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001 Agenda gemeenteraad 7 maart 2017 
BESLUIT 

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

volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 7 maart 2017:  

001 Belastingen en retributies 2017-2019: belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen 

002 Belastingen en retributies 2017-2019: belasting op leegstand van woningen en gebouwen 

003 Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op deelname aan vrijetijdsinitiatieven 

004 Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op deelname aan begeleide zwemactiviteiten 

005 Belastingen en retributies 2017-2019: opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing 

ongeschikte en onbewoonbare woningen 

006 Gemeentereglement inzake verwaarloosde woningen en gebouwen 

007 Gemeentereglement inzake leegstand van gebouwen en woningen 

008 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/185: zaak van de wegen - Buon Vivere - 

Markgravenstraat 27 

009 Pompstation Kruisstraat: overdracht aan nv Aquafin 

010 Dompel: ruiling bedding St.-Jansloop met IOK 

011 nv Eigen Haard: vervanging bestuurder 

012 Commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu: voorzitter en ondervoorzitter 

013 Fractieleiders van de politieke partijen: kennisname 

 

 

002 OCMW: advies goedkeuring intentieverklaring ‘Stop armoede in de Kempen’ en 

vaststelling acties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van het vast bureau van 

het OCMW van 28 februari 2017 waar het vast bureau de intentieverklaring 'Stop armoede in de 

Kempen' en vaststelling acties goedkeurt. Het OCMW en de stad Herentals wensen te werken aan 

volgende acties: 

- Integrale gezinszorg: gezinszorg voor gezinnen in armoede met kinderen  

- Intensieve begeleiding integratie nieuwkomers  

- Ontwikkeling sociaal-artistieke projecten  

- Project klein en goed wonen  

- Specifiek aanbod psychologische ondersteuning  

- Streefcijfer halen van 203 sociale huurwoningen bovenop het sociaal objectief  

- Pro-actief vrijetijdsparticipatie bevorderen en werkingsgebied uitbreiden  

- Het wijkgezondheidscentrum effectief opstarten. 

 

 



003 OCMW: kennisname toekenning en besteding van een subsidie aan de stad Herentals in 

het kader van de vluchtelingenproblematiek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het vast bureau van 

het OCMW Herentals over de toekenning en besteding van een subsidie aan de stad Herentals in het 

kader van de vluchtelingenproblematiek. 

 

 

004 Annulering Fundatiehuis Agentschap Integratie en Inburgering 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief met de annulering van het 

Fundatiehuis door het Agentschap Integratie en Inburgering en beslist om de retributie gedeeltelijk 

terug te storten, vermeerderd met de waarborg. Dit komt neer op een terug te storten bedrag van 

425 euro.  

 

 

005 Huur- en retributiereglement cultuurcentrum ‘t Schaliken: voorstel wijzigingen vanaf 1 

september 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorstel van huurreglement en het voorstel 

van retributiereglement van het cultuurcentrum ter advies voor te leggen aan de cultuurraad en het 

beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek van de stad. 

 

 

006 Opwaarderingen van het niveau E naar het niveau D - verdere verloop 2017-2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vijf wervingsreserves aan te leggen in het 

kader van de opwaarderingen van het niveau E naar het niveau D: arbeider wegen, arbeider groen, 

gemeenschapswacht, arbeider reiniging en schoonmaker. Al deze wervingsreserves worden gespreid 

doorheen de tijd aangelegd voor 1 juli 2018.  

Opwaarderingen, naar aanleiding van deze selectieprocedures, worden geagendeerd op eenzelfde 

college van burgemeester en schepenen en zullen eenzelfde ingangsdatum hebben.  

 

 

007 Selectieprocedure arbeider logistiek: openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, 

voorwaarden en selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van arbeider logistiek 

in het niveau D contractueel open te verklaren en te bezetten bij aanwerving, bij bevordering en 

bij 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 maart 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 arbeider logistiek vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

arbeider logistiek vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

Toetsing van de kennis en competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving.  



