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001 Agenda gemeenteraad 6 juni 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 
volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 6 juni 2017:  
001 Jaarrekening 2016 stad Herentals: goedkeuring 
002 Jaarrekening 2016 AGB Herentals: goedkeuring 
003 Jaarrekening 2016 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring 
004 OCMW: jaarrekening 2016: kennisname 
005 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 stad Herentals: 

goedkeuring 
006 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 AGB Herentals: 

goedkeuring 
007 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 AGB Sport en Recreatie 

Herentals: goedkeuring 
008 Aanvraag stedenbouwkundige nummer SV2017/003: zaak van de wegen - Kleine Landeigendom - 

Nelson Mandelaplein 
009 Aanvraag V1965/002/M(3): zaak van de wegen – (X)* - hoek Waterpoel - Doornestraat 48 
010 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2016/249: zaak van de wegen - Pluym - Van Loon 

bvba - binnengebied Zavelstraat 
011 Desaffectatie site Laar: defintieve goedkeuring 
012 St.-Jobsstraat: defintief akkoord verkoop per gesloten enveloppe 
013 Ereloonovereenkomst aanleg riolering en fietspad langs N13 Lierseweg - bijakte 3 voor de 

aanstelling van een veiligheidscoördinator 
014 Ereloonovereenkomst aanleg riolering en fietspad langs N13 Lierseweg - bijakte 4 voor de 

aanstelling van een afkoppelingsdeskundige 
015 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017 - W-061-2017: 

goedkeuring gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden 
016 Fietsostrade Herentals-Balen: gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nrs. 13 - 20 - 21 en 22 te 

Herentals: opstart procedure 
017 Fietsostrade Herentals - Balen: Addendum samenwerkingsovereenkomst 
018 Wijziging van de ligging van voetweg nr. 44 te Klaterteer in Noorderwijk: voorlopig voorstel 
019 Hummeltjeshof: aanpassing huishoudelijk reglement 
020 Iveka: goedkeuring agenda algemene vergadering van 20 juni 2017 en vaststelling mandaat 
021 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 20 juni 2017 en vaststelling mandaat 
022 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 juni 2017 en vaststelling mandaat 
023 Pidpa: goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering van 19 juni 2017 en vaststelling mandaat 
024 Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering van 14 juni 2017 en vaststelling mandaat 
025 Kempens Karakter: goedkeuring gewijzigde statuten en kennisname jaarrekening, jaarverslag en 

gewijzigd huishoudelijk reglement 
026 Belastingen en retributies 2017-2019: Wijziging belasting op omgevingsvergunningen 



 
 

002 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/249: advies - Pluym-Van Loon 
bvba - Zavelstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent volgend advies over de stedenbouwkundige 
vergunning reguliere procedure nummer SV2016/249 aan Pluym - Van Loon bvba, voor het terrein 
gelegen in Zavelstraat in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 
544T2, 544W2, 545R. 
De aanvraag betreft het bouwen van appartementen met ondergrondse parking. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
Gunstig, rekening houdend met voormelde opmerkingen. 
Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:  
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- Het college volgt de bezorgdheden in de bezwaarschriften over de te grote bouwhoogte van blok 

C. Het volume brengt de privacy van de omwonenden in het gedrang. De omgevingskwaliteit is 
niet verzekerd. Er wordt één bouwlaag geschrapt van blok C. Het blok C moet worden 
teruggebracht tot 3 bouwlagen en een terugspringende dakverdieping. Dit wordt in het rood 
aangeduid op de plannen. Hierdoor vermindert het aantal appartementen met 7. 

- Het gebouw A moet op de derde bouwlaag voorbij een bouwdiepte van 20 m een afstand van 
9,22 m houden tot de perceelsgrens met Zavelstraat 60. Hierdoor wordt de 45°-regel 
gerespecteerd. Ook voor het terras moet de 45°-regel gerespecteerd worden. Indien er naast 
deze volumewijziging, andere vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, moet hiervoor 
een stedenbouwkundige vergunning verkregen worden. 

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- Het advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 24 februari 2017 met kenmerk 

2017/479 moet strikt nageleefd worden. 
- De bekrachtigde archeologienota moet nageleefd worden. 
- Het advies van de brandweer van 28 februari 2017 met kenmerk BWDP/2016-

0141/002/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden. 
- Het advies van de milieudienst van 4 april 2017 met kenmerk 2017-021 KD moet strikt nageleefd 

worden: 
- Door IOK afvalbeheer wordt de mogelijkheid geboden om ondergrondse inzamelsystemen te 

