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001 Molekens Run 12 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren 
van ‘Molekens Run’ op zaterdag 12 augustus 2017. Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 
 
 

002 Olensfest 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op aan de organisatie 
Olensfest vzw uit Olen voor de organisatie van evenementen op 6, 7 en 8 oktober 2017 op de 
evenementenweide van het dagrecreatiecentrum Het Netepark in Herentals: 
- beperken in tijd voor opbouw en afbraak 
- overeenkomst maken met de concessionaris  
- beperken in afwijking van de geluidsnorm 
- de naam wijzigen. 
De organisator wordt uitgenodigd op een veiligheidsoverleg, dat plaatsvindt in juli 2017 en moet de 
gemaakte afspraken nakomen. 
De organisator moet een veiligheidsplan indienen voor de aanvang van het veiligheidsoverleg. 
De organisator moet zich houden aan het politiereglement van de stad Herentals voor de 
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het 
publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement. 
De muziekactiviteiten mogen maximaal twee dagen duren: 6 en 7 oktober 2017. De festival- en 
familiedag op 8 oktober 2017 wordt niet goedgekeurd. 
De muziekactiviteiten mogen enkel tussen 18 uur en 24 uur plaatsvinden met een geluidsniveau tot 
maximaal 95 dB(A) L Aeq,15 min. 
Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd 
door middel van meetapparatuur. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar 
voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. 
De geluidsbronnen mogen niet gericht zijn op bewoonde gebouwen in de naaste omgeving. 
Na afloop van het festival wordt een evaluatie gemaakt door het stadsbestuur. 
 
 

003 Externe evenementen 2017: Saamdagen Fos Open Scouting 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de Saamdagen FOS 
Open Scouting van 22 september 2017 tot en met 24 september 2017 van FOS Open Scouting in 
Herentals en het verblijf op het domein De Brink. Het college van burgemeester en schepenen 
verleent haar medewerking aan FOS Open Scouting.  
Het college van burgemeester en schepenen meldt dat niet alle gevraagde uitleenmaterialen kunnen 
geleverd worden omdat er verschillende activiteiten in Herentals plaatsvinden. Er kunnen 80 



dranghekken en 90 tafels geleverd worden in plaats van de gevraagde 120 dranghekken en 105 
tafels. Alle gevraagde ondersteuning in verband met uitleenmaterialen is geregeld via reglementen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot maximum 95 
dB(A) L Aeq, 15 min goed op zaterdag 23 september 2017 voor de buitenactiviteit tot 22 uur en voor 
de fuif in de tent tot 3 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de opmaak van een 
parkeerverbod van 21 september 2017 tot en met 25 september 2017:  
- van donderdag tot en met zaterdag 17 uur geldt een parkeerverbod voor de achterste 100 meter 

van de parking. De eerste 16 parkeerplaatsen blijven behouden voor bezoekers van de 
begraafplaats tot en met zaterdag 17 uur. 

- de keerlus Bosbergen: van vrijdag 15 september 2017 19 uur tot en met maandag 25 september 
2017 12 uur 

- Bosbergen: van de parkeerplaatsen van de begraafplaats tot aan de keerlus van dinsdag 19 
september 2017 8 uur tot en met maandag 25 september 2017 12 uur. 

 
 

004 Extern evenement 2017: jongerencampagne/schone klerencampagne 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sensibiliserende activiteit 
tijdens Summer Kick Off op woensdag 28 juni 2017 goed.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sensibiliserende activiteit 
tijdens Herentals Fietst Feest op donderdag 27 juli 2017 niet goed. 
 
 

005 Circus Pipo: juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Circus Pipo voor het gebruik 
van het multifunctioneel terrein van zondagavond 17 juni 2018 tot en met zondag 24 juni 2018. De 
circusvoorstellingen gaan door van woensdag 20 juni 2018 tot en met zondag 24 juni 2018.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed. 
 
 

006 Organisatie EHBO-vorming voor het jeugdwerk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een gratis cursus EHBO voor leden van het 
jeugdwerk in samenwerking met het Rode Kruis van Herentals op zaterdag 4 november 2017. 
 
 

007 Ronde van Noorderwijk 2017 van 31 juli 2017 tot 6 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking aan de 
gemeenschapsraad voor het organiseren van de Ronde van Noorderwijk van 31 juli 2017 tot en met 6 
augustus 2017: 
- de aankondiging van het evenement op de digitale infoborden 
- het gebruik van de gevraagde uitleenmaterialen: 1 container dranghekken (alle dagen te 

verplaatsen), 4 vlaggenmasten en 10 vlaggen. Op zondag 6 augustus 2017 bijkomend 
uitleenmateriaal: 2 containers dranghekken, 10 vlaggenmasten, 1-2-3 podium, 10 podiumbakken, 
150 stoelen, 50 tafels. Het uitleenmateriaal wordt geleverd en opgehaald. 

- het gebruik van Diftar evenementcontainers: één restafvalcontainer van 1.100 liter en vier 
restafvalcontainers van 240 liter 

- indien gewenst, kan een veiligheidsoverleg worden aangevraagd 



- de organisatie moet zich houden aan het politiereglement van de stad Herentals: over de 
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het 
publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de opmaak van een tijdelijke 
verkeersreglement op volgende dagen: 
- dinsdag 1 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur, zone 30 in de Servaas Daemsstraat, van kruispunt 

Woud tot Servaas Daemsstraat 74 
- van woensdag 2 augustus om 10 uur tot donderdag 3 augustus om 2 uur, alle verkeer verboden in 

de Ghellincklaan vanaf kruispunt met Ring tot kruispunt met Schravenhage 
- woensdag 2 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur, alle verkeer verboden in Koningsveld vanaf 

kruispunt de Ghellincklaan tot kruispunt Prinsenstraat 
- woensdag 2 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur, alle verkeer verboden in Prinsenstraat 
- donderdag 3 augustus 2017 van 18 uur tot 23 uur, zone 30 in Rossem tussen kruispunt Servaas 

Daemsstraat en Pluiskensvest 
- vrijdag 4 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur, alle verkeer verboden in Zandkapelweg tussen 

kruispunt Verbindingsstraat/Voortkapelseweg en Hoogton 
- vrijdag 4 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur in Klaterteer tussen kruispunt Zandkapelweg en 

Hoogton 
- zaterdag 5 augustus 2017 van 18 uur tot 21 uur, zone 30 in de Ghellincklaan en Schravenhage 
- zondag 6 augustus 2017 van 13 uur tot 20 uur, zone 30 in de Ghellincklaan en Schravenhage. 
 