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

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

deelname aan de praktische test. 

B. Praktische test 

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving.  

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

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

deelname aan het interview.  

C. 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.  

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 doorgaat op dinsdag 

18 april 2017. De praktische test en het interview vinden plaats op maandag 24 en woensdag 26 

april 2017. 

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de teamleider, (X)* de technisch coördinator gemeente Westerlo en (X)* het diensthoofd 

personeel & organisatie aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor 

de functie van arbeider logistiek 

- (X)* de coördinator personeelsadministratie aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider logistiek. 

 

 

008 Selectieprocedure adjunct kinderopvang: aanvaarding kandidaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat voldoet aan de 

bevorderingsvoorwaarden om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voor adjunct 

kinderopvang niveau B: (X)* 

 

 

009 Selectieprocedure expert mobiliteit: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure 

voor de functie van expert mobiliteit: (X)* 

 

 

010 Selectieprocedure seizoensarbeiders: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

sollicitatieprocedure van seizoensarbeider voor het Netepark. 

 

 

011 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als seizoensarbeider Netepark met een 

arbeidsovereenkomst van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017. 

 

 



012 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als seizoensarbeider Netepark met een 

arbeidsovereenkomst van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017. 

 

 

013 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als seizoensarbeider Netepark met een 

arbeidsovereenkomst van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017. 

 

 

014 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als seizoensarbeider Netepark met een 

arbeidsovereenkomst van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017. 

 

 

015 Aanstelling seizoensarbeider Netepark: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als seizoensarbeider Netepark met een 

arbeidsovereenkomst van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017. 

 

 

016 Aanstelling technieker elektriciteit in het niveau D4: Danny Van den Broeck 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Danny Van den Broeck (X)* aan als technieker 

elektriciteit niveau D4-D5 met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De 

effectieve datum van de indiensttreding wordt op een later college van burgemeester en schepenen 

geagendeerd. 

 

 

017 Herziening retributiereglement op administratieve prestaties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert de gemeenteraad een retributie van 8 euro te 

heffen op het afdrukken van 6 pasfoto’s in de fotocabine. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van retributiereglement op 

administratieve prestaties goed en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad het reglement voor 

goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

 

018 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

019 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



020 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 7 februari 2017 

BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 7 februari 2017. 

 

 

021 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslagen kerkraad 13 december 2016 en 24 januari 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen 

van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 13 december 2016 en 24 januari 2017. 

 

 

022 Kerkfabriek Sint-Niklaas: verslag kerkraad 23 november 2016 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 23 november 2016. 

 

 

023 Bestelbons 2017: week 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijsten met datum 20 februari 2017 en 27 

februari 2017 goed. 

 

 

024 Uitgaven 2016: week 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Uitgaven 2017: week 8 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

026 Leveren van een zelfrijdende hoogwerker met verbrandingsmotor: 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. 2017-007 en de raming voor de 

opdracht 'leveren van een zelfrijdende hoogwerker met verbrandingsmotor' 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 65.289,26 euro exclusief btw of 79.000 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking: 

- Heli nv, Vantegemstraat 9, IZ Vantegem, 9230 Wetteren 

- Joris Van Dijck, Grensstraat 6-8, 2200 Herentals 

- Kempisch Heftruckbedrijf (KHB), Industriezone II 2025, 3290 Diest 

- ALM Lift, Steenovenstraat 54, 8760 Meulebeke 

- Maes Hoogwerkers, Boudewijnlaan 5, 2243 Pulle 

- Key-Tec bvba, Papdijk 16a, 9180 Moerbeke-Waas 

- TVH Equipment, Noorderlaan 608, 2030 Antwerpen. 



De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 op budgetcode 

2433000/SO/0200 (actie 2017140674/2017142470). 

