrein - 2015/031: goedkeuring vorderingsstaat meerwerken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat meerwerken van Concrete 
Dreams, Spaarzaamheidstraat 5 bus 2, 8400 Oostende voor de opdracht 'ontwerp en realisatie 
skateterrein' voor een bedrag van 9.350,20 euro exclusief 21 % btw goed.  
 
 

039 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: werfverslag 19 december 2016 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 
coördinatievergadering van 19 december 2016 van het dossier 'kunstencampus en 
politiecommissariaat Herentals'. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp 2: versie 19 
december 2016. 
 
 
 

040 Veiligheid in de omgeving basisschool kOsh-Wijngaard tijdens werkzaamheden - tijdelijke 
invoering van een ‘schoolstraat’ 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het invoeren van een ‘schoolstraat’ 
op de Wijngaard (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat) vanaf maandag 6 februari 2017 tot de 
laatste dag van de werkzaamheden in de school. De ‘schoolstraat’ zal enkel worden ingevoerd op het 
einde van de schooldag, dit telkens tussen 15.30 uur en 15.50 uur en op woensdag tussen 12.10 uur 
en 12.30 uur. De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. 
Basisschool de Wijngaard moet het invoeren van de ‘schoolstraat’ tijdig en schriftelijk communiceren 
met de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de achterliggende straten.  
Na de werkzaamheden zal de ‘schoolstraat’ worden geëvalueerd en bekeken of dit definitief kan 
worden ingevoerd. 
 
 

041 Schade aan de graven van oud-strijders op de begraafplaatsen Bosbergen, Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Steenhouwerij Pelsmaekers nv, 
Geelseweg 19, 2200 Herentals om vier grafzerken van oud-strijders te herstellen voor de totale prijs 
van 3.115,5 euro inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stedelijke werkplaats - 
groendienst voor het verwijderen van 5 grafzerken waarvoor we een schriftelijk akkoord hebben 
voor verwijdering.  
 
 



042 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst: de heer (X)*, Noordervaart 9: verhoging 
aantal taxi’s met 1 voertuig 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan (X)* met maatschappelijke 
zetel Noordervaart 9, 2200 Herentals, ondernemingsnummer 0701570316, en onder de 
voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen: 
- de exploitatievergunning, afgeleverd op 20 april 2015 en geldig tot met 19 april 2020 uit te 

breiden met 1 taxivoertuig met herkenningsnummer 2227 
- het taxivoertuig kan worden ingezet als VVB2 verhuurvoertuig met bestuurder met de 

herkenningstekens VVB2227. 
De toepasselijke taxitarieven zijn: 
- aanslag vertrekkend: 2,95 euro 
- kilometerprijs: 2 euro 
- wachtgeld per uur: 35 euro 
- nachttoeslag tussen 22 uur en 6 uur: 2,50 euro 
Voor ritten van meer dan 100 km wanneer de klant mee terug komt naar de vertrekplaats, wordt de 
kilometerprijs gebracht op 1 euro per gereden km. 
De prijs naar Zaventem wordt afgestemd naargelang de afstand per gemeente. Het aantal kilometer 
en 15 minuten wachttijd zijn in de prijs inbegrepen. Meerdere kilometers en wachttijden worden 
aangerekend volgens de gangbare taxitarieven. 
 
 

043 Kennisname jaarverslag van Natuurpunt over de beheerswerken in gebied De Roest 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag De Roest 2016 
opgemaakt door Natuurpunt Nete & Aa en onderzoekt de vragen van Natuurpunt Nete & Aa.  
 
 

044 Kennisname jaarlijks verslag: bvba Wapenhandel Frans Peeters, Duipt 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van bvba Wapenhandel 
Frans Peeters, Duipt 6 over de genomen en geplande maatregelen om de geluidsproductie aan de 
bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. Het verslag zal bekend gemaakt 
worden via de website van de stad Herentals en de wekelijkse nieuwsbrief. 
 
 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/231: verlening - stad Herentals 
- Spaanshof en Vuilvoort 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2016/231 aan de stad Herentals, voor terreinen gelegen in Herentals, 
Spaanshoflaan, Vuilvoort, 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, 1e 
afdeling, sectie E en 2e afdeling, sectie C. 
De aanvraag betreft het vernieuwen van de bruggetjes over de Kleine Nete. 
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 voorwaarden uit het advies van de brandweer van 12 december 2016 met kenmerk 

BWDP/2016-0854/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden. 
 