 

008 Kennisname verslag overleg ‘t Pact van 3 mei 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van 3 mei 
2017 tussen de directeurs van de cultuurcentra van ’t Pact en de lokale verantwoordelijke politici. 
 
 

009 Flashmob huwelijk 14 juli 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor de organisatie van 
een flashmob, naar aanleiding van het huwelijk (X)*, op vrijdag 14 juli 2017.  
De parkeerstrook aan het standbeeld van de Boerenkrijg wordt parkeervrij gemaakt op vrijdag 14 juli 
2017 van 12 uur tot 16 uur. De elektriciteitskast aan het standbeeld van de Boerenkrijg mag gebruikt 
worden door de organisatie. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stedelijke werkplaats om de 
elektriciteitskast gebruiksklaar te maken. De organisatie voorziet zelf een verdeelkast. 
De organisatie moet toezien dat andere huwelijken niet gestoord worden. De toegang van de 
Lakenhal moet vrij blijven. 
 
 

010 Open Monumentendag 2017 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma voor de Open 
Monumentendag op 9 en 10 september 2017 waarin de site rond de Zaat en de Roest als speerpunt 
worden opgenomen. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de in het financiële advies 
opgenomen kosten. 
Er wordt een receptie aangeboden op vrijdag 8 september 2017 bij Lynx Automation. 
 
 



011 Herfst-en winterwandelingen 2017-2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen voorziet voor de organisatie van de herfst- en 
winterwandelingen editie 2017-2018 een receptie op 25 mei 2018 in de Lakenhal. 
De dienst toerisme werkt de organisatie van de herfst- en winterwandelingen editie 2017-2018 
verder uit. 
 
 

012 Rommelmarkt multifunctioneel terrein 1 juli 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan (X)* om een rommelmarkt in te 
richten op het multifunctioneel terrein op 1 juli 2018. Voor het gebruik van water en elektriciteit 
wordt de gebruikelijke vergoeding aangerekend en voor de inname van het terrein wordt een 
vergoeding aangerekend volgens het retributiereglement over de inname van het openbaar domein. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen uitleenmateriaal te leveren aan de 
organisator omdat dit niet strookt met de reglementaire bepalingen over het uitleenmateriaal. 
 
 

013 Onthulling standbeeld Rik Van Looy 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de onthulling van het standbeeld van 
Rik Van Looy te organiseren op zaterdag 12 augustus om 11 uur op de Grote Markt samen met een 
volksfeest waar voor speciale genodigden een uitnodiging wordt opgemaakt, maar waar iedereen die 
wil, mag aanwezig zijn. 
De kosten hiervoor worden ten laste van de stadskas genomen.  
Op de Grote Markt wordt op de Zuidkant een parkeerverbod voorzien. De ceremoniewagens voor de 
huwelijken krijgen doorgang langs het voetpad rechtdoor richting Bovenrij (afgebakend met 
dranghekken).  
De koppels die trouwen op 12 augustus 2017 worden gecontacteerd en zij worden verwittigd dat er 
een volksfeest zal plaatsvinden ter ere van Rik Van Looy. Het college van burgemeester en schepenen 
geeft hen de mogelijkheid om hun ceremonie te verplaatsen naar kasteel Le Paige.  
Het college van burgemeester en schepenen nodigt Rik van Looy uit om het guldenboek te 
ondertekenen. 
 
 

014 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanvraag begeleiding OVSG 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen besluit pedagogische begeleiding aan te vragen bij 
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) voor (X)*. 
 
 

015 Aanleg kunstgrasveld VC Herentals: toekennen subsidie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 200.000 euro aan VC 
Herentals voor de aanleg van een kunstgrasveld. De subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen 
van de werken. 
 
 

016 Aanleg kunstgrasveld K Noordstar VV: toekennen subsidie 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 200.000 euro aan K Noorstar 
VV voor de aanleg van een kunstgrasveld. De subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen van de 
werken. 



 
 

017 Aanleg drainage, sproeisysteem en verlichting SKS Herentals: toekennen subsidie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 128.000 euro aan SKS 
Herentals voor de aanleg van een nieuwe verlichting, een drainage en een sproeisysteem. De 
subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen van de werken. 
 
 

018 Aanstelling arbeider groen niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: 
Jef Van Dingenen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Jef Van Dingenen, (X)* aan als arbeider groen in 
het niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De effectieve datum van de 
indiensttreding wordt op een later college van burgemeester en schepenen geagendeerd. 
 
 

019 Opwaardering van het niveau E naar het niveau D: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen bevordert (X)*, in het kader van de opwaarderingen van 
het niveau E naar het niveau D tot contractuele arbeider (groen) bij stad Herentals met ingang vanaf 
1 juli 2017. 
 
 

020 Ontslag in wederzijds akkoord: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

021 Uitgaven 2017: week 25 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

022 Bestelbons 2017: week 25 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 
26 juni 2017 bestelbons 2017004872, 2017004909 en 2017005018 goed. 
 
 

023 Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het 
diftarsysteem, saldo 2016: kennisname aanpassing kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de administratieve fout bij IOK. 
Hierdoor wordt het totale bedrag van kohier 8077 verlaagd van 4.712,18 naar 4.671,38 euro. 
 
 

024 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslag kerkraad 11 april 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 11 april 2017. 
 
 



025 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 13 juni 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 13 juni 2017. 
 