plaatsen waar nood is aan collectieve inzamelsystemen zoals sociale woningbouw, privé 
nieuwbouwprojecten, appartementsblokken, … 
IOK afvalbeheer biedt de mogelijkheid om ondergrondse inzamelsystemen te gebruiken in 
plaats van Diftarcontainers op locaties waar ruimtegebrek is op het openbare domein om alle 
afvalcontainers en zakken aan te bieden voor de reguliere afvalinzamelingen. 
Het plaatsen van ondergrondse inzamelsystemen bij dit bouwproject is een meerwaarde om 
een deel van het huishoudelijk afval in te zamelen. 
Er worden voor drie verschillende fracties ondergrondse inzamelsystemen aangeboden: voor 
restafval, PMD en papier/karton. Inzameling van GFT via ondergrondse inzamelsystemen is 
niet toelaten, daarom zal er nog ruimte moeten worden voorzien voor het plaatsen van GFT-
containers. 
Voor het plaatsen van drie ondergrondse inzamelsystemen is een oppervlakte nodig van 8 x 2 
meter en een vrije diepte (geen leidingen) van 2,50 m. 
Achter de ondergrondse inzamelsystemen moet een vrije ruimte zijn van 1,20 m en boven de 
ondergrondse inzamelsystemen een vrije ruimte van 8 m voor het ledigen van de 
ondergrondse containers. 
De inplantingsplaats moet bereikbaar zijn vanaf het openbaar domein. Indien de vrachtwagen 
moet draaien is er een minimale draaicirkel nodig van 10,75 meter (bumperstraal). 



Het plaatsen en beheer van de ondergrondse inzamelsystemen wordt uitgevoerd door IOK 
Afvalbeheer. De kosten worden verhaald door de stad via haar belastingreglement waarbij aan 
de gebouwenbeheerder een maandelijks bedrag van 100 euro per ondergrondse 
inzamelsysteem wordt aangerekend. 

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd, moet hiervoor 
een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel lII. 

Het advies moet strikt nageleefd worden. 
- Het advies van de technische dienst van 29 maart 2017 met kenmerk EL17043 moet strikt 

nageleefd worden: 
Rooilijn 
- De rooilijn aan de kant waar de hoogspanningscabine is ingetekend, moet maximaal 

rechtgetrokken worden. De rooilijn die getekend is ter hoogte van de groenzone net achter het 
plein (14,5 op 14,5 m) moet doorgetrokken worden tot aan de hoogspanningscabine. Ze moet 
zover doorgetrokken worden dat de 'zone huisvuil' via het openbaar domein bereikbaar is. 
Concreet wil dit zeggen dat de ruimte van 1,16 m tussen de parkeerplaatsen en 
hoogspanningscabine als openbaar domein moet voorzien worden. Dit is mogelijk omdat 
volgende aanpassingen doorgevoerd moeten worden: 
- De lengte van de dwarsparkeerstroken moet 5 m zijn ipv 5,95 m. De groenzone die gelegen 

is aan de overkant van de rijweg moet 1,3 m zijn ipv 1,80 m. deze laatste ingreep zorgt er 
eveneens voor dat parkeren in deze berm maximaal wordt tegen gegaan. 

- De zone waar de hoogspanningscabine is ingetekend moet als privaat patrimonium aan Eandis 
worden overgedragen. 

- Daar waar geen zichtbare scheidingslijn is tussen het openbaar en privaat domein moet een 
boordsteen type ID1 geplaatst worden. Dit is zo ter hoogte van volgende delen: 
- In het eerste deel vanuit de Zavelstraat situeert zich zowel aan de linkerkant (blok A) als aan 

der rechterkant (blok B) privaat groen. Tussen het privaat en het openbaar domein moet 
een boordsteen geplaatst worden. 

- Daar waar blok A gelegen is tegen de Zavelstraat moet het private deel dat zich links van de 
inrit naar de kelder van Blok A bevindt, ingericht worden als groenstrook. Op die manier 
wordt de scheiding tussen openbaar en privé domein gevisualiseerd. Tussen de groenstrook 
en het openbaar domein moet een boordsteen geplaatst worden. De helling van de inrit 
naar de kelder van blok A mag pas aanvatten op het openbaar eigendom. 

- De private 'inhammen' die ingetekend zijn ter hoogte van blok A moeten 1,3 m minder breed 
zijn. Deze 1,3 m moet openbaar blijven en is noodzakelijk voor de aanleg van de 
nutsmaatschappijen. Deze 1,3 m moet verhard worden in opbreekbare materialen zodat 
visueel duidelijk is wat openbaar en privaat domein is. Alle private zaken (putten, …) die in de 
huidige plannen in deze 1,30 m zone zijn ingetekend, moeten dan ook verplaatst worden. 

- Er is een zeer kleine groenzone ingetekend van 0,5 m voor de gevellijn van blok A. Deze zone 
moet 1 m breed worden (door de lengte van de parkeerplaatsen terug te brengen van 5,5 m 
naar 5 m). De zone van 1 m moet als 'gemeenschappelijk groen' worden ingetekend (komt dus 
niet bij het openbaar domein te zitten). 

- Ter hoogte van het groenplein moet de rooilijn die loodrecht staat op de blokken B en C op 
dezelfde hoogte gebracht worden als de achterkant van het toegangspaadje. Het 
'gemeenschappelijk groen' neemt daardoor iets in oppervlakte toe. 

Riolering 
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. 
RWA 
- De ontwerper moet volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 

Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor 
zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de 
waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. 



