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001 Evenementaanvraag ADAMT buitenplein cc ‘t Schaliken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WNDR om de maximale 

geluidsnorm van L Aeq, 15min 95dB(A) te hanteren op zaterdag 5 augustus van 14 tot 22 uur. De 

organisator wordt verplicht om veiligheidspersoneel te voorzien. 

 

 

002 Subsidie voor de huur van een zaal: Canta Libre 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van maximum 43,99 euro voor de 

huur van een zaal aan Canta Libre voor hun Zangcafé op 15 oktober 2017 in het Parochiecentrum van 

Noorderwijk indien zij de in het reglement genoemde bewijsstukken binnen de zes weken na het 

evenement indienen. 

 

 

003 Kennisname gebruikersonderzoek bij cultuurcentrum ‘t Schaliken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de thesis van (X)* met als onderwerp 

De Cultuurcentrumbezoeker versus de Wegblijver: Gebruikersonderzoek bij cultuurcentrum ’t 

Schaliken. 

 

 

004 Kennisname advies cultuurraad met betrekking tot het budget 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad met 

betrekking tot het budget 2018 en stuurt een brief aan de cultuurraad met daarin de bevestiging van 

goede ontvangst, een antwoord op de gestelde problemen en de vraag van het college aan de 

administratie om in het voorstel voor budget 2018 de handdrogers voor zaal ’t Hof te onderzoeken. 

 

 

005 Herentals Fietst en Feest: horeca 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor de 

organisatie van een openlucht terrasparty van café Den Thijs in de Kerkstraat tijdens Herentals Fietst 

en Feest op donderdag 27 juli 2017 en vrijdag 28 juli 2017 en vraagt aan café Den Thijs om zich te 

houden aan de toegestane geluidsnorm.  

 

 



006 Aankoop gronden de Ghellinck Noorderwijk 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de Lakenhal ter beschikking voor een persmoment 

aan het Kempisch Landschap naar aanleiding van de akteondertekening voor de bos- en 

landbouwgronden de Ghellinck in Noorderwijk.  

Er wordt vanuit de stad een receptie aangeboden dinsdag 29 augustus 2018 om 18.30 uur in de 

Lakenhal na het persmoment. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende instanties uit: Gecoro, milieuraad, 

landbouwraad, vrijwilligers Trage Wegen, natuurgidsen, gemeenteraad, OCMW-raad, 

gemeenschapsraad en de familie de Ghellinck zelf. 

 

 

007 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: voorstel financiële afrekening 1 januari 2014 tot 

31 december 2014 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel van het 

strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) van de dienst preventie voor het werkjaar van 1 

januari 2014 tot 31 december 2014 en verklaart zich hiermee akkoord. 

 

 

008 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aankoop dansvloer 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de Academie voor Muziek, Woord en 

Dans tot aankoop en plaatsing over te gaan van een dansvloer die de risico’s op kwetsuren sterk 

vermindert en die voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. 

De juridische dienst van de stad maakt een overeenkomst op met kOsh waarin vermeld wordt dat de 

vloer eigendom blijft van de stad Herentals. 

 

 

009 Ontvangst nieuwe inwoners 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe inwoners die zich tussen 1 juli 2016 

en 30 juni 2017 in Herentals vestigden.  

De brunch en de stadswandeling vinden plaats op zaterdag 16 september 2017. De ontvangst heeft 

plaats in de foyer en de schouwburg van cultuurcentrum ’t Schaliken. 

 

 

010 Infogids 2017-2018: goedkeuring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde infogids 2017-2018 goed. 

 

 

011 Intrekking ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

012 Privatieve ingebruikname openbaar domein: terrasvergunning de Noen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een toestemming voor het plaatsen van een 

open terras met een oppervlakte van 31 m² (3,5 m x 9 m) aan brasserie de Noen, Grote Markt 46, 

2200 Herentals. Tegen de rijbaan moet er steeds minimum 1,5 meter vrij blijven voor de doorgang 

van de voetgangers.  



De fietsbeugels moeten verwijderd worden en worden later op een andere locatie teruggeplaatst. 

De uitbater moet er rekening mee houden dat de vergunning verleend wordt zonder enig recht op 

erfdienstbaarheid op de openbare weg en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunning kan 

worden ingetrokken of tijdelijk of gedeeltelijk geschorst kan worden als het college dit nodig acht. De 

intrekking en schorsing geeft geen recht op schadevergoeding.  

