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001 Ontwerp belastingreglement omgevingsvergunning: goedkeuring 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerp ‘Belasting 

voor omgevingsvergunningen’. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

reglement aan een volgende gemeenteraad voor te leggen. 

 

 

002 Agenda gemeenteraad 2 mei 2017 
BESLUIT 

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

volgende punten te agenderen op de gemeenteraad van 2 mei 2017:  

 

001 Belastingen en retributies 2017-2019: Belasting op omgevingsvergunningen 

002 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’: definitieve vaststelling 

003 Structuurschets ‘Wuytsbergen-Ekelen’: goedkeuring 

004 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-057-2017: goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

005 Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - W-058-

2017: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

006 Gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 33 ter hoogte van de Meidoornlaan in Herentals: 

bepalend voorstel 

007 Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat - rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat: 

grondverwervingen 

008 Bushokje Morkhovenseweg - aankoop grond 

009 Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen: goedkeuring 

010 Overeenkomst datacenter Cipal: goedkeuring 

011 Invoering papiercontainers en ondergrondse inzamelsystemen: goedkeuring wijziging GAS-codex 

012 Rekening 2016 bureau GAS: goedkeuring 

013 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: filiaalcontract 

014 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Wiekevorstseweg: definitieve beslissing 

015 Machtiging tot het ondertekeningen van stukken: kennisname 

016 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 mei 2017 en vaststelling mandaat 

017 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 mei 2017 en vaststelling mandaat 

018 Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen vzw: aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de 

algemene vergadering 

019 Lokaal Overleg Kinderopvang: aanduiding vertegenwoordiger vanuit het lokale bestuur 

 



 

003 Internationale samenwerking: Ciné Horizon 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de derdewereldraad 

en het 11.11.11-comité van Noorderwijk de filmvertoning The Idol op 16 juni 2017 in de schuur van 

boerderij De Kijfelaar. De dienst communicatie en dienstverlening verleent zijn medewerking om de 

filmvoorstelling mee bekend te maken.  

 

 

004 Programma cc ‘t Schaliken - seizoen 2017-2018 
BESLUIT 

- Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma dat het 

beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek goedgekeurd heeft.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt het budget gekoppeld aan het programma 

2017-2018 goed.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt het tarief voor de tickets, Vriendenpas en de 

administratiekost voor het seizoen 2017-2018 goed zoals opgenomen in de documenten 

‘Goedgekeurd programma 2017-2018 met kostenraming’ en ‘Tarieven en betalingsmodaliteiten 

cc ’t Schaliken 2017-2018’.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de seizoenspresentatie op 

dinsdag 30 mei 2017 goed.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt 20 uur als startuur van Donderse Dagen goed.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernissages met receptie goed op 

donderdag 31 augustus 2017, donderdag 28 september 2017, zaterdag 11 november 2017 om 15 

uur, donderdag 30 november 2017 om 20 uur, donderdag 7 december 2017 om 20 uur, 

donderdag 4 januari 2018 om 20 uur, donderdag 8 februari 2018 om 20 uur, donderdag 1 maart 

2018 om 20 uur, donderdag 22 maart 2018 om 20 uur en vrijdag 15 juni 2018 om 20 uur.  

- Het college van burgemeester en schepenen geeft het cultuurcentrum de toestemming om bij 

annuleringen van voorstellingen alternatieven te zoeken binnen hetzelfde budget.  

- Het college van burgemeester en schepenen keurt de gratis zaalhuur van de schouwburg voor de 

organisatie van projecten voor een goed doel goed voor het benefietconcert van de cultuurraad 

op zaterdag 23 december 2017, het nieuwjaarsconcert van 29 Bataljon Logistiek op 26 januari 

2018, Stemmen voor Ethiopië op 3 februari 2018 en Ode aan Lieve op 25 maart 2018.  

- Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan het cultuurcentrum om de 

acties Boke for Life op dinsdag 12 december 2017 te organiseren en Vestiaire for Life in te richten 

tussen 22 november en 22 december 2017 en de opbrengsten door te storten aan het goede 

doel: het Kinderkankerfonds. 

 

 

005 Cultureel initiatief: viering tien jaar De Fakkel 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 200 euro subsidie voor culturele 

initiatieven te voorzien voor De Fakkel vzw voor het concert op de viering van hun tienjarig bestaan 

op 1 april 2017. 

 

 

006 Ondersteuning Open Park en Kinderen op het Kasteel 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist 2 partytenten, 250 stoelen en 45 tafels ter 

beschikking te stellen conform het geldende retributiereglement aan vzw Ter Vesten door de 

materialen op zaterdagavond 13 mei 2017 te laten overbrengen door de stedelijke werkplaats. Het 

college van burgemeester en schepenen vraagt het cultuurcentrum om vzw Ter Vesten hiervan 

schriftelijk op de hoogte te brengen en te antwoorden op de andere vragen.  



 

 

007 Oldtimers en Fifty-One Herentals 6 mei 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Club Fifty-One voor de 

organisatie van een oldtimers-event op zondag 6 mei 2018 op de Grote Markt van Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde ondersteuning aan de 

organisatie. De Grote Markt en parking zaal ’t Hof worden parkeervrij gemaakt op zondag 6 mei 2018 

van 8 uur tot 23 uur, de parkeerplaatsen worden voorbehouden aan de organisatie. De Grote Markt 

wordt volledig onderbroken voor doorgaand verkeer op zondag 6 mei 2018 vanaf 10 uur tot 20 uur. 

De organisatie is verantwoordelijk voor de plaatsing van de verkeerssignalisatie. Het gevraagde 

uitleenmateriaal wordt onder voorbehoud in optie genomen voor de organisatie. De uitleen-

materialen kunnen ten vroegste zes maanden voor aanvang van het evenement worden 

gereserveerd. De voorwaarden voor het gebruik van uitleenmaterialen worden toegepast zoals 

opgenomen in het retributiereglement. Omdat de organisatie zich inzet voor het goede doel, zijn de 

uitleenmaterialen en bijhorende transportkosten kosteloos voor de organisatie, de waarborg moet 

worden betaald. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de expert lokale economie, samen 

met de organisatie een mogelijke samenwerking te onderzoeken met de lokale economie. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de organisatie volgende voorwaarden op:  

- De gebruikte openbare ruimte moet na het evenement in dezelfde staat worden achtergelaten.  

- De organisatie is verantwoordelijk voor het afvoeren van het gegenereerde afval.  

- Een veiligheidsoverleg moet worden ingepland voor aanvang van het evenement.  

- De organisatie bezorgt een overzichtsplan van het evenement en een routeplan van de rondrit 

voor aanvang van het evenement. 

 

 

008 11 juliviering 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorgestelde programma voor de 11 

juliviering goed. Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende logistieke steun: het 

gratis gebruik van de Lakenhal op 11 juli 2017 en het maken van gratis drukwerk en een receptie op 

het einde van het programma in de Lakenhal. Het college van burgemeester en schepenen geeft de 

cultuurraad voor de organisatie van de 11 juliviering een budget van 550 euro. 

 

 

009 Advies cultuurraad huur- en retributiereglement - herziening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies betreffende het nieuwe 

huur- en retributiereglement voor ’t Schaliken – deel 2 zoals geformuleerd door de cultuurraad.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het huur- en retributiereglement zoals 

gestemd op de gemeenteraad van 28 maart 2017 niet aan te passen en vraagt aan het 

cultuurcentrum om de cultuurraad hiervan in een brief op de hoogte te brengen. 

 

 

010 Subsidieverdeling Herentalse Theatergezelschappen 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het beschikbare subsidiebedrag van 14.874 euro 

voor Herentalse theatergezelschappen voor het werkjaar 2016, toe te kennen aan Theaterspektakel 

vzw. 