 

 

027 Herstellen kerkhofmuur en poorten - 2016-074: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

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

20 februari 2017 van de opdracht 'herstellen kerkhofmuur en poorten' goed. Het verslag van nazicht 

van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het herstellen van de 

kerkhofmuur en de poorten aan de economisch meest voordelige bieder, Basalt bvba, Oorderseweg 

19, 2180 Ekeren, met een inschrijvingsbedrag van 28.947,76 euro inclusief 21 % btw.  

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 28 kalenderdagen. 

 

 

028 Aanstellen van een afkoppelingsdeskundige in het kader van de aanleg van gescheiden 

riolering in het Begijnhof - 2017/008: gunning 
BESLUIT 

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

afkoppelingsdeskundige in het kader van de aanleg van gescheiden riolering in het Begijnhofpark toe 

te wijzen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe aan de firma Macobo Engineering, 

Industrieweg 45 uit 3980 Tessenderlo voor de prijs van 6.500 euro, exclusief btw. 

 

 

029 Ruimen van grachten van algemeen belang - W-059-2017: keuze gunningswijze, 

vaststelling lastvoorwaarden en aanduiding firma’s voor prijsvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt bestek W-059-2017 voor het ruimen van 

‘grachten van algemeen belang’ goed en beslist dat de opdracht moet toegewezen worden door een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 

maximaal drie jaar. 

De ramingsprijs voor de uitvoering van de opdracht is 12.562,52 euro, inclusief btw. 

Er moet een prijsofferte gevraagd worden aan: 

- Willems nv, Sassenhout 61 uit 2290 Vorselaar 

- L. Vermeiren, Beeksestraat 15 uit 2321 Meer 

- L. Van Raak, Hegge 104 uit 2381 Ravels 

- F. Kennes, Ulicotenseweg 66a uit 2328 Meerle 

- Helena Geuens, Kiezelweg 39 uit 2400 Mol. 

 

 

030 Fietspad Veldhoven: archeologienota - 2017/019: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'fietspad Veldhoven: archeologienota' 

via onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de opmaak van een 

archeologienota voor het dossier 'fietspad Veldhoven' aan de economisch meest voordelige bieder, 

RAAP België BVBA, Steenweg Deinze 72, 9810 Nazareth, met een inschrijvingsbedrag van 3.025 euro 

inclusief btw. 

 



031 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat: archeologienota - 2017/018: 

goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘wegen- en rioleringswerken Servaas 

Daemsstraat: archeologienota' via onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 

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

17 februari 2017 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de opmaak van een 

archeologienota voor de wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat aan de economisch 

meest voordelige bieder, RAAP België BVBA, Steenweg Deinze 72, 9810 Nazareth, met een 

inschrijvingsbedrag van 3.388 euro inclusief btw. 

 

 

032 Heraanleg van voetpaden, dienstjaar 2015 - 2014/011: verrekeningsvoorstel 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 4 bij de aanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015 goed. De kostprijs van deze verrekening bedraagt 30.265.73 euro, 

inclusief btw. 

 

 

033 Heraanleg voetpaden dienstjaar 2015 - 2014/011: vorderingsstaat 12 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 12 in het dossier ‘heraanleg van 

voetpaden dienstjaar 2015’ goed voor een bedrag van 47.546,68 euro, inclusief btw. 

 

 

034 Inrichting stadsloket - 2015/006: vorderingsstaat 3 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 voor de opdracht ‘inrichting 

stadsloket stad Herentals’ voor een bedrag van 5.107,20 euro exclusief 21 % btw, goed.  

 

 

035 Aanvraag vaste standplaats ambulante handel: privéterrein parking Rexel, Toekomstlaan 

41F 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan (X)* zaakvoerder van de 

Wokmobiel, om een ambulante activiteit te organiseren elke woensdag tussen 10.30 uur en 14 uur 

op de parking van Rexel nv, Toekomstlaan 41F, 2200 Herentals en mits schriftelijke toestemming van 

de eigenaar van het terrein. Indien de ambulante activiteit in strijd is met de openbare orde, 

volksgezondheid of inbreuk doet op de bescherming van de consument wordt deze toelating 

onmiddellijk ingetrokken. 