Tijdens evenementen en tijdens de paaskermis moet het verplaatsbare terras steeds worden 

verwijderd om plaats te geven aan de organisatoren, bezoekers en foorkramers. 

 

 

013 nv Eigen Haard: kennisname verslag algemene vergadering 14 juni 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gewone algemene 

vergadering van nv Eigen Haard van 14 juni 2017. 

 

 

014 Sociale Maribel: motivering daling van het arbeidsvolume 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de daling van het arbeidsvolume in het kader 

van de Sociale Maribel schriftelijk te motiveren aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid binnen de 

termijn van drie maanden.  

 

 

015 Aanstelling arbeider wegen niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: 

Ivan Claes 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ivan Claes, (X)*, aan als arbeider wegen 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. 

 

 

016 Kennisgeving datum indiensttreding Jef Van Dingenen, arbeider groen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Jef Van Dingenen, arbeider groen. Jef komt in dienst op 1 augustus 2017. 

 

 

017 Selectieprocedure sectormanager stadsontwikkeling (niveau A4): openverklaring, 

vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 

BESLUIT 

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

stadsontwikkeling in het niveau A4a-A4b contractueel open te verklaren als knelpuntberoep en te 

bezetten bij aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het 

college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode 

van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 augustus 2017 schriftelijk 

kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt 

bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling.  

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden voor de functie van 

sectormanager stadsontwikkeling vast. 

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

sectormanager stadsontwikkeling vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  



De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een 

lijst met de (eventuele) examenstof.  

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

B. Psychotechnische testen  

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de kandidaat dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen 

in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikte kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, 

dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan 

de psychotechnische testen.   

C. Interview 

Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit en naar de concrete competenties uit het 

verleden. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling in 

overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in 

de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de 

psychotechnische testen en het interview. 

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 

maandag 18 september 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de 

schriftelijke test worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 

maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017. Het interview vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)*, secretaris stad Herentals, (X)*, secretaris OCMW Herentals, en (X)*, afdelingshoofd 

gemeente Mol, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de 

functie van sectormanager stadsontwikkeling;  

- (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van sectormanager stadsontwikkeling. 

 

 

018 Selectieprocedure administratief medewerker cultuur & toerisme (niveau C): 

openverklaring en samenstelling van de selectiecommissie 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse functie van administratief 

medewerker cultuur & toerisme in het niveau C contractueel open te verklaren en te bezetten bij 

aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van 

burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee 

jaar.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 augustus 2017 schriftelijk kandidaat 

stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt 

volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling.  

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

administratief medewerker cultuur & toerisme vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een 

lijst met de (eventuele) examenstof.  

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

B. Interview 



In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete 

competenties uit het verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te 

verwachten loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de 

loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

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

deelname aan het interview.  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test doorgaat op maandag 

25 september 2017. Het interview vindt plaats op woensdag 25 en donderdag 26 oktober 2017. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)*, beleidsadviseur toerisme en UIT stad Turnhout, (X)*, diensthoofd cultuur & toerisme, 

(X)*, coördinator toerisme, en (X)*, diensthoofd personeel & organisatie, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker 

cultuur & toerisme  

- (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme. 

 

 

019 Selectieprocedure sectormanager vrije tijd: kennisgeving eindproces-verbaal 

BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van sectormanager vrije tijd. 

 

 

020 Selectieprocedure redder: kennisgeving eindproces-verbaal 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verloop van de selectieprocedure 

voor de functie van redder. Er heeft niemand deelgenomen. 

 

 

021 Ambtelijke schrapping (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 

022 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Zavelstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen opteert om de straatnaam Ganzenplein toe te kennen 

aan de nieuw aan te leggen weg tussen Zavelstraat 56 en 60 richting Cardijnlaan. Het college van 

burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier op een 

volgende gemeenteraad te agenderen. 

 

 

023 Voorlopig rijbewijs: terugbetaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 25 euro terug te betalen voor een 

onterechte betaling van een voorlopig rijbewijs. 

 

 

024 Uitgaven 2017: week 26 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 



 

 

025 Bestelbons 2017: week 26 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 3 

juli 2017 (bestelbons 2017004875, 2017004914, 2017005019, 2017005097, 2017005098, 

2017005099, 2017005100, 2017005101, 2017005115 en 2017005181) goed. 