- De bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 juli 2013 over de vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

- Er moeten regenwaterputten voorzien worden voor zowel de blokken A, B als C en de 
dimensionering ervan moet gebeuren conform de 'verordening hemelwater'. De toiletten van 
alle gelijkgrondse appartementen moeten op deze regenwaterputten aangesloten worden. 
Bovendien moet elke blok verplicht een buitenkraantje hebben dat als hergebruik kan dienst 
doen. 

- Op het openbare RWA-stelstel moeten 3 wachtaansluitingen klaar gestoken worden die op 
termijn mogelijk dienst kunnen doen om de overloop van de private infiltratie-units aan te 
sluiten (om te kunnen inspelen op eventuele regenbuien die in de toekomst structureel in 
intensiteit kunnen toenemen). Deze wachtaansluitingen mogen echter enkel gebruikt worden 
na uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur. 

- Er moeten 2 wachtaansluitingen voorzien worden op de RWA-riolering die zich bevindt tussen 
blok C en het nog te ontwikkelen gebied. Deze wachtaansluitingen zijn bedoeld om eventuele 
overlopen van private RWA-installaties van het later te ontwikkelen gebied op te vangen (cfr. 
vorig puntje).  

DWA 
- Aansluitingen van de aparte blokken 

- blok A moet aangesloten worden op de 2DWA-riolering van het project op de Zavelstraat 
(dit is niet geheel duidelijk op de plannen weergeven). 

- Er moeten 2 wachtaansluitingen klaar gestoken worden om het later te ontwikkelen gebied te 
kunnen aansluiten. 

- De terugslagklep van overstortput R1 moet op de vertrekkende leiding geplaatst worden in 
plaats van op de inkomende leiding. 

Wegenis 
- Keerpunt (= plein van 14,5 op 14,5 m) 

- Aan de kant van blok B moet een zone van 1,5 m groen voorzien worden voor 
nutsmaatschappijen. Deze 1,5 m moet afgenomen worden van de verharding van het 
keerpunt. Op die manier is de breedte van de groenzone uniform aan deze kant. 

- Aan de linkerkant van het groenplein moet een zone van 1,3 m groen voorzien worden als 
zone voor nutsleidingen. Deze 1,3 moet afgenomen worden van het keerpunt. Op die 
manier is de breedte van de groenstrook uniform aan deze kant. 

- Ter hoogte van blok B is juist voor het keerpunt een extra asfaltverharding voorzien aan de 
rechterkant. Omwille van de uniformiteit moet dit in klinkers aangelegd worden. 

- In TDP1 moet 50 cm extra voorzien worden voor de rijweg. Deze 50 cm moet afgenomen 
worden van de langsparkeervakken (bij langsparkeervakken is een breedte van 2 m 
voldoende). Zo wordt de rijweg van TDP 1 gelijk aan TDP2 en TDP 3. Het vrij ruim profiel van 
5,8 m (5 m + 0,3 + 0,5) in TDP2 en TDP 3 is noodzakelijk omwille van uitrijden dwarsparkeren. 

- Ter compensatie van het vrij ruim wegprofiel van 5,8 m moet de rijweg in omgekeerd 
dakprofiel aangelegd worden. Deze maatregel werkt snelheidsremmend. 

- TDP 4 komt niet overeen met het grondplan. Voor de technische dienst is volgend dwarsprofiel 
het meest opportuun: 

- Voor blok B een zone van 1,5 m voorzien voor de nutsmaatschappijen. 
- Vervolgens een toegangspad naar de verschillende inkommen van ongeveer 1,5 m breed. 
- Vervolgens een zone die bestand is voor overrijden door de brandweer. De breedte van deze 

zone moet beperkt worden tot 4 m (tenzij de brandweer hier andere eisen over stelt). 
- De resterende breedte moet als groen ingericht worden. De groenambteneaar moet de 

randvoorwaarden voor deze inrichting meegeven. 
- De rijweg, inclusief het keerpunt van 13 op 13,2 m, moet in cementbeton worden uitgevoerd. 

De fundering moet aangepast worden aan dit type van verharding. 
- Het openbaar domein ter hoogte van het groenplein moet afgeboord worden met een 

boordsteen type ID1 zodat de scheiding tussen het openbaar groenplein en het deel 
'gemeenschappelijk groen' visueel kan waargenomen worden. 



- Parkeerplaatsen moeten afgeboord worden met witte klinkers. 
Nutsmaatschappijen 
- Het inplantingsplan van de openbare verlichtingspalen moet voor plaatsing goedgekeurd 

worden door Eandis zodat de gehanteerde verlichtingsnormen worden gehaald (tussenafstand 
tussen verlichtingspalen). Tevens moet de plaatsing van de verlichtingspalen afgestemd 
worden op onder andere de inplanting van de bomen, de locatie van de parkeerplaatsen en 
eventuele andere verharde toegangen. 

- De private aansluitingen met betrekking tot nutsleidingen moeten maximaal op het private 
domein gelegd worden. Zo moeten voor blok C de private aansluitingen maximaal 
aangekoppeld worden in de zone voor de private inhammen (niet in de zone waar 
dwarsparkeerplaatsen zijn voorzien). 

