College van burgemeester en schepenen
stad Herentals
Besluiten van 10 april 2017

Aanwezigen: Bertels Jan – burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke en Michiels Fons schepenen
Mattheus Tanja – secretaris

001 OCMW: overzichtslijst raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2017.

002 Initiatieles minigolf voor 55-plussers
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2017 een initiatieles minigolf op dinsdag
9 mei 2017 van 13.30 uur tot 15 uur in het Netepark te Herentals. De deelname is gratis.

003 Make Hertals Skate Again 23 juli 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan BoltaDa skateshop voor het
organiseren van ‘Make Hertals Skate Again’ op 23 juli 2017 in het Stadspark in Herentals.
Het skatepark is enkel toegankelijk voor skateboarden.
De geluidsmeter is gereserveerd en kan afgehaald worden in sporthallen De Vossenberg,
Markgravenstraat 93, 2200 Herentals mits betaling van de waarborg (50 euro).

004 Externe evenementen 2017: principiële goedkeuring data evenementen in gebruikname
Grote Markt: Apéro Time, Hap Food en Club Unit
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de drie aanvragen van (X)* en geeft in
afwachting van het overleg met de veiligheidsambtenaar, een principiële goedkeuring voor inname
van de Grote Markt voor Apéro Time op vrijdag 7 juli 2017 en voor Hap Food Truck Festival van
vrijdag 15 september 2017 tot zondag 17 september 2017.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt precieze afspraken en verdere uitwerking van de
evenementen met de betrokken diensten.

005 Receptie vijftigjarig bestaan van de Herentalse jeugdraad
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële receptie op 19 mei 2017 in de
Lakenhal naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de Herentalse jeugdraad.

006 Extern evenement 2017: Expo Malpertusa
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking voor het externe
evenement Expo Malpertusa van scoutsgroep Reynaert-Adinda op zaterdag 9 september 2017 en
geeft de toelating om van 20 uur tot 3 uur tot maximaal 95 dB (A) L Aeq, 15 min te spelen in de tent.
Volgende materialen worden gereserveerd: 135 tafels, 600 stoelen, 12 podiumbakken, 30
vloerplaten en 40 dranghekken.

007 Fuifbeleid 2017: Nacht van ‘t Klavertje
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor de Nacht
van ‘t Klavertje op vrijdag 5 mei 2017 in de Chirozaal, voormalig oud zwembad, Ring 9 in Noorderwijk
goed, zodat de geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15
min tot en met 3 uur.

008 Fairtradepicknick 2017: medewerking
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen organiseert de fairtradepicknick op zondag 28 mei 2017
in samenwerking met Oxfam wereldwinkel en de fairtradetrekkersgroep.

009 Selectieprocedure administratief assistent sport, jeugd en internationale samenwerking
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vereenvoudigde selectieprocedure te
organiseren voor de tijdelijke halftijdse functies van administratief assistent sport, jeugd en
internationale samenwerking, niveau D. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn
vastgesteld in de rechtspositieregeling. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven tot en
met 9 mei 2017.
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de interviews plaats vinden op maandag 29
mei 2017. Om te slagen moeten de deelnemers minstens een score van 50% halen op het interview.
Het college van burgemeester en schepenen duidt:
- (X), beheerder Netepark en (X), administratief assistent sport, jeugd en internationale
samenwerking, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor
administratief assistent sport, jeugd en internationale samenwerking;
- (X), coördinator personeelsadministratie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de
selectieprocedure voor administratief assistent sport, jeugd en internationale samenwerking.

010 Jumelages: Ontmoeting Herentalse en IJsselsteinse schaakclub op zaterdag 22 april 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het jumelagecomité om de
ontmoeting tussen de Herentalse en IJsselsteinse schaakclubs te laten plaatsvinden in het dorpshuis
in Morkhoven op zaterdag 22 april 2017 en een maaltijd aan te bieden voor 12 euro per persoon bij
Outdoorcooking Service.

011 Herdenking Bevrijding WO II - 8 mei
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma van de herdenkingsplechtigheden
op 8 mei 2017 goed. Een afvaardiging van het stadsbestuur zal aanwezig zijn op de plechtigheden.
Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking:

-

aankoop van een bloemenkrans voor de huldiging aan het monument op de Molenvest
tussenkomst van 50 euro voor de receptie op de Smisse
versturen van de uitnodigingen
bevlagging van de openbare gebouwen en het monument aan de Molenvest.

012 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag wegens pensionering – (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist ontslag te verlenen aan (X)*, vastbenoemde
leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, met ingang van 1 maart 2017
wegens pensionering.

013 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde
prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden – (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vastbenoemde leerkracht aan de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde
prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden voor 3 uren van 1 april 2017 tot en met 31
augustus 2017.

014 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 10
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren
van 108 euro aan (X)* toe voor de deelname van (X)* aan de zeeklassen van 6 maart 2017 tot en met
10 maart 2017 georganiseerd door basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31, 2200 Herentals.

015 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 11
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren
van 108 euro aan (X)* toe voor de deelname van (X)* aan de zeeklassen van 6 maart 2017 tot en met
10 maart 2017 georganiseerd door basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31, 2200 Herentals.

016 Woonwagenbeleid 2017: Viaduct 5 - opruimingskosten
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kosten van de opruiming en herstellingen
op de standplaats Viaduct 5, 2200 Herentals door te rekenen aan de vertrekkende bewoner (X)*.
De waarborg van 130,82 euro wordt ingehouden en niet terugbetaald.

017 Vrijetijdsparticipatie 2017: verantwoording subsidie lokale netwerken voor de bevordering
van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede - periode 2016
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingsnota 2016 voor
de subsidiëring in het kader van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie
van personen in armoede.

018 Aanvraag functiewijziging Grote Markt 9
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel een ongunstig advies voor de
gevraagde functiewijziging van de benedenverdieping van het pand Grote Markt 9 naar kantoren.

019 Iveka: algemene vergadering 20 juni 2017 - statutenwijziging: kennisname
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statutenwijziging van Iveka. Deze
statutenwijziging staat op agenda van de algemene jaarvergadering van Iveka op 20 juni 2017.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad het dossier
voor de algemene vergadering van Iveka van 20 juni 2017 te agenderen op een volgende
gemeenteraad.

020 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 mei 2018: (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 mei 2018 ontslag wegens pensionering
aan (X)*.