 

 

026 Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening - dossier 

2017-053: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen 

firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de dienst omgeving 

voor een halftijdse ondersteuning (2,5 dagen per week) van hun dienst met een deskundige 

ruimtelijke ordening voor de periode van september 2017 tot en met februari 2018.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-053 en de raming voor de 

opdracht ‘Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening’ 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 31.200 euro exclusief btw, hetzij 37.752 euro.  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

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

voorafgaande bekendmaking: 

- Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem 

- D+A Consult, Meiboom 26, 1500 Halle 

- Sweco Belgium, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel. 

 

 

027 Leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord 

en Dans - dossier 2017-052: gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

Na vergelijking van de offertes gunt het college van burgemeester en schepenen deze opdracht aan 

de laagste bieder, namelijk Key Music, Bovenrij 55, 2200 Herentals, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 4.654,84 euro exclusief btw of 5.632,36 euro inclusief btw. 

 

 

028 Leveren van een schrobzuigmachine voor de bibliotheek - dossier 2017-055: gunning van 

de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediend offerte voor het leveren 

van een schrobzuigmachine voor de bibliotheek. 

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

voordelige inschrijver, namelijk de firma Dibo België nv (BE 0446.152.785), Sint-Jansveld 7, 2160 

Wommelgem, tegen het nagerekende bedrag van 2.225 euro exclusief btw of 2.692,25 euro inclusief 

btw. 

 

 



029 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: gunning van de opdracht 

BESLUIT 

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

dossier ‘herstellen muur parking Schoolstraat’ goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt 

integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘herstellen muur parking Schoolstraat’ 

aan de enige regelmatige bieder, zijnde Basalt bvba, Oorderseweg 19, 2180 Ekeren, tegen het 

nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 24.728,53 euro exclusief btw of 29.921,52 euro 

inclusief 21% btw. 

 

 

030 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat W-050-2016: - aanvraag van subsidie 

voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op privaat domein van (X)*: 

Servaas Daemsstraat 55. 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Servaas Daemsstraat, voor 

het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 114,30 euro uit te keren voor de afkoppeling 

van het hemelwater. Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer BE51 8508 8139 6962. 

 

 

031 Aanleg teststrook voor verhoging van het fietscomfort in het centrum van Herentals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aanleg van een 

teststrook in gezaagde kasseien in de Kerkstraat op de hierboven beschreven wijze. De technische 

dienst werkt een technisch dossier uit. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een prijsonderzoek op te starten met 

betrekking tot de aanleg van deze teststrook. 

 

 

032 Sluipverkeer Klein Gentstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota ‘Analyse en principe-

oplossingen met betrekking tot het sluipverkeer in de ruimere omgeving van de Klein Gentstraat’ 

(IOK maart 2017) en het verslag van het overleg van 30 mei 2017. 

 

 

033 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Belgiëlaan 

BESLUIT 

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

te voeren om kabels te leggen voor het nieuwe gebouw aan Belgiëlaan 5. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 

- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 

met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 

m vrij blijven. 



- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

- De grondwerken moeten uitgevoerd worden in de zone tussen het terras van De Swaen en de 

rijweg. Niet onder het terras.  

- De werken worden in synergie uitgevoerd met Pidpa.  

 

 

034 Herstellen kerkhofmuur en poorten - 2016-074: goedkeuring vorderingsstaat 2 (eindstaat) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 (eindstaat) van Basalt bvba, 

Oorderseweg 19, 2180 Ekeren goed voor de opdracht ‘herstellen kerkhofmuur en poorten’ voor een 

bedrag van 19.089,03 euro inclusief btw. 

 

 

035 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat W-055-2016: werfverslag 11 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 11 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 

 

036 Wegen- en rioleringswerken Schoutenlaan - W-041-2014: vorderingsstaat 6 (eindstaat) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6, tevens de eindstaat, bij de 

wegen- en rioleringswerken in de Schoutenlaan goed voor een bedrag van 5.138,54 euro, exclusief 

btw. 

 

 

037 Omgevingswerken Sancta Maria: werfverslagen 9, 10 en 11 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 9, 10 en 11 van het 

dossier ‘omgevingswerken Sancta Maria’.  

 

 

038 Vernieuwen dak tuinzaal ‘t hof en dak VBS ‘t klavertje - W-056-2017: goedkeuring 

verrekening 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht ‘vernieuwen dak 

tuinzaal 't Hof en dak VBS ’t Klavertje’ goed voor het totaal bedrag in meer van 9.762,50 euro 

exclusief btw of 10.348,25 euro inclusief btw. 