 

 

036 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Aleksandr Magda, Herenthoutseweg 

85B: aanvraag terras 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen gunstig gevolg te geven aan de vraag van 

(X)* om voor zijn broodjeszaak RendezVous, Herenthoutseweg 85B, Herentals een terras te plaatsen. 

Een inname van een parkeerstrook voor individueel belang kan niet toegestaan worden en de 

verkeersveiligheid komt er in gedrang. 

 

 



037 Toneel ‘Automobiel’ - kOsh Collegestraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming en verleent de medewerking aan 

(X)* leraar kOsh campus Collegestraat, voor de organisatie van de toneelproductie ‘Automobiel’ op 

het openbaar domein. 

De rijdende bus die een locatie is voor deze toneelproductie moet zich steeds houden aan de 

wegcode en mag het doorgaand verkeer niet hinderen. 

De nota voor het plaatsen van parkeerverbod in de Collegestraat zal worden opgemaakt en tijdig 

worden doorgestuurd naar de stedelijke werkplaats. 

 

 

038 Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Toekomstlaan - heropening Sneyers nv BMW op 

donderdag 30 maart 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is op de 

Toekomstlaan (stuk tussen Herenthoutseweg en Veldhoven) van donderdag 30 maart 2017 om 18.30 

uur tot en met vrijdag 31 maart 2017 om 00.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3 en onderborden ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’. 

De aanvrager moet de aanpalende bedrijven tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de hinder 

die zal worden veroorzaakt. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

039 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Molenstraat 
BESLUIT 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen in de Molenstraat tussen nummer 26 en 67 ten 

gevolge van een defect.  

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. 

 

 

040 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wezelpad 
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 het Wezelpad ter hoogte van 

nummer 31 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. 

 

 

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wolfstee 12 
BESLUIT 

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

voeren om ondergrondse ICS-leidingen te plaatsen in Wolfstee ter hoogte van nummer 12. 

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. 

 

 

042 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 
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 

Poederleeseweg ter hoogte van nummer 43 en 45, 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. 

 

 



043 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Zandstraat 

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 

Zandstraat ter hoogte van nummer 106 en 108 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. 

 

 

044 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Augustijnenlaan (voor Sancta Maria) 
BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen voor het project Sancta Maria.  

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. 

 

 

045 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Hulzen 
BESLUIT 

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

voeren om de laagspanning uit te breiden in Watervoort en Hulzen voor de aansluiting van het 

ontvangststation van Fluxys. 

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. 

 

 

046 Eandis: ondergronds brengen nutsleidingen in de Streepstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het ondergronds 

brengen van de nutsleidingen in de Streepstraat goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor een 

bedrag van 28.119,54 euro, exclusief btw. 

 

 

047 Group Van Vooren in opdracht van Aquafin: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 

en Meivuurstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Group Van Vooren om 

grondwerken uit te voeren in de Poederleeseweg en Meivuurstraat om in opdracht van Aquafin 

grondmechanisch onderzoek uit te voeren.  

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. 

 

 

048 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 19 januari 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 19 januari 2017 van 

de contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 

 

 

049 Contactvergadering met Eandis: verslag vergadering 19 januari 2017 
BESLUIT 

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

met Eandis van 19 januari 2017. 

 

 

050 Mededeling kleine verandering klasse 1 - bvba GE Water & Process Technologies, 2280 

Grobbendonk - 2200 Herentals, Toekomstlaan 45 -54: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist voor de mededeling kleine verandering van GE 

Water & Process Technologies bvba, gevestigd Toekomstlaan 45 – 54, 2200 Herentals en 2280 

Grobbendonk, om een inrichting voor het formuleren van additieven, gelegen in 2200 Herentals, 

Toekomstlaan 45 - 54, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 68C, 71C en voor 



Grobbendonk 1ste afdeling, sectie E, perceel 167E te veranderen door wijziging en uitbreiding een 

gunstig advies te geven. 