Mobiliteit 
- De rijweg moet in een 'omgekeerd dakprofiel' worden aangelegd aangezien dit een groter 

snelheidsremmend effect heeft dan een rijweg in 'dakprofiel'. 
- Er moet een zone 30 gelden op de openbare wegenis. De ontwikkelaar moet een bebordings- 

en belijningsplan opmaken dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de dienst 
mobiliteit van de stad. Alle verkeersborden en belijningen moeten op kosten van de 
ontwikkelaar geplaatst worden voor de voorlopige oplevering van het openbaar domein. 

- Er moeten een aantal fietsenstallingen voor bezoekers voorzien worden ter hoogte van de 
inkommen van de respectievelijke blokken. Voor blokken A en B zullen de fietsenstallingen op 
het openbaar domein moeten geplaatst worden (in openbare groenzone). Voor blok c zullen 
de fietsenstallingen op het private domein moeten geplaatst worden (in private groenzone). 

- Voor zover dit juridisch mogelijk is (= afhankelijk van de erfdienstbaarheden) moet het 
werfverkeer maximaal geschieden via de Cardijnlaan en de servitudeweg. In dit geval wordt 
enkel werfverkeer langs de Zavelstraat toegestaan voor zover dit omwille van technische 
redenen niet anders kan.  

Andere 
In blokken B en C wordt het verzamelen van het huisvuil in de kelder georganiseerd. In blok A 
wordt een 'zone huisvuil' voorzien op maaiveldniveau. Omwille van uniformiteit met de andere 
blokken en om eventuele geurhinder te vermijden, moet het verzamelen van het afval in blok A 
ook in de kelder worden georganiseerd. Verder moet de milieudienst bekijken in hoeverre het 
opportuun en/of mogelijk is om een afvalstraatje te voorzien. 
Fasering uitvoering der werken (in functie van minimale risico beschadiging openbaar domein) 
Om het risico tot beschadiging van het nieuw aangelegde openbaar domein (door werfverkeer) 
tot een minimum te beperken, wordt volgende fasering opgelegd: eerst moet de riolering + 
fundering van het openbare domein aangelegd worden, vervolgens moet het private bouwproject 
worden gerealiseerd. In laatste instantie moet de bovenbouw en afwerking van het openbaar 
domein uitgevoerd worden. 
Samenwerkingsovereenkomst 
Er moet een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met de stad die de praktische 
randvoorwaarden voor de uitvoering van de werken op het openbaar domein regelt. Zo moet 
onder andere de ganse aanbestedingsbundel voor de werken op het openbare domein ter 
goedkeuring aan de stad worden voorgelegd. 

- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 
woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van 
een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner 
zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners 
uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in 
het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

- Langsheen de achterste perceelsgrens van de tuinen van het blok B moet een kruiwagenpad 
voorzien worden zodat de tuinen gemakkelijk bereikt kunnen worden zonder dat hiervoor de 
woning betreden moet worden. Dit kruiwagenpad mag privaat blijven. 

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, milieuwetgeving, …).  



- Er moet een groenplan opgemaakt worden. Dit groenplan moet ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

- Een groot gedeelte van het groenplein wordt voorzien met grasdals. Deze semiverharde 
oppervlakte moet tot een minimum beperkt worden en esthetisch in het groenplan worden 
ingewerkt. In functie van verhuisbewegingen kan een dubbel spoor volstaan. Het groenplan moet 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de brandweer.  

- De inrichting van het publieke domein moet in participatie met de buurt gebeuren.  
- 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 betreffende 
de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 
overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of 
de melding niet is gebeurd.  

Het college vraagt aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen in de zaak van de wegen, zodat 
tot uitrusting van de weg de volgende lasten kunnen worden opgelegd ten laste van de ontwikkelaar: 
- Kostenraming Eandis van 23 februari 2017 met kenmerk 45152601:  

- De bouwheer moet een lokaal ter beschikking stellen waarin de distributienetbeheerder de 
nodige apparatuur zal plaatsen om een nieuwe middenspanningcabine in uit te rusten. Dit 
lokaal moet in de basisakte worden opgenomen evenals de erfdienstbaarheden voor aanleg 
van nutsmaatschappijen.  

- Uitbreiding van het lage druknet om de appartementen achterin aan te sluiten. 
- Kostenraming Proximus van 10 februari 2017 met kenmerk CUO-CDR/JMS0382623: 

- De sleufkosten (graven, vullen, herbestraten, grondbemaling en grondverzet) voor de aanleg 
van de telefooninfrastructuur zijn ten laste van de verkavelaar. De overige kosten worden door 
Proximus gedragen. 

- Een andere nutsmaatschappij is piloot voor de sleufkost. Proximus rekent aan de verkavelaar 
een participatiekost aan van 90 euro. (exclusief mogelijke kosten voor bronbemaling en /of 
grondverzet). 

- Kostenraming Telenet nv van 2 februari 2017 met kenmerk 26104-HZ: 
- Er zijn aanpassingen aan het kabelnet nodig om de loten te voorzien van informatie- en 

communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de aanvrager.  
- Kostenraming Pidpa van 16 februari 2017 met kenmerk D-22-616: 

- Uitbreiding net: 13.305,52 euro, exclusief kosten voor aanpassingen aan leidingen door andere 
infrastructuurwerken en het eventueel herstel van bijzondere bestrating. 