 

 

039 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: nv L’Air Liquide Belge, Atealaan 27-29 Herentals-

Herenthout: advies 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de milieuvergunnings-

aanvraag van L'Air Liquide Belge nv, gevestigd Quai des Vennes 8, 4020 Luik, gelegen 2270 

Herenthout, Atealaan 27-29, kadastergegevens 1ste afdeling, sectie A, percelen 508Z,508P en 

gelegen op grondgebied Herentals 3e afdeling, sectie A, perceel 38B, 38D, het veranderen door 

toevoeging van percelen 3-A-38B en 3-A-38D, wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het 

afvullen, opslaan en verdelen van industriële gassen. 

 

 



040 Milieuvergunning klasse 1: nv Plastic Omnium Auto Inergy Belgium, Grensstraat 10: 

kennisname beslissing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

Provincie Antwerpen van 1 juni 2017 over een milieuvergunning voor een kunststofverwerkend 

bedrijf, van nv Plastic Omnium Auto Inergy Belgium voor het veranderen door wijziging (verplaatsing 

door herinrichting hal) en uitbreiding, gelegen Grensstraat 10, 2200 Herentals. 

 

 

041 Mededeling kleine verandering klasse 1: bvba GE Water & Process Technologies, 

Toekomstlaan 45 - 54 - Herentals-Grobbendonk: kennisname beslissing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 8 juni 2017 over de mededeling kleine verandering door wijziging en 

uitbreiding met betrekking tot een inrichting voor het formuleren van additieven, van bvba GE Water 

& Process Technologies, gelegen Toekomstlaan 45 -54. 

 

 

042 Milieuvergunningsaanvraag van nv De Peuter, Rietbroek 1: advies 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de 

milieuvergunningsaanvraag van De Peuter nv, gevestigd Rietbroek 1, 2200 Herentals, om een 

inrichting voor het exploiteren van bouw en wegeniswerken met bijhorende activiteiten, gelegen in 

2200 Herentals, Rietbroek 1, kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel 349E, 362E, 454E, als 

volgende voorwaarden worden gevolgd: 

- met betrekking tot stedenbouwkundige ligging: voldaan is aan de van toepassing zijnde 

stedenbouwkundige verordenende voorschriften uit het GRUP ‘Heirenbroek’ 

- met betrekking tot bedrijfsafvalwater: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt welke 

maatregelen hij zal nemen om te verhinderen dat uitsijpelend vocht uit de opslag van gronden die 

niet voldoen aan Vlarebo, oppervlakte-, grondwater en de grond kan verontreinigen met andere 

woorden hoe dit uitsijpelend vocht zal opgevangen en verwijderd worden; de exploitant aan de 

PMVC verduidelijkt welke maatregelen hij neemt/zal nemen om te vermijden dat er bij het 

wassen van deze voertuigen verontreinigingen terechtkomen in de bodem, het grond- en het 

oppervlaktewater, meer bepaald via de zandvangput (verontreinigde grond) en via het waswater 

(oplosbare verontreinigde stoffen) 

- met betrekking tot afval: uit het advies van OVAM blijkt dat de gevraagde opslagplaats voor 

verontreinigde bodem en de gevraagde opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan 

een toepassing vermeld in het bodemdecreet en het Vlarebo en de gevraagde uitbreiding van de 

opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen en mechanisch behandelen van inerte 

afvalstoffen, aanvaardbaar zijn 

- met betrekking tot geluid: het aantal dagen dat de breker per jaar mag ingezet worden, verankerd 

wordt als een bijzondere milieuvoorwaarde in de milieuvergunning; indien uit eerder 

geformuleerde klachten of uit het openbaar onderzoek blijkt dat een geluidstudie/akoestisch 

onderzoek wenselijk is, kan dit opgelegd worden als bijzondere voorwaarde in de 

milieuvergunning, voorafgaand aan de exploitatie van de puinbreker; de eventueel voorgestelde 

maatregelen in de geluidstudie kunnen overgenomen worden als bijzondere voorwaarden in de 

milieuvergunning 

- met betrekking tot transportorganisatie: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt of de toename 

van de opslagcapaciteit van (niet-)verontreinigde bodem en niet-gevaarlijke afvalstoffen gepaard 

gaat met een toename van de aan- en afvoer van deze stoffen; de exploitant deze toename 

becijfert en de effecten op mobiliteit en transportorganisatie toelicht aan de PMVC 

- met betrekking tot bodem: uit het advies van OVAM, VMM en de afdeling bevoegd voor 

natuurlijke rijkdommen, blijkt dat de gevraagde veranderingen aanvaardbaar zijn. 