 

 



011 Uitzonderlijke herdenking gebeurtenissen WO II in Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma van de herdenking op 

zaterdag 26 augustus 2017. Het stadsbestuur zal een receptie aanbieden in de Lakenhal op 26 

augustus 2017 om 10.30 uur. Er zal een parkeerverbod gelden op de noordkant van de Grote Markt 

op zaterdag 26 augustus van 8 uur tot 13 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stadsbus ter beschikking te stellen voor 

het vervoer van de genodigden. 

 

 

012 Overeenkomst Agentschap Wegen en Verkeer: graffiti fietstunnel N13 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerp voor de wandschildering voor de 

binnenwanden van de fietstunnel op de gewestweg N13 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een toelating voor de uitvoering in de vorm van 

een gedagtekende overeenkomst aan het Agentschap voor Wegen en Verkeer Antwerpen en keurt 

de overeenkomst voor het gebruik van de openstaande wanden van een kokerbrug als gedoogzone 

voor graffiti goed als volgt:  

Tussen: 

De Vlaamse Overheid, bij delegatie vertegenwoordigd door de mevrouw ir. Eva Van Den Bossche, 

afdelingshoofd van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, VAC, Anna Bijnsgebouw, Lange 

Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen. 

En: 

Het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, voor wie optreden de heer Jan Bertels, burgemeester van de stad Herentals en mevrouw 

Tanja Mattheus, stadssecretaris, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 

Wordt overeengekomen als volgt: 

De Vlaamse Overheid verbindt er zich toe de wanden van de fietstunnel onder de gewestweg N13 te 

Herentals voor onbepaalde duur kosteloos ter beschikking te stellen aan de gemeente als 

gedoogzone voor graffiti en dit onder volgende voorwaarden: 

Het aanbrengen van die graffiti gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van 

de gemeente als organisator. De gemeente zal het Vlaamse Gewest vrijwaren tegen eventuele 

aanspraken van derden. 

De graffiti mag enkel aangebracht worden op de twee binnenwanden van de fietstunnel, waarbij de 

lichtarmaturen zeker niet overspoten of beschadigd mogen worden. De grondlaag die eventueel zou 

aangebracht worden, is bij voorkeur dampdoorlatend. De betonnen constructie dient ten alle tijden 

nog inspecteerbaar te zijn om eventuele gebreken of stabiliteitsproblemen vlot te herkennen. 

Bovenaan dient een zone van 20 cm, onder het plafond, gevrijwaard te blijven van graffiti. Zodoende 

kunnen de scheuren afkomstig van de balken naar onderen toe sneller gedetecteerd worden. 

Eveneens dient onderaan een zone van 30 cm, vanaf de begane grond, gevrijwaard te blijven van 

graffiti. 

Ook willen we erop wijzen geen tekeningen aan te brengen die de deontologische code zouden 

kunnen overschrijden, alsook moet rekening gehouden worden met de wet op de auteursrechten ( 

bijvoorbeeld reclame, kopiëren van werk van andere artiesten, enz, …) De ontwerptekening dient 

eerst aan ons agentschap voorgelegd te worden. Er dienen vooral lichte kleuren gebruikt te worden 

zodat de tunnel niet te donker wordt. De exacte locatie van de tekening dient in samenspraak te 

gebeuren met ons agentschap. 

Volgende tekeningen zijn zeker niet toegelaten: 

- reclame en publiciteit 

- aanstootgevende teksten en afbeeldingen 

- auteursrechterlijk beschermde werken. 

Tijdens de uitvoering mag er geen hinder zijn voor de fietsers (de nodige werfsignalisatie moet 

voorzien worden). 



De aangebrachte graffiti wordt nadien kosteloos eigendom van het Vlaamse Gewest waarbij er geen 

rechten kunnen uitvloeien naar de aanbrenger of naar derden. Het Vlaamse Gewest behoudt ook het 

recht om te allen tijde een gedeelte of de volledige afbeelding te verwijderen indien dit noodzakelijk 

zou zijn in het kader van onderhoudswerken van de fietstunnel. 