021 Bestelbons 2017: week 14
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 3
april 2017 (bestelbon 2017002791) goed.

022 Uitgaven 2016: week 14
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

023 Uitgaven 2017: week 14
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.

024 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Verwimp Doe Het Zelf nv, Wolfstee 7/1 - vergunning
BESLUIT
Artikel 1:
§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Verwimp Doe Het Zelf nv, gevestigd
Wolfstee 7/1 te 2200 Herentals, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een
vergunning om een inrichting voor de opslag, het bewerken en de verkoop van hout en doe-hetzelfproducten, gelegen te 2200 Herentals, Wolfstee 7/1, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D,
perceel 168B, te exploiteren, met als voorwerp:
- een verdeelslang horende bij de stookolietank van 3.000 liter (6.5.1°)
- batterijladers met een maximum vermogen van 45 kW (3 laders van 12 kW en 1 lader van 9 kW)
(12.3.2°)
- een luchtcompressor met een vermogen van 5,5 kW (16.3.1.1°)
- opslag van lichte stookolie in een ondergrondse opslagtank van 5.000 liter en opslag van diesel in
een bovengrondse opslagtank van 3.000 liter (17.3.2.1.1.1°b))
- opslagplaats voor gevaarlijke producten in kleine, buiten de winkelruimte (KGA kluis) met een
inhoud van maximum 311,24 liter en 8.7 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4.)

- houtbewerkingmachines met een gezamenlijk vermogen van 99 kW (19.3.1°a))
- houtopslag van een totaal van 3.400 m³ (19.6.3°a))
Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.5.1° - 12.3.2° - 16.3.1.1° - 17.3.2.1.1.1°b) - 17.4. - 19.3.1°a) 19.6.3°a)
Artikel 2:
De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze
vergunning, dus uiterlijk op 10 april 2020, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.
Artikel 3:
De vergunning is van onbepaalde duur.
Artikel 4:
De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig
Vlarem II:
§1.Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en
4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van
broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder).
§2.Sectorale voorwaarden:
- Hoofdstuk 5.6. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.16. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.17. VLAREM II
- Hoofdstuk 5.19. VLAREM II

025 Openbaar groen: onderhoud HS Elia - hakhoutbeheer bomen bos Sint-Janneke
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de beheerder Elia om de
bomen (hoofdzakelijk Amerikaanse vogelkers) gelegen op de percelen kadastraal gekend als afdeling
2 sectie D nummers 608/02A en 490/02M in het bos onder de hoogspanningslijn ter hoogte van SintJanneke in hakhout te laten zetten omwille van veiligheid en het hout af te voeren.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de ontsluiting tot het terrein te vrijwaren. De
inwoners van het woonwagenpark van Heirenbroek moeten tijdig geïnformeerd worden over de
effectieve werken.

026 Samenaankoop groene energie provincie Antwerpen: deelname 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie ‘samenaankoop
groene energie’ van de provincie Antwerpen en maakt deze actie bekend via de gemeentelijke
infokanalen. De stad voorziet een gemeentelijk loket waar burgers zich kunnen inschrijven vanaf 1
september 2017 tot en met 10 oktober 2017.

027 Samenaankoop zonnepanelen door provincie Antwerpen: deelname 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie ‘samenaankoop
zonnepanelen’ van de provincie Antwerpen en deze actie bekend te maken via de gemeentelijke
infokanalen.

028 Vernieuwen van bruggetjes over de Kleine Nete - W-052-2016: goedkeuring gunning
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 31
maart 2017, opgesteld door de ontwerper, IOK, 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 vernieuwen van de
bruggetjes over de Kleine Nete aan de economisch meest voordelige bieder, L. Van Raak, Hegge 104,
2381 Weelde (Ravels), met een inschrijvingsbedrag van 74.158,48 euro inclusief 21% btw.

029 Rooilijn- en onteigeningsplan Servaas Daemsstraat: aanstelling notaris - opdracht
prekadastratie
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om notaris Bieke Heyns, Morkhovenseweg 101,
2200 Noorderwijk, aan te duiden voor het verlijden van de akten van verwerving van de gronden
binnen de rooilijn van de Servaas Daemsstraat en de Herenthoutseweg.
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor de prekadastratie en
perceelidentificaties toe aan landmeter Nik Debloudts, Vennestraat 82, 2275 Lille, voor een totaal
bedrag van 400 euro exclusief btw.

030 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat GIP A215168: goedkeuring definitief ontwerp (ontwerpfase 2)
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan het definitief ontwerp, de
plannen en de raming van de wegen- en rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat,
Woud en Mussenblok.
Indien zou blijken dat bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget wordt overschreden,
mag in toepassing van artikel 160§1bis van het gemeentedecreet het college van burgemeester en
schepenen deze opdracht toewijzen, mits de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget voor
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.

031 Heraanleg van voetpaden, fietspaden en parkeerstroken langs de as Augustijnenlaan Belgiëlaan - Olympiadelaan en voetpaden in de Sint-Jansstraat - uitvoeren van een
milieuhygiënisch en grondmechanisch onderzoek.
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de technische dienst
om studiebureau Macobo de opdracht te geven om het milieuhygiënisch en grondmechanisch
bodemonderzoek te laten uitvoeren door ABO-Group, Mevrouwhofstraat 1A uit 3511 Hasselt.

032 Wegmarkeringen (raamcontract 2016-2019) - 2016/020: goedkeuring vorderingsstaat 1
van dienstjaar 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van dienstjaar 2017 van Traffic
Services nv, Schoonmansveld 23, 2870 Puurs voor de opdracht 'wegmarkeringen' voor een bedrag
van 3.870,29 euro exclusief btw en exclusief herzieningen goed.

033 Heraanleg stapelterrein Addernesten -W-038-2013: vorderingsstaat 13 (eindstaat)
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 13 bij de werken ‘heraanleg
terrein Addernesten’ goed voor een bedrag van 5.610,46 euro, inclusief btw. Deze eindstaat is de
eindstaat van de werken.