 

 

051 Kempens Landschap vzw: toelage aankoop gebieden: bossen Noorderwijk, Duipt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aankoop van de 

gronden (grotendeels bos, deels weiland) in eigendom van (X)* gelegen in Noorderwijk, Duipt, 

kadastraal gekend als afdeling 3, sectie D, nummers 263A, 264A, 273C, 276A, 277A, 278A, 280A, 

282A, 281A en 265A, conform het voorstel van Kempens Landschap vzw voor een aankoopprijs van 

435.000 euro, waarbij de stad 20 % zal bijdragen in de totale aankoopkosten.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om het nodige budget te voorzien bij 

budgetwijziging I in 2017. 

 

 

052 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/239: verlening – (X)*- Bovenrij 

48 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/239 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bovenrij 48, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 418N. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een verlicht paneel tegen voorgevel en haaks hierop 2 

dubbelzijdige lichtkasten en het wijzigen van de voorgevel van de gelijkvloerse verdieping: 

inkomdeur, bankautomaat en glazen raam. 

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 31 januari 2017 met kenmerk BWDP/2015-633/006/01/HAJPE 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de milieudienst van 20 februari 2017 met kenmerk 2017-010KD moet strikt 

nageleefd worden: 

- Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om 

lichthinder te voorkomen. 

- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat 

niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. 

- Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. 

- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen. 

- 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 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. 

 

 

053 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/225: verlening – (X)* - 

Bakendonk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van de verkaveling voor de 

gevraagde kroonlijsthoogte toe, omwille van volgende redenen: 

- De afwijkende 30 cm heeft een eerder beperkte impact. 



- De bouwheer verantwoordt deze afwijking omwille van de mogelijkheid om te kunnen voldoen 

aan de EPB bepalingen en om de voortuinstrook beperkt in helling te kunnen voorzien, zodat de 

leidingen van riolering en dergelijke in helling kunnen worden aangelegd. 

- Omwille van de gewijzigde isolatienormen wordt de gangbare kroonlijsthoogte van 6,00 m 

regelmatig verhoogd bij nieuwbouwwoningen in Herentals tot 6,50 m of 7,00 m. De gevraagde 

kroonlijsthoogte van 6,30 m is hiermee vergeleken eerder beperkt. 

- De vloer-terreinoppervlakte wijzigt niet met deze aanvraag. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/225 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bakendonk 15, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 224A2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 

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, op 13,50 m uit de as 

van de weg en 8,00 m uit de rooilijn. 

- De voorwaarden uit het advies van de dienst integraal waterbeleid van 27 januari 2017 met 

kenmerk WAMA-2017-02019 moeten strikt nageleefd worden, behalve voor wat betreft het 

voorzien van een aansluiting op de achterliggende waterloop Het Loopke. Deze aansluiting wordt 

niet toegelaten. 

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 10 februari 2017 met 

kenmerk COMP/17/004/AN 17-00706-AN moeten gevolgd worden: 

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90 bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en 

onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 

nummer: COMP/17/0045/AN 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 893 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 

toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

- Er moet niet voorzien worden in boscompensatie, gezien het perceel hiervan is vrijgesteld. 

- De bouwheer moet bij de kapwerken, de algemene opmerkingen uit het soortenbesluit 

respecteren. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 17 februari 2017 met 

kenmerk EL17032 moeten strikt nageleefd worden: 

- De bouwheer moet contact opnemen met de technische dienst via 

technische.dienst@herentals.be vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel. De 

bouwheer moet zich informeren over de juiste locatie van de wachtaansluiting die klaar steekt 

voor het perceel. 

- Het hemelwater, afkomstig van de dakoppervlakte van de uitbouw moet opgevangen worden 

in de hemelwaterput. 

- De overloop van de hemelwaterput moet infiltreren in een infiltratievoorziening op het eigen 

terrein. De overloop naar waterloop Het Loopke mag niet uitgevoerd worden en wordt in het 

rood geschrapt op het plan. 