- De grond die begrepen is binnen de grenzen van het openbaar domein moet overgedragen 
worden naar de stad voor inlijving bij het openbaar domein. De kosten verbonden aan deze 
overdracht zijn ten laste van de ontwikkelaar.  

 
 

003 OCMW: kennisname resultaat bezwaarschrift vaststelling van het exploitatietekort AZ St.-
Elisabeth Herentals vzw voor de jaren 2002-2003-2004 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het vast bureau van 
het OCMW Herentals van 9 mei 2017 waarbij 
- kennisgenomen is van de brief van 19 april 2017 van de federale overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over de opmerkingen aangaande 
de vaststelling van het exploitatietekort voor de jaren 2002-2003-2004 waarin wordt gemeld dat 
er enkel nog een tekort is vastgesteld voor 2002 voor een bedrag van 2.491.154,46 euro. 

- kennisgenomen is van het bedrag van 4.403.840,26 euro als totaal van de exploitatietekorten van 
het AZ St.-Elisabeth Herentals voor de periode 1995-2009, voor de verzelfstandiging. 

 
 



004 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring speelpleinwerking Diependaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de buurtspeelpleinwerking 
Diependaal zomer 2017 goed en verleent de gevraagde medewerking. 
 
 

005 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring speelpleinwerking NoMo 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zomerwerking  NoMo 2017 
goed en verleent de gevraagde medewerking. 
 
 

006 Deelname aan Youca (Zuiddag) 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan het project Youca Action 
Day op donderdag 19 oktober 2017. Het college van burgemeester en schepenen beslist om 6 jobs 
aan te bieden en leerlingen een dag te laten meewerken bij de het stadsbestuur en betaalt hiervoor 
50 euro per werkende jongere.  
 
 

007 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 7 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

008 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 12 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

009 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 18 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

010 Sociaal Artistiek Project: KunstwerkT Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 7 juli 2017 in Le Paige een receptie te 
organiseren ter afsluiting van het Sociaal Artistiek Project KunstwerkT Herentals. Tijdens deze 
receptie worden de werken tentoongesteld en voorgesteld aan de families, de pers, de 
burgemeester en schepenen en de secretarissen van de stad Herentals en het OCMW. In het najaar 
zal de tentoonstelling gedurende een maand lang in Le Paige worden opengesteld.  
 
 

011 Herentalse raad voor personen met een handicap: verslag van 24 april 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Herentalse raad 
voor personen met een handicap van 24 april 2017. 
 
 



012 Seniorenraad: verslag van maandag 22 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 
maandag 22 mei 2017. 
 
 

013 Aanvraag evenement Tasse Tout, ‘Lekker Smullen’ 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evenement ‘Lekker Smullen’, 
Zandstraat 90 in Herentals en weigert de inname van twee parkeerplaatsen ter hoogte van de 
Zandstraat 90 op de aangevraagde data. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft wel toestemming om de twee parkeerplaatsen ter 
hoogte van Zandstraat 90 in te nemen tijdens het regime van de winkel-wandelstraat. 
 
 

014 Opening nieuw kantoor Heylen Vastgoed 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opening van Heylen Vastgoed op 
vrijdag 23 juni 2017. Dit evenement start om 18 uur en het einde is voorzien om 23 uur.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de stoep ter hoogte van Grote 
Markt 10 in te nemen vanaf donderdag 22 juni 2017 tot en met zaterdag 24 juni 2017. 
Op de stoep moet voor de voetgangers een doorgang van 1,5 m open blijven. 
Het college van burgemeester en schepenen staat geen afwijking op de geluidsnorm toe. 
 
 

015 Aanvraag zomerbar zomer 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de organisator van 
een zomerbar van 29 juni 2017 tot 24 september 2017 op het multifunctioneel terrein aan de 
Herenthoutseweg en vraagt om de piste van het gebruik van het Stadspark te onderzoeken.  
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om het concept verder uit te 
werken en een concreet plan voor te leggen en een overleg in te plannen met de nodige 
ondersteunende stadsdiensten. Voor de vergoeding wordt het principe van inname van het 
openbaar domein gevolgd. 
 
 

016 Charter tot samenwerking binnen zone Neteland 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ‘Charter tot samenwerking binnen zone 
Neteland’ goed.  
 
 

017 Herstelvordering Sunpalace, Grote Markt 4: aanstellen raadsman 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een herstelvordering in te leiden tegen de 
bvba Sun Palace en om de eigenaars van het pand in gemeenverklaring te dagvaarden. Het college 
van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om de 
belangen van de stad in deze procedure te verdedigen. 
 
 

018 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 december 2017: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 



 
 

019 Verlenging aanstelling halftijds administratief medewerker preventie, welzijn en sociale 
zaken: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als halftijds administratief medewerker 
preventie, welzijn en sociale zaken, in vervanging van ziekte (X)*. 
 