034 Digitale bewonerskaart: overeenkomst met DIV
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende overeenkomst goed die de regels
bepaalt voor de mededeling van gegevens uit het bestand van de DIV.
1. Kader en voorwerp van de overeenkomst
Identificatie van houders van een nummerplaat die steden en gemeenten, hun
privéconcessiehouders en de autonome gemeentebedrijven een parkeerretributie, -belasting of -geld
schuldig zijn.
Deze overeenkomst bepaalt de regels voor de mededeling van gegevens uit het bestand van de DIV
aan de stad Herentals op grond van haar verbintenisverklaring om de voorwaarden van de eenmalige
machtiging nr.14/2016 van het bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(CBPL) opgerichte Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (SCFO) betreffende het toezicht over
de naleving van electronische gegevensstromen.
Wanneer de identificatie van de gebruiker noodzakelijk blijkt te zijn, kunnen bij de DIV enkel die
gegevens worden opgevraagd die, uitgaande van het nagestreefde doeleinde (zie art. 4, § 1, 3° van de
Wet Persoonlijke Levenssfeer), ter zake dienend, toereikend en niet overmatig zijn, namelijk de
nominatieve gegevens (naam, voornaam) en adres van de houder van de nummerplaat van het
voertuig dat parkeergeld schuldig is”.
2. Verantwoordelijken voor de verwerking
In de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de
verantwoordelijken voor de verwerking:
a) De Directie Inschrijving van Voertuigen (DIV), die deel uitmaakt van het Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
(ondernemingsnummer 0308357852), met zetel in het City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210
Brussel (Sint-Joost-ten-Node) en vertegenwoordigd door Mevrouw Martine Indot, Directeurgeneraal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.
De DIV handelt als verantwoordelijke voor de verwerking, met name als openbaar bestuur dat
gegevens van zijn repertorium van de voertuigen verzamelt en meedeelt.
b) Stadsbestuur Herentals, (ondernemingsnummer BE 0207.504.675), waarvan de administratieve
zetel gevestigd is te Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door de
heer burgemeester, Jan Bertels en de secretaris mevrouw Tanja Mattheus, en handelend namens
het stadsbestuur van Herentals.
Het stadsbestuur Herentals handelt als verantwoordelijke voor de verwerking, met name als
openbaar bestuur dat gegevens van de DIV ontvangt en verwerkt in de zin van deze
overeenkomst.
De DIV en het stadsbestuur Herentals handelen derhalve als verantwoordelijken voor de
verwerking, als instellingen die het doel en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens bepalen (artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer).
3. Verstrekker en ontvanger van de gegevens
De verstrekker van de gegevens is de DIV, beter geïdentificeerd in punt 2.a hiervoor. De ontvanger
van de gegevens is het stadsbestuur van Herentals, beter geïdentificeerd in punt 2.b hiervoor,
hierna in die hoedanigheid aangeduid als de “ontvanger”.
4. Doelstelling(en) goedgekeurd door het sectoraal comité voor de federale overheid
Onder voorbehoud van de eventueel in de toelating van het SCFO vermelde voorwaarden, mag de
ontvanger de gegevens van de DIV uitsluitend voor de onderstaande, door het SCFO toegestane
doeleinden gebruiken:

Ingevolge beraadslaging FO nr. 14/2016 wordt aan het stadsbestuur van Herentals, voor het
uitreiken en de identificatie voor digitale bewonerskaarten, een eenmalige machtiging verleend
voor toegang tot het repertorium van de DIV.
Ieder ander doeleinde dat niet formeel door het SCFO werd goedgekeurd, wordt niet als legitiem
gebruiksdoel beschouwd.
5. Meegedeelde gegevens en uitvoeringsmodaliteiten
Zie in bijlage de machtiging beraadslaging FO nr.14/2016, gedateerd op 20 december 2016 en 6
maart 2017, afkomstig van de SCFO opgericht binnen de CBPL. De gegevens zijn gecommuniceerd
via een Web Services.
6. Verwerking
a) Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, bijvoorbeeld een ICT-dienst, moet
de verantwoordelijke voor de verwerking, en in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger in
België:
1° een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
2° toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in contractuele
bepalingen;
3° de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de
verwerking vaststellen in de overeenkomst;
4° met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de
verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde
verplichtingen als die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van de bepalingen van
punt c hierna is gehouden;
5° in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met
betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de
maatregelen bedoeld in de bepalingen van punt c hierna vaststellen.
b) Indien de ontvanger een verwerker kiest, moet daarvoor dus een contract worden opgesteld en
moet een kopie daarvan worden overgezonden aan de verstrekker (de DIV); dit contract maakt
een wezenlijk deel uit van deze overeenkomst. De door de ontvanger gekozen verwerker moet de
bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer op
alle punten in acht nemen.
c) Eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de
verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, mag deze slechts
in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerken, behoudens op grond van
een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
d) Bij gebrek aan instructies vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking of aan een
verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie moet de verwerker
afzien van de verwerking van persoonsgegevens en mag hij geen enkel initiatief terzake nemen.
e) Indien de ontvanger ingrijpende wijzigingen aanbrengt in de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, zoals andere informatica
of een andere verwerker bijvoorbeeld, moet dat worden gemeld aan de verstrekker (de DIV).
7. Eventuele beperkingen
Op de in de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer bepaalde voorwaarden is de betrokkene bij een verwerking van zijn persoonsgegevens
gerechtigd zijn gegevens in te zien en te laten verbeteren.
Op diezelfde voorwaarden is hij eveneens gerechtigd tot verwijdering of tot het verbieden van de
aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking
onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring
verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.
In de praktijk kan de betrokkene, mits hij zijn identiteit bewijst en op basis van een door hem
gedagtekend en ondertekend verzoek, bij de ontvanger (waarvan het adres in punt 2.b van deze
overeenkomst wordt vermeld) kosteloos de mededeling van de hem betreffende gegevens verkrijgen,
alsook de verbetering van onvolledige, onjuiste of niet ter zake dienende gegevens. Dit verzoek kan
ook worden ingediend per e-mail op het volgende adres: mobiliteit@herentals.be