- Het hemelwater afkomstig van de oprit moet op natuurlijke wijze afvloeien naar de 

omliggende bodem op het eigen perceel. 

- De breedte van de oprit moet beperkt worden tot maximaal 3,5 meter. 

- 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. 

- De parkeerplaats rechts naast de woning met bijhorende oprit zijn in strijd met de geldende 

verkaveling V1992/008 en mag daarom niet aangelegd worden. Deze worden in rood geschrapt 

op het inplantingsplan. 

- De voorgestelde reliëfwijziging wordt enkel toegelaten binnen de bouwstrook. In de zijtuinstroken 

en in de achtertuin moet het bestaande reliëf ongewijzigd behouden worden. 



- Hemelwater mag niet afvloeien naar aanpalende percelen of naar het openbaar domein. 

 

 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/247: verlening – (X)* - 

Laarstraat 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/247 aan (X)* voor het terrein gelegen in Laarstraat 6, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 102/02L. 

De aanvraag betreft het bouwen van een industriegebouw. 

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 plannen geven als bestemming bedrijfsruimte en hangaar aan het pand. Dit is een zeer ruime 

bestemming. De bestemming moet steeds beperkt blijven tot KMO of ambachten. 

- De groenbuffer moet aangeplant zijn in het plantseizoen dat voorafgaat aan het opstarten van de 

uitbreidingswerken en/of verbouwingswerken. De beplanting moet worden bepaald volgens de 

plantenlijst van het BPA Laarstraat. 

- Het advies van provincie Antwerpen – dienst waterbeleid van 20 februari 2017 met kenmerk 

DWAD-2017-0132 moet strikt nageleefd worden.  

- Het advies van de brandweer van 3 februari 2017 met kenmerk BWDP/HA/8551/011/01/HAJPE 

moet strikt nageleefd worden.  

- Het advies van de milieudienst van 20 februari 2017 met kenmerk 2017-009KD moet nageleefd 

worden: 

“Indien er hinderlijke activiteiten plaatsvinden zoals bepaald in bijlage 1 van Vlarem, titel I wordt 

de afgeleverde bouwvergunning geschorst zolang er geen melding is ingediend zoals bepaald in 

Vlarem, titel I.” 

- 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.  

- 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. 

 

 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/242: verlening – (X)* - Koulaak 57 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/242 aan (X)* voor het terrein gelegen in Koulaak 57, 2200 Herentals met 

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

De aanvraag betreft het regulariseren van een woning en tuinberging en het slopen van een carport. 

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 17 februari 2017 met kenmerk EL17031 is gunstig onder 

voorwaarde van: 

- Het behouden en hergebruiken van de bestaande afvalwateraansluitingen op de openbare 

riolering. 

- Het plaatsen van de septische tank, de hemelwaterput en de infiltratievoorziening binnen de 

eigen perceelgrens zoals aangeduid op het inplantingsplan. 



- 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. 

Het advies van de technische dienst moet strikt gerespecteerd 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,…).  

- Buiten de noodzakelijke toegangen en opritten naar garage en woning moet de voortuinstrook als 

tuin aangelegd en onderhouden worden. 

 

 

056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/254: verlening – (X)* - 

Roggestraat 26 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/254 aan (X)* voor het terrein gelegen in Roggestraat 26, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 149S3. 

De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning. 

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 kroonlijsthoogte van de garage moet beperkt worden tot 3,00 m, gemeten van het grondpeil 

tot de bovenkant van de deksteen. 

- Het terras moet worden aangelegd met een waterdoorlatend materiaal zoals grind, klinkers en 

kasseien of een materiaal met een brede voeg. 

- Het advies van technische dienst van 17 februari 2017 met kenmerk EL17033 is gunstig onder 

voorwaarden van: 

- Contactname met de technische dienst via technische.dienst@herentals.be vóór de aanleg van 

het private afvalwaterstelstel omwille van de aanwezigheid van een wachtaansluiting ter 

hoogte van het perceel. 