Bij inbreuken op de in deze brief bepaalde voorwaarden, zal het Vlaamse Gewest de nodige 

ambtshalve maatregelen nemen op kosten en risico van de gemeente. 

Beide partijen kunnen vanaf één jaar na datum van de ondertekening door middel van een 

aangetekend schrijven een einde stellen aan deze overeenkomst, mits een opzegtermijn van één 

maand. 

Deze toelating gaat in na ontvangst van de gedagtekende ondertekende overeenkomst. 

 

 

013 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: voortgangsrapport 2015-2016 en up-date lokale 

veiligheidsdiagnostiek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voortgangsrapport 2015-2016 en 

van de geactualiseerde lokale veiligheidsdiagnostiek. 

 

 

014 Infogids 2017-2018: goedkeuring teksten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde redactionele inhoud van de infogids 

2017-2018 goed. 

 

 

015 Ingebrekestelling aanbesteding postdiensten: standpunt college 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingebrekestelling voor de niet 

aanbesteding van de verdeling van brievenpost. 

Het college van burgemeester en schepenen betwist de gevorderde schade en stelt aan TBC-POST 

voor om nog dit jaar de dienst voor het verdelen van brievenpost aan te besteden of te participeren 

in een aanbesteding of groepsaankoop. 

 

016 Aanleg van een wervingsreserve voor de functie redder in het niveau D: verlenging van de 

inschrijvingstermijn 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de inschrijvingsperiode voor de aanleg van 

een wervingsreserve voor de functie redder in het niveau D te verlengen tot en met 15 mei 2017. 

De planning van de selectieprocedure (praktische test op 9 mei 2017 en interview op 15 mei 2017) 

vervalt. De aangepaste planning zal op een volgend schepencollege ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

 

 

017 Ambtelijke schrapping (X)* 
Besluit 
(X)* 

 

 

018 Ambtelijke der schrapping (X)*  
Besluit 
(X)* 

 
 



019 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 7 maart 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 maart 2017. 

 

 

020 Uitgaven 2017: week 16 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed: 

 

 

021 Leveren en implementeren van software voor e-loket - dossier 2017-027: goedkeuring van 

de lastvoorwaarden, gunningswijze en de uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigd bestek met nr. 2017-027 en de 

raming voor de opdracht ‘leveren en implementeren van software voor e-loket’ 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 27.297,52 euro exclusief btw of 33.030 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor een periode van 3 jaar. 

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

bekendmaking: 

- Cipal Schaubroeck nv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel 

- Vanden Broele bvba, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Sint-Andries. 

 

 

022 Leveren van een 75 inch touchscreen voor de dienst ruimtelijke ordening - dossier 2017-

034 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 

leveren van een touchscreen op mobiele voet voor de dienst ruimtelijke ordening. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de meest voordelige bieder, 

zijnde Van Roey Automation nv, Kempenlaan 2, 2300 Turnhout, tegen het bedrag van 5.290,18 euro 

exclusief btw of 6.401,12 euro inclusief btw. 

 

 

023 Trajectbegeleiding tot visie- en beleidvorming omtrent het museale patrimonium van de 

stad en de valorisatie ervan - dossier 2017-023 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Levuur voor 

de overheidsopdracht ‘Trajectbegeleiding tot visie- en beleidvorming omtrent het museale 

patrimonium van de stad en de valorisatie hiervan’. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de enige bieder, zijnde Levuur 

(BE0834.994.608), Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo (Leuven), tegen het inschrijvingsbedrag van 31.075 

euro exclusief btw of 37.600,75 euro inclusief btw. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2017-023. 

Het college van burgemeester en schepenen hecht principiële goedkeuring aan de opmaak van een 

subsidieaanvraag voor dit project bij de provincie Antwerpen (op het reglement: Subsidie van de 

provincie Antwerpen voor een cultuurproject en cultuurwerking: intergemeentelijke samenwerking). 