In die hoedanigheid zal de ontvanger aan de betrokkene de volgende informatie verstrekken tenzij de
betrokkene daarvan reeds op de hoogte zou zijn:
a) de volledige gegevens van de administratieve zetel van de ontvanger, en indien nodig, de naam
en het adres van haar vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking
van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met
het oog op direct marketing; in dit geval dient de betrokkene in kennis te worden gesteld
vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde worden verstrekt of voor
rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing;andere bijkomende informatie, met
name:
- de betrokken gegevenscategorieën;
- de ontvangers of de categorieën ontvangers;
- het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben, behalve indien die verdere informatie, met inachtneming van de
specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is om
tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
e) het bestaan van dit protocolakkoord.
Het openbaar register van de verwerkingen van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), Hoogstraat 139 te 1000
Brussel.
8. Normatieve grondslagen
a) Voor de DIV:
- Wet van 16 maart 1968 betreffende de Politie over het Wegverkeer
- artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
alsook het krachtens dit koninklijk besluit aangelegde repertorium.
- Wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
- Koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende
oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
b) Voor de ontvanger:
- KB van 9/1/2007 tot wijziging van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
- Artikelen 27.1.4., 27.3.4. en ter, van het algemeen reglement op de politie m.b.t. de
gemeentelijke parkeerkaarten
- M.B. van 9/1/2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart
9. Voorwaarden van de overeenkomst
a) Met de ondertekening van deze overeenkomst verbindt elk van de partijen zich tot inachtneming
van de voorwaarden en modaliteiten in de overeenkomst en haar eventuele bijlagen, met name
de bewaarperiode voor de van de DIV ontvangen persoonsgegevens, die niet langer mag duren
dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor ze worden verkregen of
verder worden verwerkt.
b) Een aanvraag die het kader en het voorwerp van een verwerking van persoonsgegevens bepaalt,
moet vooraf worden gericht aan het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (SCFO). Voordat
dit laatste zijn machtiging verleent, gaat het na of de beoogde mededeling van gegevens conform
de wettelijke en reglementaire bepalingen is. Alleen op die voorwaarde kan de DIV een
overeenkomst voor de mededeling van gegevens sluiten met de verzoeker. De machtiging van het
Sectoraal Comité voor de Federale Overheid en de eventuele voorwaarden maken een wezenlijk
deel van de overeenkomst uit, in de vorm van een schriftelijke bijlage. De DIV behoudt zich het
recht voor rechtstreeks bij dit sectoraal comité bevestiging van deze machtiging te vragen vóór de
inwerkingtreding van de overeenkomst.
Deze bepaling is een conditio sine qua non voor het sluiten van een overeenkomst tot
mededeling van persoonsgegevens tussen de verstrekker, zijnde de DIV, en een potentiële
ontvanger.

10.Wijzigingen van de overeenkomst
Wijzigingen in de tekst en het principe van deze overeenkomst moeten verplicht deel uitmaken van
een nieuwe schriftelijke, door beide partijen goedgekeurde en ondertekende overeenkomst.
11.Contactpunten
a) Voor de ontvanger: mobiliteit@herentals.be
b) Voor de DIV: help.div@mobilit.fgov.be
c) Voor ICT: parking.div@mobilit.fgov.be
12.Gebruik en beveiliging van de gegevens
a) De ontvanger is verplicht om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor de veiligheid van
de ontvangen gegevens en is daar ingevolge de bepalingen in deze overeenkomst
verantwoordelijk voor. De ontvanger kan zich laten bijstaan door een
informatieveiligheidsadviseur, verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid van
de ontvanger, hetzij intern of bij een gespecialiseerde derde, met name aangeduid daar deze
persoon normaal het eerste contact zal zijn bij problemen. Deze veiligheidsadviseur kan ook
worden gekozen op sectorniveau voor meerdere ontvangers.
b) Met de ondertekening van deze overeenkomst is de ontvanger zeker dat de netwerken waarmee
de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken voorzieningen in verbinding staan, de
vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens waarborgen.
c) Elk gebruik van de ontvangen gegevens anders dan in deze overeenkomst bepaald is strikt
verboden en heeft zonder meer de nietigverklaring van deze overeenkomst tot gevolg,
overeenkomstig punt 14 (nietigheidsclausule – sanctie).
d) De Directie Inschrijving van Voertuigen (DIV), die deel uitmaakt van het Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, behoudt
zich het recht tot audits en steekproeven voor, zo nodig bij de betrokkenen bij de verwerking van
persoonsgegevens maar ook bij de ontvanger, om te controleren of deze laatste zijn
verbintenissen ten aanzien van deze overeenkomst nakomt.
e) De ontvanger van de gegevens, in die hoedanigheid, verbindt zich ertoe te allen tijde inzagerecht
te verlenen aan de DIV, de CBPL en het SCFO, alsook aan hun vertegenwoordigers vernoemd op
alle als voor deze diensten relevant beschouwde documenten, en op al hun vragen te
antwoorden.
In voorkomend geval kunnen deze personen een bezoek of een consultatie ter plaatse, al dan niet
van tevoren aangekondigd, verrichten om te controleren of de ontvanger of zijn eventuele
verwerker de voorwaarden van deze overeenkomst nakomt.
f) De DIV en de ontvanger, als verantwoordelijken voor de verwerking, en hun eventuele verwerkers
treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te
beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, alsook tegen
de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van
persoonsgegevens.
Het beveiligingsniveau moet in verhouding staan tot de stand van de techniek terzake, de
bijbehorende kosten, de aard van de gegevens en de potentiële risico’s.
g) De ontvanger of zijn eventuele verwerker zijn verplicht om een informatieveiligheidsplan op te
stellen en een inventaris te maken van alle ontvangen vragen of klachten over de veiligheid van
de persoonsgegevens; eventuele incidenten moeten eveneens worden geïnventariseerd.
Ernstige of herhaalde incidenten met betrekking tot de veiligheid van de persoonsgegevens
(schending) bij de ontvanger of zijn eventuele verwerker moeten worden meegedeeld aan de
verstrekker (de DIV). Deze laatste oordeelt of de bevoegde gerechtelijke overheden moeten
worden verwittigd, rekening houdend met de strafbepalingen in de artikelen 37 tot 43 van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de kennisgeving aan de
gerechtelijke overheden door de gegevensverstrekker worden de gevolgen van de schending
beschreven, alsook de voorgestelde of getroffen maatregelen om ze te verhelpen.
13.Duur en opzegging van de overeenkomst
a) Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en gaat in op de datum van de
ondertekening door beide partijen.
b) Ze kan worden opgezegd door een van de partijen met een opzegtermijn van 3 maanden,