- alvorens een vergunning wordt verleend moet de exploitant verduidelijking brengen op volgende 

vragen:  

- de juiste locatie, oppervlakte en hoogte van het terrein waar het zal worden opgevuld en 

genivelleerd 

- de juiste hoeveelheid uitgegraven bodem die zal worden gebruikt 

- wat zal de nabestemming van het terrein zijn na de opvulling en nivellering 

- is er de garantie dat na de opvulling de bodem voldoende stabiel is voor het plaatsen van 

gebouwen rekening houdend met het GRUP ‘Heirenbroek’. 

 

 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/067: verlening – (X)* - 

Laarstraat 8 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/067 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Laarstraat 8 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 107L3. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een wooneenheid en het bouwen van een carport. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 23/06/2017 met 

kenmerk BWDP/HA/8822/006/01/HADVA moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de technische dienst van 22/06/2017 met kenmerk EL17098 moet strikt worden 

nageleefd: 

- Het afvalwater afkomstig van het bijkomende sanitair moet bij aangesloten worden op de 

bestaande private afvalwaterriolering. 

- De overloop van de hemelwaterput moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening op 

het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering. 

- De aanleg van de nieuwe inrit aan de linkerzijde van het perceel en het tuinpad naar de 

toegangsdeur van het gebouw worden niet toegestaan. Deze zones moeten ingericht blijven 

als groenzone. 

- De breedte van de bestaande inrit moet teruggebracht worden tot 5 meter. Het opgebroken 

deel moet heraangelegd worden als groenzone. 

- De bestaande parkeerstrook moet opgebroken worden en heraangelegd worden als 

groenzone. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

- De bepalingen over de verhardingen en de groenbuffers in het BPA moeten gerespecteerd 

worden en worden in het rood aangeduid op het inplantingsplan: 

- De groenzone met een diepte van 5 m, gemeten vanaf de rooilijn is steeds verplicht. Behalve 

een oprit tot het bedrijf, zijn alle constructies verboden. Hierom kan enkel een oprit worden 

verantwoord tot het bedrijf. De brandweg moet binnen de zone die verhard kan worden, 

worden aangelegd. Het gebouw staat op 11,86 m van de voorste perceelsgrens. Dit maakt dat 

een zone van 6,86 m verhard kan worden. Dit is voldoende om een brandweg aan te leggen. 

- De groenzones moeten aangeplant worden in het plantseizoen dat voorafgaat aan het 

heropstarten van de uitbreidingswerken en / of verbouwingswerken.  

- 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. 

 

 



044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/068: verlening – (X)* - 

Kastanjelaan 4 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/068 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Kastanjelaan 4 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 844A2, 844B2. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

- De overlopen van de filter vóór de hemelwaterput en de infiltratievoorziening naar de openbare 

riolering worden niet toegestaan. 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. 

- De nieuwe inrit op het private terrein moet aansluiten op de bestaande inrit op het openbaar 

domein. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie 

van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

 

 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/086: verlening – (X)* - De Wittestraat 6 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/086 aan (X)* voor het terrein gelegen in De Wittestraat 6, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 565Y3. 

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda/pergola van in totaal 29,31 m². 

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.  

- Als de gevraagde constructie geen verandaconstructie is (hieronder wordt een lichte constructie 

verstaan) of als er constructieve wijzigingen worden uitgevoerd aan de bestaande constructie, kan 

geen gebruik gemaakt worden van voorliggende aanvraag en moeten de werken worden 

aangevraagd met een uitgebreide dossiersamenstelling. 

- Het advies van de technische dienst van 14 juni 2017 moet nageleefd worden: 

“Het hemelwater afkomstig van de nieuwe dakoppervlakte en de achterzijde van het hoofddak 

moet afgekoppeld en opgevangen worden in een hemelwaterput van 5.000 liter. Het opgevangen 

water moet hergebruikt worden via een buitenkraantje. De overloop van de hemelwaterput moet 

afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen terrein.” 