 

026 Leveren van een plateaucontainer voor het vervoer van de hoogwerker - dossier 2017-050: 
gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 
leveren van een plateaucontainer voor het vervoer van de nieuwe hoogwerker.  
Na evaluatie van de offertes gunt het college van burgemeester en schepenen deze opdracht aan de 
firma L.V.C. Containerbouw, Joris Helleputtestraat 9 - Industrieterrein Balendijk, 3920 Lommel met 
een bedrag van 3.967 euro exclusief btw of 4.800,07 euro inclusief btw. 
 
 

027 Sanering wateroverlast Koeterstraat door de plaatsing van infiltratiekolken - W-065-2017: 
gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 8 V-flow infiltratiekolken en infiltratiekratten 
te plaatsen in de Koeterstraat. De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.  
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe aan de economisch meest 
voordelige inschrijver, Wegenbouw Sterckx, Winkelomseheide 217A, 2440 Geel met een bedrag van 
34.141,20 euro, exclusief btw. 
 
 

028 Binnengebied Schaliken: uitvoeren milieuhygiënisch onderzoek en opmaak technisch 
verslag - 2017-030: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het uitvoeren van een 
milieuhygiënisch onderzoek en de opmaak van het technisch verslag voor het binnengebied 
Schaliken via een onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 19 juni 
2017, goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 
voordelige bieder, Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870  Puurs, met een 
inschrijvingsbedrag van 5.376,50 euro exclusief btw of 6.505,57 euro inclusief btw. 
 
 

029 Vernieuwen deur koetshuis - 2017/051: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een 
nieuwe buitendeur in het koetshuis via een onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 19 juni 
2017 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een 
nieuwe buitendeur in het koetshuis aan de economisch meest voordelige bieder, Kwadro (improve it 
– BE0859.643.593), Poederleeseweg 192 te 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 8.485 
euro exclusief btw of 10.266,85 euro inclusief btw. 
 
 



030 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: voorontwerp 5 versie 1 juni 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van: 
- het voorontwerp 5: versie 1 juni 2017 
- het verslag van de vergadering van 1 juni 2017 met de werkgroep over voorontwerp 5 
- het verslag van de vergadering van 12 juni 2017 met de cultuurraad en het Stadstheater. 
 
 
Schepen Van Olmen neemt deel aan de zitting en neemt het voorzitterschap waar 
 
 

031 Binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek W-063-2017 en de raming voor de 
opdracht ‘Binnengebied Schaliken’, 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 894.406,51 euro exclusief btw of 1.062.770,33 euro inclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht ‘Binnengebied Schaliken’ te gunnen 
via een open offerteaanvraag. 
 
 

032 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 4 van het dossier ‘aanleg 
Begijnhofpark’.  
 
 

033 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat W-055-2016: werfverslag 10 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 10 over de wegen- en 
rioleringswerken in de Markgravenstraat. 
 
 
Schepen Ryken verlaat de zitting 
 
 

034 Fietsinfrastructuur Veldhoven - aangepaste plannen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepaste ontwerp voor de 
fietsinfrastructuur in Veldhoven goed en beslist dat er gestart kan worden met de 
bouwaanvraagprocedure. 
 
 
Burgemeester-voorzitter Jan Bertels neemt deel aan de zitting en neemt het voorzitterschap waar  
 
 

035 Openbaar onderzoek deklassering onbevaarbare waterlopen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de provincie Antwerpen 
om een openbaar onderzoek te organiseren om de Hellekensloop en de Gerheezeloop te 
declasseren. 



 
 

036 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Wittenberg op zaterdag 26 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Wittenberg’ op zaterdag 26 augustus 2017: 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Wittenberg (stuk na Leemputten) van vrijdag 25 augustus 
2017 om 15 uur tot en met zondag 27 augustus 2017 om 15 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 
door de plaatsing van nadarhekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 
Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

037 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Koppelandstraat - Nonnenstraat op vrijdag 21 juli 
2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Koppelandstraat / Nonnenstraat’ op vrijdag 21 juli 2017: 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Koppelandstraat (stuk tussen Grote Markt en 
Nonnenstraat) op vrijdag 21 juli 2017 tussen 18 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 
door de plaatsing van nadarhekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 
Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

038 Tijdelijk verkeersreglement: Herentals Fietst en Feest 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van “Herentals Fietst en Feest 2017 op donderdag 27 juli 2017 en vrijdag 28 juli 2017: 
1. Donderdag 20 juli 2017: 

A. Stilstaan en parkeren verboden op: 
Zuidkant Grote Markt (van Lantaarnpad tot aan Koppelandstraat) (uitgezonderd organisatie 
HFF) 
Vanaf donderdag 20 juli 2017 om 6 uur tot dinsdag 1 augustus 2017 om 20 uur. 

B. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden: 
Zuidkant Grote Markt (van Lantaarnpad tot Koppelandstraat) 
Vanaf donderdag 20 juli 2017 vanaf 7 uur tot dinsdag 1 augustus 2017 om 20 uur. 

C. Enkelrichtingverkeer tijdelijk opgeheven: 
Kloosterstraat 
Vanaf donderdag 20 juli 2017 vanaf 7 uur tot dinsdag 1 augustus 2017 om 20 uur. 

2. Maandag 24 juli 2017: 
A. Stilstaan en parkeren verboden op: 
- Parking Molenvest (Herenthoutseweg/Molenvest/Bibliotheek) 

Vanaf maandag 24 juli 2017 vanaf 7 uur tot dinsdag 1 augustus 2017 om 16 uur (uitgezonderd 
organisatie HFF). 

- Molenvest (van Herenthoutseweg naar Gildelaan) 
Beide kanten rijbaan: vanaf maandag 24 juli 2017 vanaf 7 uur tot dinsdag 1 augustus 2017 om 
16 uur (uitgezonderd organisatie HFF). 

- Parking ’t Hof 
Vanaf maandag 24 juli 2017 om 7 uur tot maandag 3 juli 2017 om 20 uur. 