 



046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/251: verlening – (X)* - 
Draaiboomstraat 36 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2016/251 aan (X)* voor het terrein gelegen in Draaiboomstraat 36, 2200 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 253D. 
De aanvraag betreft het bouwen van een 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.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- De scheidingsmuur moet uitgevoerd worden volgens één van de twee mogelijkheden die in de 

verkavelingsvoorschriften worden aangegeven. De huidige plannen voldoen hier niet aan. 
- De carport moet uitgevoerd worden met een kroonlijsthoogte van 3,5 m. 
- Het advies van de technische dienst van 26 januari 2017 met kenmerk EL17021 moet gevolgd 

worden: 
- De oprit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 
- 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 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

 
 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/228: verlening – (X)* - 
Kruisstraat 26 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2016/228 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kruisstraat 26, 2200 Herentals 
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 7B, 7C, 7D. 
De aanvraag betreft het slopen van een stalling en het slopen van een deel van een andere stalling en 
sleufsilo's. 
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 afbraak moet gebeuren tot in de grond, inclusief funderingen. 
- Het terrein moet na de afbraakwerken als tuin worden aangelegd. 
 
 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/236: verlening – (X)* - Pol 
Heynsstraat 47 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2016/236 aan (X)* voor het terrein gelegen in Pol Heynsstraat 47, 2200 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 671R. 
De aanvraag betreft het uitbreiden van een 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.  
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 20 januari 2017 met 

kenmerk EL17018 moeten strikt nageleefd worden: 
- Het hemelwater van de dakoppervlakte van de nieuwe uitbreiding moet opgevangen worden 

in een infiltratievoorziening op het eigen terrein. 



- 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 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

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

 
 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/187: advies - stad Herentals - 
Begijnhofpark 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de aanleg van het 
Begijnhofpark op een terrein gelegen langs de Augustijnenlaan en met kadastrale omschrijving 2de 
afdeling, sectie C nummer 1E en 2de afdeling, sectie G nummers 223E, 227B, 295B, 296C, 297A, 
298C, 299C. 
De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 23 januari 2017 met kenmerk BWDP/2017-
0092/001/01/HAJPE moeten nageleefd worden. 
 
 

050 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’: sluiting openbaar 
onderzoek 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd 
van 22 november 2016 tot en met 20 januari 2017 in het kader van het voorlopig vastgesteld RUP 
‘zonevreemde bedrijven’. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vier tijdig ingediende adviezen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feit dat er zes bezwaarschriften 
werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle adviezen over te maken aan de 
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) conform de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening. 
 
 

051 Sociaal Woonbeleidsconventant: aktename 
BESLUIT 
Het stadsbestuur van Herentals wenst een woonbeleidsconvenant af te sluiten voor het bijkomend 
realiseren van 203 sociale huurwoningen. 
 
 

052 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: begraafplaatsen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Peter Verpoorten 
van 12 januari 2017 over begraafplaatsen en antwoordt met een brief. 
 
 

053 Wegenis- en rioleringsdossier Geelseweg-Greesstraat-Vennen: principiële goedkeuring 
met betrekking tot uitvoering bijkomende werken in ‘grote’ Greesstraat en Vennen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met: 
- de kopmuren en inbuizingen in Vennen worden vernieuwd. In functie van de gedetailleerde 

raming van het Aquafin-aanbestedingsdossier zal gevraagd worden aan Aquafin om de kosten 
voor het vernieuwen van de kopmuren en inbuizingen in Vennen maximaal op zich te nemen. 



- de grachten in Vennen terug worden opengelegd in functie van een maximale infiltratie en in het 
kader van een beter beheersbaar/toegankelijk RWA-stelsel. Enkel in de zone ter hoogte van de 
hoeve, die opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed en die zich bevindt op perceel 
met kadasternummer 602C moet de gracht niet terug opengelegd worden.  

- de opritbreedtes moeten afgestemd worden op de functie van de private percelen (private 
woning, landbouwgrond, ...) en dit op basis van het dwarsprofiel van de wegenis én de 
draaicirkels van auto's/vrachtwagens/landbouwvoertuigen. Daar waar mogelijk moeten opritten 
naar landbouwpercelen, ... gekoppeld worden met elkaar. 

- in Vennen wordt langs beide zijden van de rijweg een betonnen kantstrook geplaatst van 0,5 m 
breed. 

- in Vennen wordt ter hoogte van het kruispunt met Honingstraat een ander accent gegeven aan 
het wegprofiel omwille van de specifieke ruimtelijke identiteit van deze zone door de 
aanwezigheid van onder andere de hoeve die opgenomen is in de inventaris van bouwkundig 
erfgoed.  

- de grote Greesstraat (vanaf einde rioleringsproject tot aansluiting met Geelseweg) wordt 
geherasfalteerd en wordt langs beide kanten voorzien van een betonnen kantopsluiting van 0,5 
m, op voorwaarde dat het gemeentebestuur van Olen beslist om de helft van de kosten voor haar 
rekening te nemen aangezien het een grensstraat betreft. Aan het gemeentebestuur van Olen 
moet het standpunt in deze gevraagd worden. 

- het ondergronds brengen van de bovengrondse netten in de 'grote' Greesstraat vanaf de 
Geelseweg tot het einde van het rioleringsproject.  

- de bovengrondse netten in Vennen niet ondergronds te brengen omwille van de aanwezigheid 
van de KMO-zone. 

 
Door het college 

Bij verordening 
 
de secretaris                      de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Peeters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