 

020 Aanstelling administratief medewerker in vervanging van loopbaanonderbreking: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als administratief bibliotheekmedewerker 
in het niveau C met een arbeidsovereenkomst voor 1/5 in vervanging van loopbaanonderbreking van 
(X)* en voor 1/5 in vervanging van loopbaanonderbreking van (X)*, administratief bibliotheek-
medewerkers, van 1 juni 2017 tot einde loopbaanonderbreking van (X)*.  
 
 

021 Selectieprocedure arbeider wegen: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben 
gesteld voor de functie van arbeider wegen en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 
selectieprocedure: 
- (X)* 
 
 

022 Wijziging arbeidstijdregeling 2017: evaluatie leidinggevenden en technici stedelijke 
werkplaats 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de vakorganisaties gevraagde 
en door de dienst personeel & organisatie uitgevoerde evaluatie van: 
- de gewijzigde arbeidstijdregeling van de leidinggevenden van de dienst stedelijke werkplaats 

vanaf 2017 
- de gewijzigde arbeidstijdregeling van de techniekers en arbeiders technieken gebouwen vanaf 

2017 
- de mogelijkheid om de meewerkende ploegbazen in te schakelen in het systeem van flexibele 

arbeidstijd. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van het overleg- en 
onderhandelingscomité om deze evaluatie te agenderen op een volgende vergadering van dat 
comité. 
 
 

023 Uitgaven 2017: week 21 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

024 Leveren van een professionele stofzuiger voor de schrijnwerkerij - dossier 2017-044 - 
gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 3 offertes voor het leveren van 
een professionele stofzuiger voor de schrijnwerkerij. 



Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de goedkoopste bieder, zijnde 
Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 3, 2200 Herentals tegen het bedrag van 749,04 euro 
exclusief btw of 906,34 euro inclusief btw. 
 
 

025 Leveren van een A0 plotter voor de dienst ruimtelijke ordening - dossier 2017-043 - 
gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de twee offertes voor het leveren van 
een A0 plotter, inclusief 5 jaar garantie on site, voor de dienst ruimtelijke ordening. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Real Dolmen, A. 
Vaucampslaan 42, 1654 Beersel voor een totaalbedrag van 11.304,78 euro exclusief btw, hetzij 
13.678,78 euro inclusief btw. 
De gunning kadert in een afname van het raamcontract ICT dat de Vlaamse overheid heeft afgesloten 
met Real Dolmen en dat opengesteld werd voor lokale openbare besturen.  
 
 
Schepen Michiels verlaat de zitting 
 
 

026 Fietsinfrastructuur Veldhoven - bezwaarschrift 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
- buslijn 159 te behouden 
- de rijbaanbreedte op 6 m te houden, zoals in het voorliggende ontwerp 
- door het aangestelde studiebureau te laten onderzoeken of er meer asverschuivingen kunnen 

ingebouwd worden in het ontwerp 
- geen wijzigingen door te voeren aan het ontwerp ter hoogte van de kruispunten met Daalakker 

en Lange Eerselstraat 
- aan beide zijden een fietspad aan te leggen van 1,75 m en een voetpad van 1,50 m 
- het parkeren op de rijbaan beter te reguleren door middel van schilderingen op de rijbaan 
- een fietssluis te voorzien aan het kruispunt Veldhoven - Herenthoutseweg 
- te onderzoeken of het niet aangewezen is de eerste wegversmalling verder van de uitrit van de 

Zuidkempische werkplaats te plaatsen 
- de bestaande infrastructuur (bloembakken, paaltjes), die nu gebruikt worden in Veldhoven als 

wegversmalling na de werken te hergebruiken in het stuk tussen Dompel en de Spoorwegbrug 
- in het gedeelte tussen de Toekomstlaan en de spoorwegbrug fietssuggestiestroken aan te 

brengen 
- het studiebureau een voorstel op te laten maken waarbij binnen de voorziene kredieten 

kwaliteitsvol groen voorzien wordt en dit binnen de beschikbare openbare ruimte van 15 m 
rooilijnbreedte 

- het vernieuwen/verbeteren van de signalisatie en bebording mee te nemen in het dossier van 
Veldhoven, inclusief het plaatsen van een omega profiel ter hoogte van het wandelpad 

- het plaatsen van paaltjes tussen de rijweg en het fietspad onder de spoorwegbrug als suggestie 
mee op te nemen in het dossier 

- het vernieuwen van de toplaag van de asfaltverharding op te nemen in een volgend dossier van 
asfalt en beton. 

 
 

027 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 4 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 4 mei 2017 van de 
contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 



 
 

028 Contactvergadering met Eandis: verslag vergadering 4 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de contactvergadering 
met Eandis van 4 mei 2017. 
 
 

029 Telenet: uitvoeren van grondwerken - hoek Lierseweg/St.-Jansstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om ondergrondse leidingen te plaatsen voor het nieuwe gebouw op de hoek Lierseweg/St.-
Jansstraat 2. 
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. 

 
 

030 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 7. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 over de wegen- en 
rioleringswerken in de Markgravenstraat. 
 