 

 



024 Leveren en plaatsen van speeltoestellen (speelhuisje en speelwand) en aanpassing 

speelheuvel Hummeltjeshof - dossier 2017-035 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 

leveren en plaatsen van speeltoestellen en aanpassing van de speelheuvel voor het Hummeltjeshof. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder, zijnde Eibe Benelux, Pastoor Claesenstraat 1, 2440 Geel, tegen het bedrag van 

9.559,70 euro exclusief btw of 11.567,24 euro inclusief 21% btw. 

 

 

025 Wijziging rooilijn van een deel van voetweg 66: besluit deputatie van 6 april 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de bestendige 

deputatie van 6 april 2017 in verband met de gedeeltelijke wijziging van het tracé van voetweg 66 in 

Herentals, ad valvas aan het AC aan te plakken vanaf zondag 23 april 2017 tot dinsdag 2 mei 2017. 

 

 

026 Binnengebied Schaliken: openbare verlichting 
BESLUIT 

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

openbare verlichting in het binnengebied Schaliken goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor 

een totaal bedrag van 102.293,90 euro, inclusief btw.  

 

 

027 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Augustijnenlaan en Belgiëlaan 
BESLUIT 

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

voeren om het drinkwaternet aan te passen in de Augustijnenlaan en Belgiëlaan. 

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. 

De werken ter hoogte van Belgiëlaan 1 mogen niet uitgevoerd worden omdat deze zone niet 

opgenomen is in de werken van de heraanleg van de voetpaden. 

 

 

028 Gebruik stadsbus: OCMW jaarlijks feest buurthuis Diependaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in te gaan op de vraag van de sociale dienst 

OCMW om op zaterdag 23 september 2017 om 11.30 uur en om 17 uur de cliënten van de sociale 

dienst OCMW die deelnemen aan het buurtfeest te vervoeren tussen het station en de feestlocatie in 

Diependaal. 

 

 



029 Gebruik stadsbus en vervoer materiaal: Dorpelvakantie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in te gaan op de vraag van De Dorpel voor het 

gebruik van een gesloten container die geplaatst wordt op de terreinen van De Dorpel op vrijdag 7 

juli 2017 en vervoerd wordt naar de vakantiebestemming in Oostende op maandag 10 juli 2017. De 

container wordt terug opgehaald in Oostende en afgezet op de terreinen van De Dorpel op 

donderdag 13 juli 2017. De container wordt leeg opgehaald van de terreinen van De Dorpel op 

vrijdag 14 juli 2017. 

 

 

030 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/187: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - Stad Herentals - Begijnhofpark 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/187 die op 5 april 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het stadsbestuur van Herentals voor de aanleg van het Begijnhofpark op een 

terrein gelegen in Herentals langs de Augustijnenlaan en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, 

sectie C nummer 1E en 2de afdeling, sectie G nummers 223E, 227B, 295B, 296C, 297A, 298C, 299C. 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is:  

- de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar per beveiligde zending op de hoogte te brengen 

van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten 

minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen. 

- de volgende voorwaarden na te leven: 

- Het advies van de brandweer wordt bij deze vergunning gevoegd en maakt hier integraal deel 

van uit. 

- De voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst voor integraal waterbeleid moeten 

opgevolgd worden. Het advies wordt bij deze vergunning gevoegd en maakt hier integraal deel 

van uit. 

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos moeten opgevolgd 

worden. Het advies wordt bij deze vergunning gevoegd en maakt hier integraal deel van uit. 

- De voorwaarden uit het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed moeten opgevolgd 

worden. Het advies wordt bij deze vergunning gevoegd en maakt hier integraal deel van uit. 

 

 

031 Aanvraag verkavelingswijziging nummer V1964/007/N(1): verlening - Plan² BVBA - 

Doornestraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 

nummer V1964/007/N (1) aan Plan² voor het terrein gelegen in Doornestraat, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 281L, 281M. 