- Noordkant Grote Markt 
Vanaf maandag 24 juli om 7 uur tot maandag 31 juli 2017 om 20 uur. 

- Parking Sint-Waldetrudiskerk (gezien over inrit van Kerkstraat naar zijdeur kerk)  
Linkerzijde: vanaf maandag 24 juli 2017 vanaf 8 uur tot dinsdag 01/08/2017 om 20 uur  

3. Dinsdag 25 juli 2017: 



A. Stilstaan en parkeren verboden op: 
- Koppelandstraat (vluchtroute/aanrij route hulpdiensten) 

Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli /2017 om 24 uur. 
- Kloosterstraat (vluchtroute / aanrijroute hulpdiensten) 

Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 om 20 uur. 
- Gildelaan (van Molenvest naar Kerkplein) – Dienstenzone en fietsparking 

Beide kanten rijbaan: vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 16 uur 
(uitgezonderd organisatie HFF). 

B. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden 
- Noordkant Grote Markt (van Koppelandstraat tot Hofkwartier) 

Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 m 24 uur. 
C. Enkelrichtingverkeer tijdelijk opgeheven: 
- Koppelandstraat (van Nonnenstraat tot Grote Markt) 

Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 m 24 uur. 
- Zandstraat (van Collegestraat tot Grote Markt) 

Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 m 24 uur. 
Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden met uitzondering van het plaatselijk 
verkeer en organisatie: 
Hofkwartier (vanaf Augustijnenlaan) 
Vanaf dinsdag 25 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 m 24 uur. 

4. Woensdag 26 juli 2017: 
A. Stilstaan en parkeren verboden op: 
- Kerkstraat 

Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 7 uur tot zondag 30 juli 2017 om 24 uur. 
Parking Sint-Waldetrudiskerk (gezien over inrit van Kerkstraat naar zijdeur kerk) – Rechterzijde: 
vanaf woensdag 26 juli 2017 vanaf 12 uur tot zondag 30 juli 2017 om 20  
uur  

- Lantaarnpad 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 14 uur. 

- Hofkwartier 
Van woensdag 26 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur (uitgezonderd 
organisatie HFF). 

- Bovenrij (van Nonnenstraat tot Grote Markt) 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 14 uur. 

- Zandstraat (van Grote Markt tot Nieuwstraat) 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 18 uur. 

- Bovenrij (van Bovenpoort tot Nonnenstraat) 
Beide kanten rijbaan: vanaf woensdag 26 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 14 
uur. 

B. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden 
- Lantaarnpad 

Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 12 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur. 
Kerkstraat 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 12 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur. 

- Bovenrij (tussen Nonnenstraat en Grote Markt) 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 12 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur. 

- Hofkwartier 
Van woensdag 26/07/2017 om 12 uur tot zaterdag 29/07/2017 om 12 uur (uitgezonderd 
organisatie HFF). 

- Zandstraat (van Grote Markt tot Nieuwstraat) 
Vanaf woensdag 26/07/2017 om 12 uur tot zaterdag 29/07/2017 om 12 uur. 
C. Enkelrichtingverkeer tijdelijk opgeheven: 

- Koppelandstraat (van Augustijnenlaan tot Nonnenstraat) 
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 12 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur. 



- Nonnenstraat  
Vanaf woensdag 26 juli 2017 om 12 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 12 uur. 

5. Donderdag 27 juli 2017: 
A. Stilstaan en parkeren verboden: 
- Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg 

Op donderdag 27 juli 2017 van 8 uur tot 24 uur. (uitgezonderd organisatie HHF). 
- Nonnenstraat (vluchtroute/aanrij route hulpdiensten) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot zaterdag 29/07/2017 om 12 uur. 
- Parking AC (voor en achteraan) (uitgezonderd genodigden) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot 24 uur. 
- Helikopterplein (AC) (uitgezonderd genodigden) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot 24 uur. 
- Collegestraat 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur. 
- Kerkplein 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 24 uur. 
- Herenthoutseweg (van Kerkplein tot St.-Jansstraat) 

Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur. 
- Noorderwijksebaan (van inrit winkelparking tot aan de Sint-Waldetrudisstraat)  

Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur 
met uitzondering voor personen in het bezit van de speciale parkeerkaart voor personen met 
handicap. 

- St.-Waldetrudisstraat 
Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur. 

- de Paepestraat 
Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur. 

- Stadspoortstraat (van Ernest Claesstraat tot aan de Bovenpoort) 
Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 22 uur. 

- Augustijnenlaan (richting station - tussen Hellekensstraat en St.-Jobsstraat) 
Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 3 uur 
"uitgezonderd genodigden" (vip parking). 

- Hellekensstraat 
Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 3 uur. 

- St.-Jobsstraat (tussen Hellekensstraat en Augustijnenlaan) 
Beide kanten rijbaan: vanaf donderdag 27 juli /2017 om 14 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 3 
uur. 

- Buurtparking Schoolstraat (Rode Kruis) 
Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 8 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 8 uur “uitgezonderd 
medewerkers Rode Kruis”. 

- Augustijnenlaan (beide richtingen – middenberm rijbaan) (tussen Zwanenberg en 
Hellekensstraat): Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 3 uur 
"uitgezonderd genodigden" (vip parking). 

- Kleerroos (parking gidsenlokaal) 
Op donderdag 27 juli 2017 van 8 uur tot 24 uur "uitgezonderd genodigden" (vip parking). 

B. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden: 
- Olympiadelaan (van Wuytsbergen tot Vorselaarsebaan - Publieksparking) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 13 uur tot vrijdag 2 juli 2017 om 7 uur. 
- Gildelaan (van Kerkplein tot Molenvest) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 16 uur. 
- Molenvest (van Herenthoutseweg tot Gildelaan) 

Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot zaterdag 29 juli 2017 om 16 uur. 
- Parcours – volgende straten: 

- Collegestraat 
- Kerkplein 



- Herenthoutseweg (van Kerkplein tot St.-Jansstraat) 
- Noorderwijksebaan (van inrit winkelparking tot St.-Waldetrudisstraat) 
- St.-Waldetrudisstraat 
- Bovenrij (van St.-Waldetrudisstraat tot Nonnenstraat) 
- de Paepestraat 

Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 
- Stadspoortstraat (van Boerenkrijglaan tot St.-Waldetrudisstraat) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 
- Augustijnenlaan (stuk tussen Hellekensstraat en St.-Jobsstraat - rijrichting van ringlaan naar 

station). 
Vanaf donderdag 27 juli 2017 om 14 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 3 uur. 

C. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden met uitzondering van het plaatselijk 
verkeer: 

- Koppelandstraat 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Nonnenstraat  
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Zandstraat (van Zandpoort tot aan Nieuwstraat) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- St.-Jansstraat (van Bergenstraat tot Herenthoutseweg) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Herenthoutseweg (van ringlaan tot St.-Jansstraat) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Noorderwijksebaan (van Herenthoutseweg tot aan winkelparking) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Nieuwstraat (tussen Vaartstraat en Zandstraat 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juli 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

- Spekmolenstraat (tussen St.-Waldetrudisstraat en Wipstraat) 
Van donderdag 27 juli 2017 om 6 uur tot vrijdag 28 juli 2017 om 1 uur en vrijdag 28 juil 2017 
van 12 uur tot 22 uur. 

6. Vrijdag 28/07/2017: 
A. Stilstaan en parkeren verboden: 
- Parking AC (voor en achteraan) 

Vrijdag 28 juli 2017 om 14 uur tot 24 uur (uitgezonderd genodigden). 
- Helikopterplein (AC) 

Vrijdag 28 juli 2017 om 14 uur tot 24 uur (uitgezonderd genodigden). 
B.  Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden: 
- Stadspoortstraat (van Ernest Claesstraat tot Bovenpoort) 

Op vrijdag 28 juli 2017 van 12 uur tot 22 uur. 
C. Alle doorgaand verkeer in beide richtingen verboden met uitzondering van het plaatselijk 

verkeer: 
- Boerenkrijglaan (tussen Hondsberg en Boerenkrijglaan) 

Op vrijdag 28 juli 2017 van 14 uur 18 uur. 
- Kleerroos (aansluiting tussen Kleerroos en Stadspoortstraat) 

Op vrijdag 28 juli 2017 van 14 uur 18 uur. 



- Hannekenshoek (aansluiting tussen Hannekenshoek en Herenthoutseweg) 
Op vrijdag 28 juli 2017 van 14 uur 18 uur. 

- Wilgenlaan (aansluiting tussen Wilgenlaan en Herenthoutseweg) 
Op vrijdag 28 juli 2017 van 14 uur 18 uur. 

Al de maatregelen in verband met verboden stilstaan en parkeren worden meegedeeld door het 
plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 
Al de maatregelen in verband met het volledig afsluiten van straten, enkelrichting opheffen, … 
worden meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verlichting en de verkeersborden C3, 
M3, F45, F41 en “uitgezonderd plaatselijk verkeer". 
 
 

039 Tijdelijk verkeersreglement: kermis Morkhoven van zondag 27 augustus 2017 tot en met 
dinsdag 29 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 
organisatie van ‘kermis Morkhoven’ van zondag 27 augustus 2017 tot en met dinsdag 29 augustus 
2017: 
Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp in Morkhoven van woensdag 23 augustus 2017 om 8 
uur tot en met woensdag 30 augustus 2017 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 
verkeersborden E3 met onderbord. 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp in Morkhoven van woensdag 23 augustus 2017 om 8 
uur tot en met woensdag 30 augustus 2017 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
plaatsing van nadarhekken met verkeersborden C3, F45c en “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 
Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

040 Tijdelijk verkeersreglement: kermisjogging Morkhoven op dinsdag 29 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende verkeersmaatregelen op voor de 
organisatie van de ‘kermisjogging Morkhoven' op zaterdag 29 augustus 2017: 
Op dinsdag 29 augustus 2017 is er stilstaan- en parkeerverbod in de Goorstraat (ter hoogte van 
parochiezaal en kerk) en Dorp tussen 13 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 
verkeersborden E3 met onderbord. 
Op dinsdag 29 augustus 2017 is er stilstaan- en parkeerverbod op gans het parcours tussen 17 uur en 
21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 
Op dinsdag 29 augustus 2017 is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 18 uur en 21 uur in 
volgende straten: Dorp, Streepstraat (tussen Dorp en Koninkrijk), Breidelstraat, Goorstraat, 
Broekhoven (tussen Goorstraat en Bemden), Rode Leeuwstraat (vanaf Tempels), Tempels en St.-
Niklaasstraat. Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van nadarhekken met 
verkeersborden C3, F45 en “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 
Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

041 Grondverwerving Servaas Daemsstraat - opdracht grondverwerving Dienst 
Vastgoedtransacties 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Dienst Vastgoedtransacties aan te stellen 
voor de verwerving van de eigendommen van de nv Aqafin in Noorderwijk, percelen sectie B 
nummers 59/X en 59/Y. 
 
 



042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/057: verlening – (X)* - 
Vuilvoort z/n 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/057 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vuilvoort, 2200 Herentals met 
kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 90B, sectie E, perceel 257/02. 
De aanvraag betreft het vellen van een boom. 
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 Vlaamse Milieumaatschappij van 13 juni 2017 met kenmerk WT2017OA0033 

moet strikt nageleefd worden. 
- De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die van 

toepassing is om hinder te beperken (zoals burgerlijk wetboek,…).  
- 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 SV2017/069: verlening – (X)* - 
Krakelaarsveld 134 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/069 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Krakelaarsveld 134, 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 312M. 
De aanvraag betreft een functiewijzing en renovatie/verbouwing van een woning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- Het advies van de technische dienst van 20 juni 2017 met kenmerk EL17099 is voorwaardelijk 

gunstig en moet strikt nageleefd worden: 
Als er een hemelwaterput geplaatst wordt, moet het water minimaal hergebruikt worden via een 
buitenkraan, anders is er slechts één keer een bufferend effect. Als er geen hergebruik is, moet al 
het hemelwater opgevangen worden in de infiltratievoorzieningen op het eigen terrein. 