 

031 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: bijsturing planning en 
fasering van de werken. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijsturing van de planning en de 
fasering van de wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat. Fase 2 zal vroeger van start gaan 
waardoor de werken bij het begin van het bouwverlof zullen gevorderd zijn tot en met het kruispunt 
met de Glasstraat. De heraanleg van de weg vanaf de Kleine Markt tot en met het kruispunt met de 
Vossenberg, fase 1, zal volledig afgewerkt zijn. 
 
 

032 Noorderwijk en Morkhoven: aanvullend verkeersreglement voor de beperking 5,5 ton, 
uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Artikel 1 
In de Paradijsstraat, de Servaas Daemsstraat, de Ring, de Morkhovenseweg, de Molenstraat en de 
Wiekevorstseweg wordt het verkeer verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in 
beladen toestand hoger is dan 5,5 ton, (uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd 
landbouwvoertuigen). 



Artikel 2 
De verkeersborden C 21 (5,5 ton) met onderbord uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd 
landbouwvoertuigen worden, afhankelijk van de rijrichting en overeenkomstig bijgevoegd plan, 
daarvoor geplaatst in de: 
- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Rode Leeuwstraat 
- Morkhovenseweg ter hoogte van het kruispunt met de Voortkapelseweg 
- Ring ter hoogte van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat 
- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ring 
- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herenthoutseweg. 

 
Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid. 
 
 

033 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV 2017/035: verlening - Grote Markt 8 - Heylen 
Vastgoed 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/035 aan Heylen Vastgoed, voor het terrein gelegen in Grote Markt 8, 
2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 365F. 
De aanvraag betreft de gevelwijziging van de gelijkvloerse verdieping van een bestaand pand zonder 
constructieve wijzigingen met het maken van een deuropening naar pand 10c. 
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 het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen van 10 mei 2017 met kenmerk 

20170001387 is ongunstig. Hierbij is beslist om de toegangsdeur in de voorgevel van de 
uitbreiding uit te voeren als een vast raam. Na overleg tussen Agentschap Toegankelijk 
Vlaanderen en de architect is een aangepast advies bezorgd. Het advies van het Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen van 22 mei 2017 is gunstig. Het advies wordt bijgetreden.  

- Het advies van de brandweer van 19 april 2017 met kenmerk BWDP/HA/95001/ 
005/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden  

- Op de voorgevel worden reclameletters aangebracht. Hiervan zijn geen gegevens opgenomen in 
het dossier. Wanneer de gevelreclame niet voldoet aan de bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is, moet de gevelreclame deel uitmaken van een afzonderlijke stedenbouwkundige 
vergunning.  

- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 
toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek, ARAB, …).  

- 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 betreffende 
de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 
overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of 
de melding niet is gebeurd. 

 

034 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2017/001: verlening - LandTec -
Lichtaartseweg 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met 
nummer SA2017/001 af aan LandTec, voor het terrein gelegen in Lichtaartseweg, 2200 Herentals met 
kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 661V2. 
De aanvraag betreft het oprichten van een nieuw meergezinsgebouw. 



Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- Het meergezinsgebouw moet de volledige breedte van het betreffend perceel beslaan over een 

minimale bouwdiepte van 9m.  
- Het meergezinsgebouw kan maximaal twee wooneenheden herbergen. 
- Er moeten minstens twee autostaanplaatsen geclusterd voorzien worden binnen het project 

zodanig dat aansluitend met de openbare weg slechts één inrit van maximaal 4,50m breed kan 
worden aangelegd.  

- Het advies van Infrabel van 7 april 2017 met kenmerk 3516.2017.138.HERENTALS is strikt te 
volgen. 

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 
2013 moet worden nageleefd bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor dit 
project. De overloop van de hemelwaterput mag hierbij niet worden aangesloten op de openbare 
riolering, maar wordt gebufferd en infiltreert volledig in de bodem op het eigen terrein.  

- Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 
bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de code van goede praktijk over buffering 
van hemelwater.  

- Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd waarbij de verharde 
oppervlakte zo veel als mogelijk beperkt worden. 

- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is 
van toepassing bij het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag voor dit project. 

- Bij het uitwerken van een stedenbouwkundige aanvraag voor een dergelijk meergezinsgebouw 
moet voldoende aandacht besteed worden aan privacy van de aanpalenden. De bepalingen 
omtrent lichten en zichten en erfdienstbaarheden uit het burgerlijk wetboek moeten hierbij 
gerespecteerd worden. 

 
 

035 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/244: kennisname verlening 
door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - stad Herentals - Binnengebied 
Schaliken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 
nummer SV2016/244 die op 17 mei 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
verleend werd aan de stad Herentals voor het inrichten van het binnengebied Schaliken dat 
verschillende deelprojecten in de publieke ruimte bevat. Deze deelprojecten zijn: een herinrichting 
van fiets- en wandelverbinding het Loopke en het stadspark Van Hilst, de realisatie van een tijdelijke 
parking in het binnengebied, ontsloten via Belgiëlaan en een tijdelijke groene inrichting van de 
publieke ruimte achter 't Hof en hotel De Karmel. De werken worden voorzien op het terrein gelegen 
in Herentals tussen Belgiëlaan, Hofkwartier, Nieuwstraat en Zandstraat en is kadastraal bekend als 1e 
afdeling, sectie F, percelen 183Y, 211W, 211Z, 218A, 223C, 230L, 236D en 237R. 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is:  
1. 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 

2. de volgende voorwaarden na te leven: 
- De voorziene parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten verhard worden met 

een effen en aaneengesloten verharding. 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de 

dienst ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 
- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 30 januari 2017 met kenmerk 

BWD/2016-0122/002/02/HAJPE moeten nageleefd worden. Het advies wordt aan de 
vergunning gehecht en maakt hier integraal deel van uit.  