behoudens uitdrukkelijke bepalingen in punt 14 van deze overeenkomst (nietigheidsclausule –
sanctie).
14.Nietigheidsclausule - sanctie
Indien de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer of de bepalingen van deze overeenkomst klaarblijkelijk niet in acht worden genomen,
behoudt de DIV, als verstrekker, zich het recht voor de mededeling van gegevens aan de ontvanger te
onderbreken, onmiddellijk en na haar controles overeenkomstig punt 12.e en punt 12.f van deze
overeenkomst, en geeft ze hem per aangetekende post of per e-mail met ontvangstbevestiging kennis
van de redenen ervoor.
Op grond van deze kennisgeving wordt de overeenkomst tussen de ontvanger en de DIV van nul en
generlei waarde.
De rechtbank van Brussel is bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en
die niet krachtens deze overeenkomst kunnen worden opgelost.
15.Bijlagen
Bijlagen kunnen, indien nodig in detail, de draagwijdte van de samenwerking beschrijven, alsook de
eventuele duur van het project, de voorwaarden die moeten worden vervuld en de middelen die
moeten worden aangewend door elk van de partijen.
Als bijlage gaan:
- De machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid in verband met deze
overeenkomst
- Overeenkomst tussen het stadsbestuur van Herentals en Be-mobile betreffende de verwerking
van persoonsgegevens uit het repertorium van de DIV
16.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De verwerking van de aldus verzamelde gegevens gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en haar toepassingsbesluiten, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot
omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.
De ontvanger verbindt zich ertoe de van de DIV ontvangen gegevens louter te gebruiken voor het(de)
doeleinde(n) en onder de voorwaarde(n) die in de machtiging van het SCFO zijn beschreven.
17.Transparantie
a) De overeenkomstsluitende partijen gaan ermee akkoord dat deze overeenkomst integraal wordt
overgenomen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be.
b) Papieren exemplaren van deze overeenkomst zijn eveneens beschikbaar op eenvoudige
schriftelijke aanvraag bij de DIV of de ontvanger, op het in punt 2.a en punt 2.b van deze
overeenkomst vermelde postadres of op de e-mailadressen “help.DIV@mobilit.fgov.be” en
“mobiliteit@herentals.be”.
18.Verschillen in de interpretatie van deze overeenkomst
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe om een oplossing te vinden voor de
verschillen die zich voordoen bij de interpretatie van deze overeenkomst, haar bijlagen en haar
aanhangsels. In geval van een conflict naar aanleiding van een meningsverschil over de interpretatie
van deze overeenkomst, zal steeds de beslissing van het SCFO hierover worden gevolgd.

035 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 30 maart 2017 en het bijhorend besluit per
mobiliteitsdossier
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van
donderdag 30 maart 2017 goed:
A - punten:
2017/009 – Molenvest – hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Er worden geen parkeervakken geschilderd op de Molenvest.
2017/004 – Lierseweg – extra verkeersborden aan het nieuwe zebrapad

- Er worden geen extra verkeersborden geplaatst ter hoogte van de nieuwe campus op de
Lierseweg om het zebrapad aan te kondigen.
2017/011 – Veldhoven – verkeersremmers
- De stedelijke werkplaats moet de bloembakken op Veldhoven allemaal nakijken op reflectoren.
Rijdende richting bloembak moeten er rechts rode reflectoren zijn en links witte.
2017/012 – Dennenlaan – te hoge snelheid
- De opmerkingen van (X)* meenemen voor de opmaak van het plan voor het aanbrengen van
verkeersremmers op de wijk Molekens.
2017/018 – Wiekevorstseweg – snelheid
- Op korte termijn een VAT plaatsen om de snelheid op de Wiekevorstseweg te achterhalen.
Wanneer deze metingen slechte resultaten opleveren, worden de resultaten besproken in de
volgende mobiliteitscel.
B - punten:
2015/046 – Herenthoutseweg – dubbel parkeren
- De dienst mobiliteit legt een apart dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen
met een definitief ontwerp en kostenplaatje vooraleer kan overgegaan worden tot de uitvoering.
2016/060 – Bloemenplein – hinderlijk geparkeerde voertuigen, hinderlijke beplanting
- Principieel akkoord met het uitgetekende plan. Overgaan tot het plaatsen van een proefopstelling
alvorens definitieve schilderingen en verkeersborden aan te brengen. Voor het aangeven van
deze proefopstelling wordt gebruik gemaakt van tijdelijke grondmarkeringen en een tijdelijk
parkeerverbod. De bewoners van het Bloemenplein worden vóór het ingaan van deze
proefopstelling op de hoogte gebracht met een bewonersbrief. De proefopstelling wordt
geëvalueerd aan de hand van klachten/meldingen die we toekrijgen van de bewoners en IOK.
2017/015 – Gandhiplein – hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Voorlopig niet overgaan tot het plaatsen van paaltjes op de stoep om het parkeren daar te
verhinderen. Voertuigen mogen niet parkeren op de stoep, politie Neteland blijft intensief
controles uitvoeren.
2017/001 - Wuytsbergen
- Er worden voorlopig geen aanpassingen meer uitgevoerd aan de plantvakken in Wuytsbergen. De
mobiliteitscel antwoordt: uw vraag wordt opgenomen in de evaluatie over verkeersremmende
maatregelen op Wuytsbergen. Wanneer deze evaluatie afgerond is, zal u hiervan in kennis gesteld
worden.
2017/005 – Engelse wijk – evaluatie verkeerssituatie
- De ruimte van 12 meter tussen de stopstreep aan het verkeerslicht en de parkeervakken is te
beperkt voor een vlotte verkeersafwikkeling. Om deze ruimte te vergroten wordt er één
parkeervak in de Bergenstraat verwijderd.
2017/007 – Morkhovenseweg – onduidelijkheid voor fietsers
- Verkeersbord D7 dat het fietspad aangeeft, wordt verwijderd en de fietssuggestiestrook wordt
opnieuw aangebracht. Voor de fietsers is het dan duidelijk dat zij over de fietssuggestiestrook
moeten rijden tot aan de Verbindingsstraat en vanaf daar kunnen zij een duidelijk aangelegd
fietspad gebruiken.
2017/006 – Bosbergen – verkeerssituatie ter hoogte van De Brink
- De vroegere opstelling van twee bloembakken (gedeeltelijk op de berm, gedeeltelijk op de
rijbaan) opnieuw plaatsen en de ‘zone 30’ reeds laten starten voor residentie De Brink.
2017/003 – Landweg – sluipverkeer, snelheid
- VAT plaatsen op de Landweg om de snelheid en de hoeveelheid verkeer te achterhalen. Geen
extra verkeersborden B17 plaatsen aan de kruispunten. Wanneer er geen borden staan aan een
kruispunt is de voorrang aan rechts van toepassing.
2017/008 – Veldhoven
- De schilderingen ter hoogte van de wegversmallingen zijn nog voldoende zichtbaar en moeten
dus niet opnieuw worden geschilderd.
- Brief sturen naar garage Sneyers om de tijdelijke toegang volledig te verwijderen en de berm en
gracht in de oorspronkelijke staat te herstellen.