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

- Het perceel beschikt ter hoogte van de voorgenomen werken niet over een bijzondere 
natuurwaarde en er moeten dus geen specifieke maatregelen genomen worden om de impact op 
de natuur te minimaliseren. Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden 
aangelegd.  

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als 
tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde 
deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

 
 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/079: verlening - Algemene 
geneeskunde Dr. Ch. De Reze bvba - Kennedylaan 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/079 aan Algemene Geneeskunde Dr. Ch. De Reze bvba, voor 
het terrein gelegen in Kennedylaan 1, Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, 
perceel 236F. 
De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning en 
ontbossen van de boszone. 



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 overloop van de hemelwaterput moet infiltreren in de bodem op eigen terrein en mag niet 

aangesloten worden op de riolering. 
 
 

045 Stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/003: verlening - Kleine Landeigendom 
Zuiderkempen - Nelson Mandelaplein 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/003 aan de Kleine Landeigendom Zuiderkempen, voor het aanleggen van 
weginfrastructuur op het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein in 2200 Herentals met kadastrale 
omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236, 237K, 237L, 253H, 253K. 
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 1 maart 2017 met kenmerk BWDP/2016-0292/002/01/HADVA 

moet strikt nageleefd worden. 
- Aan de oostelijke zijde van de weg moeten 2 bijkomende parkeerplaatsen worden ingericht zodat 

voldaan wordt aan de geldende verkavelingsvoorschriften. Deze worden in het rood aangeduid op 
het plan. 

- Het advies van de technische dienst van 12 april 2017 met kenmerk EL17050 moet strikt 
nageleefd worden. 

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

Conform de gemeenteraadsbeslissing van 6 juni 2017 moeten, voor de uitrusting van de weg, 
volgende lasten worden opgelegd ten laste van de bouwheer:  
- De grond die gelegen is binnen de grenzen van het openbaar domein, moet kosteloos worden 

overgedragen aan de stad voor inlijving bij het openbaar domein. De kosten verbonden aan deze 
overdracht zijn ten laste van de aanvrager. 

- 6.307,67 euro moet aan Pidpa worden betaald voor de uitbreiding van het drinkwaternet. (brief 
van 17 februari 2017 met kenmerk D-21-608). 

- 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. 

- Een essentieel element van de samenwerkingsovereenkomst is dat de bouwheer een financiële 
waarborg moet stellen die overeenkomt met 'alle opgelegde lasten op het openbaar domein' naar 
aanleiding van het bouwproject van de stedenbouwkundige vergunning nummer 2016/00057. De 
samenwerkingsovereenkomst moet gesloten worden met de stad voordat gebruik gemaakt mag 
worden van de stedenbouwkundige vergunning. Deze lasten worden berekend, rekening houdend 
met de voorwaarden van het college met betrekking tot de uitrusting van het openbaar domein, 
in deze stedenbouwkundige vergunning. 

 
 

046 Aanvraag verkavelingswijziging V1993/004(4): verlening - Van Looy bvba - Servaas 
Daemsstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning reguliere procedure 
nummer V1993/004 (4) aan (X)*, handelend in naam van Van Looy bvba, voor het terrein gelegen in 
Servaas Daemsstraat 27 en Servaas Daemsstraat 31 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e 
afdeling, sectie B, percele, 160T2, 36G en 38P. 



De aanvraag betreft het wijzigen van de voorschriften en het verkavelingsplan voor het bouwen van 
een ééngezinswoning (halfopen) op lot 1 en een open bebouwing (bestaand restaurant/feestzaal 
met woongedeelte) op lot 2. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst integraal waterbeleid van 24 maart 2017 

met kenmerk DWAD-2017-0284 moeten strikt nageleefd worden. 
- De volgende voorwaarde uit het advies van de milieudienst van 18 april 2017 met kenmerk 2017-

028 KD moet strikt nageleefd worden: 
- Zolang er geen nieuwe milieuvergunning is bekomen moeten de activiteiten worden 

stopgezet.  
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 4 april 2017 met kenmerk 

EL17057 moeten strikt nageleefd worden: 
- Afvalwater: De aanleg van openbare riolering in de Servaas Daemsstraat is gepland maar tot 

nu ligt het perceel in collectief te optimaliseren buitengebied. Daarom moet al het afvalwater - 
zowel van de toiletten als al het andere huishoudelijk afvalwater – voorbehandeld worden in 
een septische put. De overloop van deze put mag geloosd worden in de voorliggende 
baangracht. Na de aanleg van de openbare riolering mag enkel het afvalwater van de toiletten 
aangesloten blijven op de septische put. De rest van het huishoudelijk afvalwater mag pas 
aangesloten worden na de overloop ervan. De bouwheer moet de nodige voorzieningen en 
voorzorgsmaatregelen treffen om deze ontkoppeling te realiseren op het ogenblik van de 
aansluiting op de openbare riolering. 

- Hemelwater: Er moet een hemelwaterput met aanduiding van hergebruik van het hemelwater 
op het eigen terrein voorzien worden. Hergebruik is noodzakelijk om de hemelwaterput een 
bufferende werking te geven. De overloop van de hemelwaterput moet op eigen terrein in de 
bodem infiltreren. 

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009 en 
latere wijzigingen moet bij aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen gerespecteerd 
worden. 

- Bij uitbreiding van de bebouwing op lot 2, zal een verantwoording gegeven moeten worden over 
de mobiliteit en moet mogelijk zelfs een mobiliteitstoets of MOBER opgesteld worden. 

- De nevenfunctie in de woning op lot 1 mag geen verkeersgenererende functie zijn. 
- Het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van 

toepassing. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning moeten deze verplicht 
voorzien worden op de plannen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op: 
- Eandis: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag van 500 euro (brief 

met kenmerk 296394_49055 van 7 maart 2017). Dit geraamde bedrag moet betaald zijn voordat 
gebruik kan worden gemaakt van deze verkavelingswijziging. De verkavelaar moet er rekening 
mee houden dat het bedrag, opgelegd door Eandis slechts een raming betreft en dat de 
uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van de factuur. 