- De voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 14 maart 2017 met kenmerk 2017-012 
JR moeten nageleefd worden, om maatregelen te treffen zodat de bestaande bomen 
behouden en beschermd kunnen worden, tijdens de werken en ook naar de toekomst toe. In 
functie van onderhoud en realisatie van het ontwerp, staan in het advies ook een aantal 
aanbevelingen. Deze moeten overwogen worden bij realisatie van het project in overleg met 
de milieudienst. Het advies wordt aan de vergunning gehecht en maakt hier integraal deel van 
uit. 

 
 

036 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/056: afwijking en beslissing – 
(X)* - Draaiboomstraat 2 (lot 1) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/056 aan (X)*, voor het terrein gelegen Draaiboomstraat 2 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 237D. 
De aanvraag betreft het bouwen van een woning. 
Het college stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend. 
Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking (afmetingen 
hemelwaterput) toe. 
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 haag in de voortuinstrook moet beperkt worden tot een hoogte van 1,00 m. Dit wordt in het 

rood aangeduid op de plannen.  
- Het advies van de technische dienst van 4 mei 2017 met kenmerk EL17075 moet strikt nageleefd 

worden: 
- contactname met de technische dienst van de stad via www.herentals.be/rioolaansluiting en 

dit voor de aanleg van het private afvalwaterstelsel 
- het bijkomend hergebruiken van opgevangen hemelwater via een buitenkraantje 
- het aanleggen van de inrit en het pad ter hoogte van de voorgevel in waterdoorlatende 

materialen 
- het laten afwateren van het hemelwater afkomstig van het terras naar de omliggende bodem 

zodat het er op natuurlijke wijze kan infiltreren 
- het aanpassen van de afmetingen van de verharding ter hoogte van de voorgevel aan de 

verkavelingsvoorschriften, d.w.z. een maximale breedte van 80 cm 
- de technische dienst geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een hemelwaterput van 

7.500 liter en het realiseren van een noodoverlaat op de openbare riolering 
- 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. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 
- 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 betreffende 
de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 
overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of 
de melding niet is gebeurd. 

 
 



037 Stedenbouwkundige melding nummer ME 2017/008: aktename – (X)* - Diesterbaan 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/008 
van (X)*, voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Diesterbaan 4, 2200 Herentals 
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 243X3. 
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. 
- 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. 
 
 

038 PV nummer TU.66.L7.002361/2017: kennisname en vraag tot herstel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het opgemaakte PV nummer 
TU.66.L7.002361/2017 opgesteld door de politie op 7 april 2017. 
Het college geeft opdracht aan de jurist, de dienst ruimtelijke ordening en de technische dienst om 
de bouwheer van het project en zijn architect uit te nodigen voor een overleg en de vraag te stellen 
om een stappenplan met een realistische maar strikte timing op te maken, om de overtredingen die 
opgesomd zijn in het proces verbaal, ongedaan te kunnen maken. 
 
 

039 Intrekking ontwerpkaart ‘Meest kwetsbare waardevolle bossen’: kennisname. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van 23 mei 2017 van 
Agentschap Natuur en Bos over de beslissing van de Vlaamse regering van 22 mei 2017 om de 
ontwerpkaart ‘Meest kwetsbare waardevolle bossen’ in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt 
hierdoor stopgezet. 
 
 

040 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: CO² uitstoot bibliotheek 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem 
van 5 mei 2017 over uitstoot van CO² bibliotheek 2017 en antwoordt met een brief. 
 
 

041 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: obstakelvrije goten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem 
van 8 mei 2017 over obstakelvrije goten en antwoordt met een brief. 
 
 

042 Iveka: algemene vergadering 20 juni 2017: warmtenetten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van Iveka voor 
deelname aan de algemene vergadering op 20 juni 2017 en kiest principieel om de ontwikkeling, de 
aanleg en de exploitatie van de wamtenetten toe te vertrouwen aan Iveka. 
Het college van burgemeester en schepenen rekent op een proactieve aanpak met betrekking tot de 
ontwikkeling van een warmtenet op het grondgebied van Herentals en zal de beheersovereenkomst 
nauwkeurig opvolgen en desnoods intrekken of wijzigen. 



Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 
dossier van de algemene vergadering van Iveka van 20 juni 2017 te agenderen op een volgende 
gemeenteraad. 
 

Door het college 
Bij verordening 
 
de secretaris                      de burgemeester 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                     Jan Bertels 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