- Brief sturen naar garage Hermans om hen op de hoogte te stellen van de bezorgdheid rond
verkeersveiligheid op Veldhoven als de in- en uitrit continu wordt opengesteld.
- Veldhoven is reeds opgenomen in de lijst van politie Neteland om op regelmatige basis
snelheidscontroles uit te voeren. Aan politie Neteland werd gevraagd om een extra inspanning te
doen voor het uitvoeren van snelheidscontroles tijdens de spitsuren.
- Op korte termijn zal er een bewonersvergadering worden georganiseerd waarop de plannen
zullen worden voorgelegd.
2017/014 – Herenthoutseweg – slechte staat fietspad
- Op korte termijn is het enkel mogelijk om de slechtste stukken in het fietspad te laten herstellen.
Voor een nieuw fietspad is het wachten op een volledige heraanleg van dit deel van de
Herenthoutseweg.
2017/016 – Bolwerkstraat / Schoolstraat – snelheid, sluipverkeer, lawaaihinder, ….
- Sinds het omdraaien van de enkelrichting in de Schoolstraat werden er geen klachten meer
ontvangen. Er is een afspraak tussen de stad Herentals en de Lijn dat hun bussen enkel door de
Stationsstraat – Schoolstraat rijden op vrijdag en tijdens evenementen op de Grote Markt. In de
Schoolstraat en Bolwerkstraat werd een VAT geplaatst, deze resultaten leren ons dat er
snelheidscontroles nodig zijn in de Bolwerkstraat. Trage wegen worden toegejuicht, ook in het
stadscentrum.
2017/019 – Roggestraat (verbinding tussen Morkhovenseweg en Roggestraat) – snelheid, kapot
gereden weg
- De dienst patrimonium gaat de situatie in verband met de overdracht van de grond uitklaren.
Wanneer de grond is overgedragen aan de stad kan het straatje in orde worden gebracht en kan
hier best een trage weg van worden gemaakt.
2017/021 – Bergenstraat – geen controles op foutief geparkeerde voertuigen
- De Bergenstraat is volledig klaar. Er worden geen aanpassingen meer uitgevoerd. Politie Neteland
voert wel degelijk controles uit in de Bergenstraat of in de schoolomgeving van de nieuwe
campus.
2017/010 – Fraikinstraat – lawaaihinder, trillingen door bussen, vervuilde bussen, slechte staat
voetpaden
- De voetpaden in de Fraikinstraat zullen worden nagekeken door de technische dienst waarna de
slechte stukken kunnen worden hersteld. De 70 oude voertuigen van De Lijn zijn verspreid over de
provincie Antwerpen en sommige hiervan bedienen de stad Herentals. Deze bussen zijn echter
allemaal uitgerust met een roetfilter zodat de uitstoot van fijn stof tot een minimum wordt
herleid. De Lijn heeft de garantie van de minister bekomen om de oudste bussen eerst te
vervangen. Dit houdt in dat onze regio binnen enkele maanden wordt bediend door nieuwe
voertuigen waarvan de ecologische voetafdruk zelfs lager ligt dan vandaag.
2017/020 – St.-Jobsstraat – kapot gereden bermen
- Slechte bermen in de St.-Jobsstraat opnieuw laten aanplanten door de groendienst. Het college
van burgemeester en schepenen vraagt de afstemming van de technische dienst met de
groenambtenaar en team groen voor de aanplantingskalender. De groendienst moet nakijken wat
er eventueel kan worden gedaan met het aanbrengen van beplanting zodat er niet meer kan
worden geparkeerd.
2016/083 – Koepoortstraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Er wordt geen extra parkeerverbod geplaatst in de Koepoortstraat.
2017/013 – Heesveld – hinderlijk geparkeerde voertuigen
- Er worden opnieuw brieven gestuurd naar Heesveld voor het verwijderen van de paaltjes op de
bermen. In deze brief zal een einddatum worden vermeld tegen wanneer de werken moeten
worden uitgevoerd, na die datum worden de paaltjes verwijderd door de stadsdiensten. Vragen
aan politie Neteland om af en toe eens controle te doen in Heesveld op het einde van de
schooldag.
2016/065 – Ekelstraat – snelheid, sluipverkeer, ….
- De resultaten van het VAT dat werd geplaatst in de Ekelstraat leren ons dat 98 % van de
voertuigen de snelheidsbeperking van 50 km/uur respecteren. Er worden voorlopig geen
structurele maatregelen uitgevoerd in de Ekelstraat.

036 Opendeurdag dierenartsenpraktijk Alpha op zondag 21 mei 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, dierenartsenpraktijk
Alpha – Herenthoutseweg, om tijdens de opendeurdag op zondag 21 mei 2017 gebruik te maken van
de parkeerplaatsen achter de bibliotheek. De linkerkant van deze parkeerplaatsen mag worden
gebruikt op zondag 21 mei 2017 van 10 uur tot 17 uur voor de opvoering van een roofvogelshow en
voor het plaatsen van een springkasteel.

037 Tijdelijk verkeersreglement: Replay Festival op zaterdag 29 april 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de
organisatie van het ‘Replay Festival’ georganiseerd op het recreatiedomein Netepark op zaterdag 29
april 2017:
Er is een parkeerverbod op de Olympiadelaan, aan beide kanten van de rijbaan van vrijdag 28 april
2017 om 14 uur tot en met zondag 30 april 2017 om 2 uur. Deze maatregel zal worden meegedeeld
door het plaatsen van de verkeersborden E1 met onderbord.
Er wordt een enkelrichting ingevoerd op de Olympiadelaan (rijrichting Poederleeseweg naar centrum
mogelijk) van zaterdag 29 april 2017 om 10 uur tot en met zondag 30 april 2017 om 2 uur. Deze
maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C1, F19 en F41 ‘omleiding’.
Er is een parkeerverbod op de Vorselaarsebaan, de Oud-Strijderslaan (stuk tussen St.-Jobsstraat en
sanitair Laureys) en de Cardijnlaan (stuk tussen de Netelaan en de St.-Jobsstraat) aan beide kanten
van de rijbaan van vrijdag 28 april 2017 om 14 uur tot en met zondag 30 april 2017 om 2 uur. Deze
maatregel zal worden meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord.
Er wordt een enkelrichting ingevoerd op de Oud-Strijderslaan (stuk tussen de Kleine Nete en sanitair
Laureys) en de Cardijnlaan (stuk tussen de Netelaan en de Kleine Nete) van zaterdag 29 april 2017
om 10 uur tot en met zondag 30 april 2017 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het
plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C1 en F19.