- Eandis: (brief van 22 juni 2017 met kenmerk 296394_45869) alle aanwezige leidingen naar de 
nieuwe erfdienstbaarheid moeten verplaatst zijn conform het dossier met referentie 297321 van 
14 september 2016 voordat gebruik mag worden gemaakt van deze verkavelingswijziging. Alle 
kosten die aan de verplaatsing van de erfdienstbaarheid en de bijhorende leidingen verbonden 
zijn, zijn ten laste van de verkavelaar.  

- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributiebeheerder Eandis voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-verkavelingen strikt na te 
leven. 

- De 1 meter brede haag langs de perceelgrenzen van lot 2 moet volledig gerealiseerd worden voor 
gebruik mag worden gemaakt van deze verkavelingswijziging. 

- De woning op lot 1 moet gesloopt zijn voordat gebruik mag worden gemaakt van deze 
verkavelingswijziging. Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit 
gebouwen kan bij Net-management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38 - 2300 Turnhout) 



worden verkregen. De eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de 
afbraakwerken zal uitvoeren. 

 
 

047 Wijziging van de verkavelingsvergunning nummer V1965/002/M (3) : verlening – (X)* - 
herverkaveling 3 loten hoek Waterpoel - Doornestraat 48 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleen de wijziging van de verkavelingsvergunning 
reguliere procedure nummer V1965/002/M (3) aan (X)*, voor het herverkavelen van het uit de 
verkaveling gesloten lot 1 en een deel van lot 2 in 3 nieuwe loten voor vrijstaande 
ééngezinswoningen (loten 1a, 1b en 1c) gelegen op de hoek Doornestraat 48 en Waterpoel in 2200 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 244K, 245G, 245H. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
De bestaande woning moet worden afgebroken vooraleer van de verkavelingsvergunning gebruik 
kan worden gemaakt. 
- De volgende bepalingen moeten worden toegevoegd of gewijzigd in de verkavelingsvoorschriften: 

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als 
tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-
bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

- Voor de woningen kan een kroonlijsthoogte van maximum 7 m worden toegestaan. Deze 
wijziging wordt in het rood aangeduid in de verkavelingsvoorschriften. 

- De bepalingen voor houten tuinhuisjes, opgenomen in art. 2.2.C en 3.3 spreken elkaar tegen. 
Houten tuinhuisjes kunnen ook in de achtertuin, buiten de zone voor bijgebouwen worden 
geplaatst. Hierom worden de voorschriften van art. 2.2C verplaatst naar art. 3.3. De aanvulling 
over het plaatsen van een houten tuinhuisje in de zijtuinstrook van het lot 3 gezien vanaf de 
Doornestraat blijft behouden. 

- De tuinhuisjes kunnen, overeenkomstig het vrijstellingenbesluit tot op 1 m van de zijdelingse 
en de achterste perceelsgrenzen worden geplaatst. Dit geldt zowel voor de houten tuinhuisjes 
als voor de zone voor bijgebouwen. Dit wordt in het rood toegevoegd in de 
verkavelingsvoorschriften en op het verkavelingsplan. 

- De dakvorm van bijgebouwen is vrij. Dit wordt in het rood toegevoegd in de 
verkavelingsvoorschriften.  

- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie 
van de blootstelling aan het buitenklimaat. Dit wordt in het rood toegevoegd in de 
verkavelingsvoorschriften. 

- Men moet als goede huisvader zorg dragen voor de hoogstammige bomen. De twee 
hoogstammige bomen mogen niet worden geveld of de kroon mag niet worden vervormd 
(door knotten, kandelaberen, inkorten, …) voordat hier een stedenbouwkundige vergunning 
voor wordt verkregen. Bij de inplanting van de zones voor hoofdbebouwing en bijgebouwen is 
rekening gehouden met de bomen. 

- Op het dwarsprofiel is te zien dat het reliëf gewijzigd wordt. Het perceel wordt opgehoogd tot 
ongeveer in de helft van de achtertuin. Dit kan niet worden verantwoord. Enkel kan het 
maaiveld ter hoogte van de voortuinstrook en de bouwvrije zijtuinstroken worden opgehoogd. 
In de voortuinstrook kan een maximale helling van 4 % worden gerealiseerd. De strook voor 
hoofdgebouwen kan hierop worden afgestemd. De bouwvrije zijtuinstroken moeten worden 
ingezet om aan te sluiten bij het huidige maaiveldniveau. Bijkomend moet het reliëf ter hoogte 
van de linker zijtuinstrook van lot 1a ongewijzigd blijven om de wortels van de boom niet te 
beschadigen. Dit wordt als voorwaarde opgelegd en toegevoegd in de 
verkavelingsvoorschriften. 

- De niet-bebouwde of niet-verharde oppervlakte van het perceel moet worden aangelegd als 
tuinzone en moet als dusdanig onderhouden worden. 

- Het advies van de technische dienst van 6 april 2017 met kenmerk EL170063 is voorwaardelijk 
gunstig en moet strikt nageleefd worden. 



- Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet opgevangen 
worden in een hemelwaterput. Het opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden voor 
de spoeling van toiletten en via een buitenkraan. Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, 
moet infiltreren op het eigen terrein. De dimensionering van het infiltratievolume moet voldoen 
aan de randvoorwaarden van de gewestelijke verordening hemelwater. De overloop van de 
private infiltratiesystemen moet worden voorzien op maaiveldniveau in de voortuinstrook. 