- De muur op de linker perceelsgrens moet ook aan de zijde van het links aanpalende perceel 

worden afgewerkt in een hoogwaardig gevelmateriaal. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

- 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 niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. 

 

 



046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/102: verlening - Hairteam Lookx - 

Noorderwijksebaan 6 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/102 aan Hairteam Lookx, voor het terrein gelegen in Noorderwijksebaan 

6, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 645N2. 

De aanvraag betreft het opsplitsen van een kapsalon en een appartement, het kaleien van de gevel in 

zwart. 

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 23/06/2017 met kenmerk BWDP/2017-0325/001/01/HADVA 

moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 14/06/2017 met kenmerk EL17095 moet strikt nageleefd 

worden: 

“Alle bijkomende afvalwaterstromen moeten bij aangesloten worden op het bestaande private 

afvalwaterstelsel.”. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

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

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

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

- In de voormalige doorsteek naar de tuin moet een fietsenberging ter beschikking worden gesteld 

voor de bewoners.  

 

 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/076: verlening – (X)*, Vossenberg 8 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/076 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vossenberg 8 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 386V2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande zolder tot 1 appartement met 1 slaapkamer. 

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 Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 van 26 juni 2017 met kenmerk 

BWDP/2017/0323/001/01/HADVA moet strikt nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 13 juni 2017 met kenmerk EL17092 moet strikt worden 

nageleefd: 

“Het hemelwater afkomstig van het terras moet bij aangesloten worden op het bestaande private 

hemelwaterstelsel.” 

- Het terras op de eerste verdieping moet worden teruggebracht naar het maximale volume zoals 

toegelaten in de verkavelingsvoorschriften, vermeerderd met 2 m en moet het burgerlijk wetboek 

respecteren. Dit wil zeggen dat de diepte beperkt is tot 12 m, gemeten vanaf de voorgevel en dat 

er een afstand van minstens 1,90 m moet gehouden worden tot de rechter perceelsgrens.  

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

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

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

 

 



048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/039: verlening – (X)* - 

Roetershoek 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/039 aan (X)*voor het terrein gelegen in Roetershoek 1, Roetershoek 3 in 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 223F. 

De aanvraag betreft het herbouwen van één van twee woningen in halfopen bebouwing en de 

gedeeltelijke sloop van een deel van de oude tweewoonst, gelegen in agrarisch gebied. 

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. 

- 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 advies van de dienst waterbeleid van 18 mei 2017 met kenmerk DWAD-2017-0452 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 1 juni 2017 met kenmerk EL17083 moet worden 

nageleefd: 

- De septische put mag niet geplaatst worden. Al het afvalwater moet rechtstreeks aangesloten 

worden op de IBA. De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 

- De breedte van de inrit moet beperkt worden tot 3 meter. 

- De nieuwe woning moet opgetrokken worden op 6 meter afstand van de perceelsgrens. 

- 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. 

- 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. 

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

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

- Buiten de 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. 

 

 

049 Aanvraag digitale vergunning nummer SV2017/033 en opname van de stal in het 

vergunningenregister: verlening – (X)* - Watervoort 130 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stal met voorliggende berging, zonder de 

op het inplantingsplan aangeduide, te slopen constructies, op te nemen in het vergunningenregister. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/033 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Watervoort 130 te 

Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, percelen 290D en 290E. 

De aanvraag betreft het regulariseren van een aanbouw aan een woning en de opname van een stal 

in het vergunningenregister. 

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 decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is 

van toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

- Het advies van de technische dienst van 5 mei 2017 met kenmerk EL17077 is gunstig met 

voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. De volgende voorwaarden moeten stikt nageleefd 

worden: 

- De septische put moet weggelaten worden uit het afvalwatercircuit.  

- De plaatsing van een IBA moet aangevraagd worden vóór de aanleg van het private 

afvalwaterstelsel via technische.dienst@herentals.be. 

- De overloop van de infiltratievoorziening moet weggelaten worden. Al het hemelwater moet 

infiltreren op het eigen terrein. 

- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 

infiltratieproeven. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 

 

 

050 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/066: weigering - 

General Trailer Maintenance Belgium- Toekomstlaan 9 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/066 aan (X)*, handelend in naam van General Trailer 

Maintenance Belgium, voor het terrein gelegen Toekomstlaan 9 in Herentals met kadastrale 

omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 927L. 