038 VBS De Wegwijzer - praktische les ‘vrachtwagen/dode hoek-les’ op dinsdag 9 mei 2017 op
het dorpsplein in Morkhoven
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de ouderraad VBS De
Wegwijzer om de activiteit rond de ‘dode hoek’ te organiseren op het dorpsplein in Morkhoven op
dinsdag 9 mei 2017 tussen 8 uur en 13 uur.
Er zal een parkeerverbod worden geplaatst en extra nadarhekken worden geleverd door de
stedelijke werkplaats om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

039 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ in Morkhoven op zondag 14 mei
2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de
organisatie van de wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ op zondag 14 mei 2017:
Er is een stilstaan- en parkeerverbod op zondag 14 mei 2017 tussen 12 uur en 22 uur op het volledige
parcours van de wielerwedstrijd. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met
onderbord.
Er wordt een enkelrichting ingevoerd op zondag 14 mei 2017 tussen 14 uur en 19 uur in de
Streepstraat, Broekhoven, Berteneinde, Wiekevorstseweg en Molenstraat. Deze maatregel wordt

meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a en C31b. Auto’s mogen in de rijrichting van de
wedstrijd meerijden, na de groene vlag.
Hulpdiensten krijgen doorgang.

040 Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer Morkhoven - verkeersactiviteit ‘Autoluwe
dag’ op vrijdag 23 juni 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de
organisatie van een ‘autoluwe dag’ op 23 juni 2017 door basisschool De Wegwijzer:
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Streepstraat (tussen Dorp en Eusselsstraat) en de RodeLeeuwstraat (tussen St.-Niklaasstraat en Tempels) op vrijdag 23 juni 2017 tussen 8 uur en 16 uur.
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M3,
F45 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Hulpdiensten krijgen doorgang.

041 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/255: verlening - BH Immo Dorp 28/29/30
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2016/255 aan BH Immo, voor het terrein gelegen in Dorp 29, Dorp 30 in 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie B, perceel 138L, 138M, 139S.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de afwijking om voorbij de rooilijn te bouwen
en bevestigt hierbij dat het rooilijnplan van KB 26 juni 1936 de eerste 5 jaar niet zal uitgevoerd
worden.
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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 30 maart 2017 met
kenmerk EL17039 moeten worden gerespecteerd:
- het op natuurlijke wijze laten infiltreren van het hemelwater afkomstig van de terrassen in de
omliggende bodem
- 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 betreffende de verplichte keuring van de
privéwaterafvoer.
- De gemeenschappelijke doorgang naar de tuinbergingen moet ter hoogte van de tuinzones
worden verbreed zoals in rood aangeduid op het plan.
- De tuinbergingen moeten worden vergroot tot 12 m².

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/004 - verlening - Anthonis Fisc
bvba - Molenvest 6
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2017/004 aan Anthonis Fisc BV, voor het terrein gelegen in Molenvest 8, 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 635Y4.
De aanvraag betreft het verbouwen van een appartement.
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 15 maart 2017 met kenmerk BWDP/HA/8751/003/ 01/HADVA
moet strikt nageleefd worden.
- Het advies van de technische dienst van 5 april 2017 met kenmerk EL17059 moet strikt nageleefd
worden:
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de
privéwaterafvoer.
- De achtergevel mag niet worden uitgevoerd in een witte bepleistering, maar moet worden
uitgevoerd in gevelsteen.
- Het dakterras moet beperkt worden tot een diepte van maximum 2 m uit het voorziene profiel en
moet minstens 2 m houden tot elke perceelsgrens. Dit wordt in het rood aangeduid op de
plannen. Op deze plaats kan een profiel worden toegepast met een diepte van maximum 15 m.
Dit maakt dat het terras hier maximum 17 m diep kan zijn, gemeten vanaf de voorgevel van het
pand.
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/024: verlening - GCV Huizen
De Kempen - Draaiboomstraat 10,12, 14, 16,18, 20, 22 en 24
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere
procedure nummer SV2017/024 aan GCV Huizen De Kempen, voor het terrein gelegen in
Draaiboomstraat 10, Draaiboomstraat 12, Draaiboomstraat 14, Draaiboomstraat 16,
Draaiboomstraat 18, Draaiboomstraat 20, Draaiboomstraat 22, Draaiboomstraat 24,
Draaiboomstraat 8 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 237E,
237F, 237G, 237H.
De aanvraag betreft het bouwen van 9 half vrijstaande eengezinswoningen.
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.
- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact
opnemen met de technische dienst administratie van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het
aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.
- In de voortuinstrook moet op de voorste en langsheen de zijdelingse perceelsgrenzen een haag
wordt geplant met een hoogte van 1 m.
- Het advies van de technische dienst van 5 april 2017 moet strikt nageleefd worden:
- 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 betreffende de verplichte keuring van de
privéwaterafvoer.