- Conform de gemeenteraadsbeslissing van 6 juni 2017 worden ten laste van de verkavelaar 
volgende kosten en verplichtingen opgelegd: 
Te voldoen aan Telenet: 
- 443 euro om de percelen aansluitbaar te maken op de infrastructuur van Telenet (brief met 

kenmerk 25007688 van 13 april 2017). 
Te voldoen aan de stad Herentals: 
- Het realiseren van de wadi op openbaar domein zal door de technische dienst worden 

uitgevoerd. Het tijdstip zal afgestemd worden op de realisatie van de private bouwkavels. De 
volledige groenstrook inclusief de wadi zullen hydraulisch ingezaaid worden. Een voorwaarde 
die moet opgelegd worden bij de private bouwvergunningen is dat de overloop van de private 
infiltratiesystemen voorzien moet worden op maaiveldniveau in de voortuinstrook. Aangezien 
deze werken zullen uitgevoerd worden door de stad Herentals moet de verkavelaar 798,6 euro 
in de stadskas storten (= 660 euro + 21 % btw). 

- Grondverzet (voor graven wadi): 6 m³ x 50 euro/m³ = 300 euro exclusief btw 
- Hydraulisch inzaaien van de groenstrook (inclusief wadi): +/- 60 lopende meter x 3 meter 

brede groenstrook = 180 m² x 2 euro/m² = 360 euro exclusief btw. 
- De verkavelaar moet aan de stad Herentals de strook grond afstaan die begrepen is tussen de 

huidige rooilijn in Waterpoel en de indicatieve rooilijn, gelegen op 6 m afstand van de as van 
de weg. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de verkavelaar. In de akte zal 
opgenomen worden dat de private eigenaars toegang tot hun perceel krijgen via het 
voorliggend privaat patrimonium van de stad.   

 
 

048 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure nummer 
SV2017/109: advies - OCMW - Begijnhof 16 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de stedenbouwkundige 
vergunning bijzondere procedure nummer SV2017/109 van OCMW Herentals voor het terrein 
gelegen Begijnhof 16, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, perceel 
203. 
De aanvraag betreft de bestemmingswijziging van dienstverlening naar eengezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op: 
- Er moeten rookmelders worden voorzien conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 
 
 

049 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure nummer 
SV2017/108: advies - OCMW - Begijnhof 17 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de stedenbouwkundige 
vergunning bijzondere procedure nummer SV2017/108 van OCMW Herentals voor het terrein 
gelegen Begijnhof 17, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, perceel 
202A. 
De aanvraag betreft de bestemmingswijziging van dienstverlening naar eengezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op: 



- Er moeten rookmelders worden voorzien conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 
beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 
 

050 Princiepsaanvraag bouwproject  
BESLUIT 
(X)* 
 
 

051 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Zandstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 
gemeentelijk leegstandsregister op 26 juni 2017: 
Zandstraat 11 
Zandstraat 14 
Zandstraat 17 
Zandstraat 54 
Zandstraat 65 
Zandstraat 87 
Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 
de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 
panden: 
Zandstraat 9 
Zandstraat 13 
Zandstraat 25 
Zandstraat 26 
Zandstraat 37 
Zandstraat 58 
Zandstraat 72 
Zandstraat 78 
Zandstraat 83 
Zandstraat 106 
Zandstraat 64 is niet meer leegstaand. De aanvrager wordt op de hoogte worden gebracht dat hij 
een schrapping uit het leegstandsregister kan vragen op het moment dat het pand minstens 6 
maanden in gebruik is. Zolang deze schrapping niet gevraagd is, blijft het gebouw opgenomen in het 
leegstandsregister. 
 
 

052 Bewonerstoelichting Stadsveld 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Eigen Haard vzw en de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen te faciliteren en te ondersteunen bij de organisatie van de 
bewonersavond op 27 juni 2017. De stad voorziet de volgende faciliteiten: 
- de foyer van ’t Schaliken wordt gratis ter beschikking gesteld 
- de stad biedt water, fruitsap, koffie en thee aan via het principe van zelfbediening. 
 
 



053 Opcentiemen Vlaamse heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen: principieel 
akkoord tot goedkeuring 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het ontwerp van 
belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van 
verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2018-2019 en vraagt de voorzitter 
van de gemeenteraad dit punt te agenderen op de volgende gemeenteraad. 
 
 

054 Reglement opcentiemen heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen: principieel 
akkoord tot intrekking 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om het belastingreglement van 
7 maart 2017 over de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en 
onbewoonbare woningen in te trekken en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te 
agenderen op de volgende gemeenteraad. 
 
 

055 Agenda gemeenteraad 4 juli 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 
volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 4 juli 2017:  

001 Kerkfabrieken - rekeningen 2016 
002 Brandweerbijdragen: afrekening 2013 - werking 2012: gunstig advies voorstel 
003 Reglement opcentiemen heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen: intrekking 
004 Opcentiemen Vlaamse heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen: goedkeuring 
005 Borgstelling aanleg kunstgrasveld VC Herentals: goedkeuring 
006 Borgstelling aanleg kunstgrasveld K. Noordstar V.V.: goedkeuring 
007 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/052: zaak van de wegen: beslissing - 

Familiehulp vzw - De Speelboom vzw - Wolstraat 
008 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/038: zaak van de wegen - Stad 

Herentals - Servaas Daemsstraat 
009 Aanvaarding kosteloze grondafstand en goedkeuring ontwerpakte dossier Buon Vivere 
010 Gedeeltelijke wijziging rooilijn buurtweg nummer 37 
011 Avonturenbos Begijnhofpark - W-064-2017: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
012 Goedkeuring grachten van algemeen belang op de nieuwe waterlopenkaart - bepalend voorstel 
013 Kerkenbeleidsplan: definitieve goedkeuring 
014 Jury voor de beoordeling van culturele projecten: vervanging jurylid 
015 Werkingsverslag en jaarrekening Sportregio Kempen IV 2016 
016 Wijziging van de rechtspositieregeling: Vlaams zorgkrediet - onbetaald verlof als recht en onbetaald 

verlof als gunst 
017 Terbeschikkingstelling financieel beheerder (X)* aan het OCMW van Herentals 
 

Door het college 
Bij verordening 
 
de secretaris                     de burgemeester 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                   Jan Bertels 



 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