De aanvraag betreft het splitsen van lot 4 in de loten 4a en 4b - lot 4a bestemd voor een vrijstaande 

ééngezinswoning en lot 4b bestemd als doorgang en ontsluiting van het achterliggende agrarisch 

bedrijf. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Het advies met voorwaarden van de dienst integraal waterbeleid van 3 januari 2017 (ref.: DWAD-

2016-1111) is strikt te volgen. 

- Het advies met voorwaarden van de technische dienst van 12 december 2016 (ref.: EL160215) is 

strikt te volgen. 

 

 



032 Melding werkzaamheden binnen beschermde stads- of dorpsgezichten: aktename – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/005 

van (X)*, voor het plaatsen van een zonneboiler op het dak op een terrein met adres Hoge Weg 6, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 235A. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De oppervlakte van de zonneboiler moet beperkt blijven tot de gevraagde 5 m² om de oranje 

kleur van de daken in deze omgeving te blijven ervaren. 

- 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, ...). 

- 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. 

 

 

033 Oprit Vennekenshoek 14: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de oprit voor Vennekenshoek 14 ter hoogte 

van de linkerzijgevel ingeplant kan worden. De oprit moet leiden naar een inpandige garage. De 

kosten voor de heraanleg zijn ten laste van de aanvrager.  

 

 

034 Uitspraak deputatie over beroep inzake verkavelingsvergunning nummer V2016/004: 

kennisname gedeeltelijke verlening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van 23 

februari 2017 waarbij het beroep van Studiebureau Verhaert niet wordt ingewilligd en de 

gedeeltelijke vergunning nummer V2016/004 wordt verleend voor het verkavelen van twee loten 

voor een- of meergezinswoningen (gesloten bebouwing) op een terrein met adres Bergenstraat, 

Lierseweg 63, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 627F3, 

627G3, 627K3. De vergunning wordt verleend conform het voorwaardelijk vergunningsbesluit van 

het college van 31 oktober 2016. De gevraagde fasering wordt niet verleend. 

 

 

035 Beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/194: kennisname en 

inname standpunt - Sneyers Greet BVBA - Hikstraat 33 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)*, 

handelend in naam van het advocatenkantoor Raeymaekers & Ramon en handelend als raadsman 

van (X)*, tegen het vergunningsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 

februari 2017, inzake de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/194. De 

aanvraag handelde over het verbouwen van een woning met praktijkruimte op een terrein met adres 

Hikstraat 33, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, percelen 100R2 en 

99F5. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 20 februari 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag tot hoorzitting van de 

indiener van het beroep voor dit dossier en beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze 

hoorzitting door: 

- de schepen van ruimtelijke ordening en milieu, (X)* 

- de jurist, (X)* 

 



036 Verkaveling Servaas Daemsstraat V2014/014: goedkeuring definitief ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het definitief ontwerp van de geplande 

infrastructuurwerken volgens bestek nummer C2015-12 met bijhorende plannen, zoals opgemaakt 

door studiebureau Carlier bvba uit Westerlo op 20 januari 2017 en aangepast op 4 april 2017, goed. 

 

 

037 Schriftelijke vraag raadslid Lieve Snauwaert: lijst van te verkopen en verkocht 

patrimonium 2013 - 2018 
BESLUIT 

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

15 april 2017 over de lijst van het te verkopen en verkocht patrimonium 2013 - 2018 en antwoordt 

met een brief. 

 

 

038 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: veiligheidsproblematiek Netepark 14 april 

2017 
BESLUIT 

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

19 april 2017 over de veiligheidsproblematiek Netepark 14 april 2017 en antwoordt met een brief. 

 

 

039 Aanpassing 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, dit enkel aan de kant van het Netepark (niet aan de 

kant van het voetbalplein) 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. 

 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris de burgemeester 

 

 

 



 

Tanja Mattheus Jan Bertels 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