- Het weglaten van de overlaat van de infiltratieput op de openbare riolering. Al het hemelwater 

moet infiltreren op het eigen perceel. 

- Het op natuurlijke wijze laten afvloeien van het hemelwater afkomstig van de oprit en het 

terras naar de omliggende bodem op het eigen perceel. 

- 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. 

Het advies van de technische dienst moet strikt nageleefd worden. 

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

- 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. 

 

 



057 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/215: verlening – (X)* - Ring 53 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/215 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ring 53, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 244D. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning met handelsgelijkvloers. 

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.  

- Voor de constructie van het terras op de verdieping moet het burgerlijk wetboek gerespecteerd 

worden. Tot op 60 cm van de rechter perceelsgrens moet een wand worden opgetrokken met een 

hoogte van 1,90 m. 

- Het advies van de brandweer van 13 januari 2017 met kenmerk 

BWDP/HA/2004/096/002/01/HADVA is gunstig met voorwaarden. Het advies moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 25 januari 2017 met kenmerk EL17015 moet strikt 

nageleefd worden: 

- Het behouden en hergebruiken van de bestaande aansluiting op de openbare riolering. 

- Het minimaal hergebruiken van opgevangen hemelwater voor de spoeling van de toiletten op 

de benedenverdieping en via een buitenkraantje. 

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

gehandhaafd. 

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

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

 

 

058 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/258: weigering - LSG bvba - 

Fraikinstraat 17 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2016/258 aan (X)* handelend in naam van LSG bvba, voor het terrein gelegen 

in Fraikinstraat 17, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 189B. 

De aanvraag betreft het wijzigen van een functie van een huidige woning met handelsruimte naar 

een apart handelspand en een aparte woonst. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies omdat: 

- De woning moet afzonderlijk van het handelspand toegankelijk zijn via de Fraikinstraat. Dit om de 

leesbaarheid van het gebouw te kunnen garanderen, voor onder andere hulpdiensten, post,… . 

- Er moet een fietsenberging en afvalberging in het gebouw ingericht worden voor de afzonderlijke 

wooneenheid. 

- De rust in de beperkte achtertuin van de woning wordt verstoord met het voorzien van de ingang 

van de woning langs deze zijde. 

 

 

059 Wijkrenovatieproject Kleerroos: aktename en medewerking 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de goedkeuring van het SHINE-project 

binnen het Interreg 2 Zeeën programma en de selectie van de woonwijk Kleerroos in het deel 2 

Wijkrenovatie van privé-wijken. 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het project 'wijkrenovaties' van IOK te 

ondersteunen via het voorzien van locaties voor infoavonden, het ter beschikking stellen van de 

communicatiemiddelen van de stad en het aanleveren van informatie. 



060 Thema-avond ‘Kernversterking’ gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - 

organisatie: goedkeuring 
BESLUIT 

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

thema-avond ‘Kernversterking’ door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) 

in samenwerking met de stad Herentals en Vlaamse Vereniging voor ruimte en planning (VRP) op 

woensdag 29 maart 2017.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de schouwburg en de foyer van 

cultuurcentrum ’t Schaliken gratis ter beschikking te stellen (categorie A). 

Het college van burgemeester en schepenen beslist technische ondersteuning te bieden voor de 

schouwburg van cultuurcentrum ’t Schaliken (geluidsinstallatie, belichting, …) en 1 ervaren kelner ter 

beschikking te stellen om de receptie te coördineren. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een receptie aan te bieden voor 100 

tot 150 personen (2 bonnetjes per inschrijver). Het college van burgemeester en schepenen vraagt 

aan de Gecoro om in geval van een grotere deelname bij te dragen in de kost van deze receptie. 

 

 

061 Digitale bewoners-  en parkeerkaarten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen voert, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 

5 juli 2016, een digitale parkeerkaart in met ingang van 1 maart 2017 voor: 

- bewoners in een blauwe zone 

- Rode-Kruismedewerkers en vzw Den Brand voor hun groepsvervoer. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Peeters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