De aanvraag betreft het plaatsen van poorten en terreinaanlegwerken. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning omdat: 

- het ongunstige advies van Provincie Antwerpen Integraal Waterbeleid, van 9 juni 2017 met 

kenmerk DWAD-2017-0570  

- het ongunstige advies van de technische dienst van 28 juni 2017 met kenmerk EL17101 

- de aanvraag voldoet niet aan art. 4.3.1 VCRO (goede ruimtelijke ordening) 

- het voorliggende dossier bevat onvoldoende gegevens om 2 units te kunnen verantwoorden. Het 

is ook niet duidelijk of deze voldoen aan de bepalingen van het geldende gewestplan: 

industriegebied. 

- de voorliggende aanvraag vaag en onduidelijk is 

- wijzigingen aan de bestaande perceelstructuur kunnen niet toegelaten worden 

- esthetische kwaliteiten van het stallen van voertuigen langs de snelweg wordt in vraag gesteld 

- de nodige groenbuffers moeten voorzien worden 

- het is niet duidelijk hoeveel vervoersbewegingen te verwachten zijn bij voorliggend bedrijf. 

 

 

051 Beroep SV2016/525: kennisname en standpunt - Van Eccelpoel - Lierseweg 20 

BESLUIT 

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

de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/252 van 2 mei 2017. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lierseweg 20 in Herentals met kadastrale 

ligging: 1e afdeling, sectie E, perceel 378B7, 378E8, 378F8, 378H8, 378N7, 379L2, 379Y2 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 2 mei 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting door schepen (X)* en (X)*. 

 

 



052 Beroep V2016/008: inname standpunt - Hervab nv - De Roest - beroepindiener: (X)* 

BESLUIT 

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

de voorwaarden van de verkavelingsvergunning van 8 mei 2017. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres De Roest in Herentals met kadastrale 

ligging: 1ste afdeling, sectie E, perceel 212Y. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 8 mei 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting. 

 

 

053 Bevraging woonuitbreidingsgebieden door Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving: 

kennisname en standpunt 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevraging van de minister van 

Omgeving over de woonreservegebieden en waardeert de intentie tot samenwerking. Het college 

van burgemeester en schepenen acht het echter aangewezen om voor zo een belangrijke oefening 

de nodige tijd / ruimte te nemen om wensbeelden te objectiveren. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de door de administratie voorgestelde 

antwoorden op de bevraging goed en beslist deze over te maken aan de minister van Omgeving. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst voor wat betreft het WUG gelegen tussen 

Morkhovenseweg en Hoogton mee te delen dat er nog een aantal kleinere onbebouwde percelen 

niet zijn opgenomen en dat gezien de ligging te midden van een bijna volledig gerealiseerde 

woonomgeving het aangewezen is om dit op termijn te laten evolueren tot woonontwikkeling. Dit 

laatste onder voorwaarde dat er een reële behoefte is en met respect voor bestaande kwaliteiten. 

 

 

054 Zwemlessen voorjaar 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zwemlessen tijdens het 

voorjaar 2018 goed met de bijhorende kosten. 

 

 

055 Voetbalwedstrijd K Lierse SK - RSC Anderlecht 15 juli 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VC Herentals p/a 

Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals voor het organiseren van de voetbalwedstrijd K Lierse SK – 

RSC Anderlecht op zaterdag 15 juli 2017 op de terreinen van VC Herentals. 

Het parkeerverbod wordt opgemaakt en de dranghekken worden ter beschikking gesteld. 

 

 

056 Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in het kader van afbakening 

kleinstedelijk gebied Herentals: standpunt in het kader van plenaire vergadering 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de zes ontwerp-Provinciale 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in het kader van de afbakening kleinstedelijk gebied Herentals, 

meerbepaald: PRUP afbakeningslijn; PRUP Aarschotseweg; PRUP Laagland; PRUP Kleine Gent Zuid; 

PRUP Stadsrandbos Greesbos; PRUP Stedelijk woongebied. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft over voormelde ontwerp PRUP’s een 

voorwaardelijk gunstig advies. De voormelde bemerkingen zullen worden voorgelegd op de plenaire 

vergadering. 

 

 



057 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: diefstallen door ex-medewerkster OCMW 

Herentals in rusthuis 

BESLUIT 

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

13 juni 2017 over de diefstal door een ex-medewerkster van het OCMW Herentals in een rusthuis en 

antwoordt met een brief. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                     Jan Bertels 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