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/222: weigering - 3D bouw Ernest Claesstraat
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige aanvraag reguliere
procedure nummer SV2016/222 van 3D-Bouw, voor het terrein gelegen in Ernest Claesstraat in 2200
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 686G.
De aanvraag betreft het bouwen van 28 appartementen en een medische praktijk met ondergrondse
parking.
Het dossier wordt niet doorverwezen naar de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omwille van volgende redenen:
- Er werden gegronde bezwaarschriften ingediend. Het college neemt kennis van de suggesties van
de bezwaarindieners.
- Het dossier is op vlak van mobiliteit onvoldoende onderbouwd:
- Er wordt onvoldoende informatie gegeven over de te verwachten verkeersstromen voor de
dokterspraktijk en het aandeel autoverkeer daarvan. Er is geen onderbouwing van het aantal
bovengrondse parkeerplaatsen voor patiënten.
- Er wordt onvoldoende informatie gegeven over het aantal personen die maximaal kunnen
worden tewerkgesteld in de dokterspraktijk en hoeveel parkeerplaatsen daarvoor vereist zijn.
- Er wordt onvoldoende informatie gegeven over de bepaling van het aantal
fietsparkeerplaatsen. Er moeten minimaal 2 fietsen per appartement kunnen worden gestald,
vermeerderd met één fiets per bijkomende slaapkamer. Er is geen rekening gehouden met
bakfietsen en/of fietskarren.
- Hoewel het combineren van de inrit naar de ondergrondse garage met de toegang tot de
bovengrondse parkeerplaatsen positief is, zorgt de locatie van de inrit naar de ondergrondse
parkeerplaatsen voor een conflict met de fietsers en voetgangers die de dokterspraktijk
moeten bereiken.
- De voorziene verdichting en woondichtheid is onvoldoende onderbouwd en overschrijdt de
draagkracht van het perceel omwille van volgende redenen:
- De voorziene verdichting laat te weinig ruimte over voor kwaliteitsvol groen. De dakopbouw
van de ondergrondse parkeergarage laat slechts een extensief groendak toe waarmee nooit de
beoogde 3D beelden kunnen bereikt worden. De kleine oppervlakte die niet onderkelderd
wordt, wordt volledig benut voor waterberging en infiltratie. Ook hier is geen aanplant met
struiken of bomen mogelijk.
- De open en groene semi-publieke ruimte in functie van de buurt is niet meer aanwezig in het
dossier. Dit was echter een belangrijk element voor de stad om een hogere dichtheid op dit
perceel te verantwoorden.
- De inrit naar de ondergrondse garage verloopt nu dwars door het 'binnengebied' tussen de 3
volumes, waardoor de kans op het ontwikkelen van een groene rustige ruimte nihil wordt. De
meerwaarde van het werken met 3 vrijstaande volumes was net dat daardoor meer licht en
lucht in het geheel kon worden gebracht, mede door het voorzien van groene ruimtes.
- De brandweer adviseert om de brandwegen in het project nog uit te breiden. Dit zal nog een
bijkomende hypotheek leggen op het groene binnengebied. De bouwheer wordt verzocht om
dit samen met de brandweer te bekijken en het ontwerp hier op aan te passen.
- Door de aanhangende terrassen volledig in baksteen uit te voeren komt het geheel te zwaar
over in het straatbeeld. Bovendien was gevraagd om aanhangende terrassen te beperken en
meer te werken met inpandige terrassen.
- In het project wordt een vierde bouwlaag gecreëerd die niet voldoet aan de eerder opgelegde
randvoorwaarden. De daken mogen niet volledig als terras ingenomen worden. Er mag in het
straatbeeld geen vierde bouwlaag aanwezig zijn. De vierde bouwlaag mag slechts sporadisch
voorkomen en moet terugspringend zijn.
- De dokterspraktijk is niet meer zichtbaar in het straatbeeld. Door het dichtmaken van de
benedenverdieping van De Witte is het concept van doorzicht naar de praktijk volledig
verdwenen. Dit is negatief voor de leesbaarheid van het project.

- Een aantal van de voorziene appartementen van Wannes Raps heeft een ondermaatse
woonkwaliteit. Ieder appartement moet beschikken over een private buitenruimte. Deze
buitenruimte mag zich niet in de voortuinstrook of in een strook langs de oprit situeren.
- Het ontwerp moet aangepast worden aan de voorwaarden van de waterbeheerder.
- Het ontwerp moet aangepast worden aan de opmerkingen van de technische dienst.

045 Digitale melding nummer ME2017/004: aktename - Garage Kenis nv - Lierseweg 328
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/004
van Garage Kenis, voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw op een terrein met als adres
Lierseweg 328 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 95F2.
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 melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere
wetgeving (watertoets, brandveiligheid, ...).
- Het is aan de bouwheer om advies te vragen over de voorliggende melding aan de brandweer en
aan de voorwaarden uit dit advies te voldoen. Wanneer het niet mogelijk blijkt om aan de
voorwaarden van de brandweer te voldoen zonder vergunningsplichtige of meldingsplichtige
werken uit te voeren, kan de melding niet uitgevoerd worden.
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de
ingediende plannen en de hierop weergegeven maten.

046 Aanvraag gebouwendossier nummer GB2017/002: beslissing tot opname – (X)* Zandstraat 27
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebouw met een handelsgelijkvloers en 2
appartementen gelegen te Herentals, Zandstraat 27, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F,
perceelnummer 343V, als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het
vergunningenregister van de gemeente Herentals.
Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de
eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

047 Voorlopig vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven: advies Gecoro
over verleende adviezen en bezwaren
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening van 28 februari 2017 en sluit zich hoofdzakelijk aan bij de daarbij
voorgestelde wijzigingen en aanvullingen. Volgende zaken worden boven op het advies bijkomend
voorgesteld:
- Deelplannen 6 en 7: uitgebreidere motivatie in toelichtingsnota inzake HAG.
- Deelplannen 6 en 7: schrapping van uitbreidingsmogelijkheid van 10%.
- Deelplan 5: maximaal volume van woning terugbrengen van 1.000 naar 750 m³.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de
definitieve vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven te agenderen op de gemeenteraad van 2
mei 2017.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de dienst ruimtelijke ordening om een
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu te organiseren in functie van de
definitieve vaststelling.

048 Schriftelijke vraag raadslid Verellen: Start2Stop
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 8
maart 2017 over de Start2Stop en antwoordt met een brief.

049 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: milieubarometer
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 7
maart 2017 over de milieubarometer en antwoordt met een brief.

050 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: speelterreinen en speeltuintjes
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laverge van 22
maart 2017 over de speelterreinen en speeltuinen en antwoordt met een brief.

051 1000 km kom op tegen kanker 26 mei 2017
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Flanders Classic nv voor het
organiseren van ‘1000 km kom op tegen kanker’ over grondgebied Herentals op vrijdag 26 mei 2017.

052 Ambulante handel: aanvraag plaatsing aardbeienkraam (X)*
BESLUIT
Het college van burgemeester en schepenen geeft (X)* toestemming om zijn aardbeienkraam van 15
april 2017 tot en met 15 augustus 2017 op de eerste parkeerplaats van voetbalclub VC Herentals te
plaatsen.
(X)* mag geen wegwijzers plaatsen aan de overkant van de weg.
Het college vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de wijziging van de locatie van de
ambulante handel te agenderen op een volgende gemeenteraad.
Door het college
Bij verordening
de secretaris

de burgemeester

Tanja Mattheus

Jan Bertels

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd

