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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 27 juni 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2017. 

 

 

002 Annulatie Olensfest 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van Olensfest vzw, 

Watertorenstraat 38, 2200 Olen om het muziekfestival ‘Olensfest’ niet te organiseren op het 

dagrecreatiecentrum Het Netepark in 2017. 

 

 

003 Rocking Thals 4 live 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de organisatie van Rocking 

Thals 4 live in 2018 op het dagrecreatiecentrum Het Netepark. De nodige afspraken zullen later 

gemaakt worden. 

 

 

004 Wandeling Wiekevorstse Bierfeesten 2 september 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Radio Apollo uit Wiekevorst 

voor het organiseren van een wandeling over grondgebied Herentals op 2 september 2017 op het 

voorgestelde parcours. 

 

 

005 Veldtoertocht KWB Sport Vorselaar op 1 oktober 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KWB Sport Vorselaar voor 

het organiseren van een veldtoertocht op 1 oktober 2017 over het voorgestelde parcours in 

Herentals. 

 

 



006 Officiële ontvangst Biljartclub Magic Betting op 5 augustus 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een officiële ontvangst met receptie voor de 

kampioenen van Biljartclub Magic Betting op zaterdag 5 augustus 2017 om 19 uur in de Lakenhal. 

Het college voorziet een gepast aandenken. 

 

 

007 Sportelen voor senioren: initiatiereeks zelfverdediging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2017 een initiatiereeks zelfverdediging 

voor 55-plussers in samenwerking met Makoto Jutsu Do vzw op donderdag 21 september 2017, 28 

september 2017, 5 oktober 2017, 12 oktober 2017, 19 oktober 2017 en 26 oktober 2017 telkens van 

10 uur tot 11 uur. De deelnameprijs bedraagt 19,20 euro. Deelnemers met een vrijetijdspas genieten 

50% korting. 

 

 

008 Fuifbeleid 2017: openluchtfuif KLJ Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) van 

21 tot 3 uur goed voor de openluchtfuif op zaterdag 5 augustus 2017 aan de KLJ lokalen, Kruisstraat 

in Noorderwijk. Het college vraagt aan de organisatie om de buurt rond de KLJ lokalen te verwittigen 

over deze activiteit. 

 

 

009 Fuifbeleid 2017: Zombifield 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan (X)* van 

Amazingfestworld voor de organisatie van Zombifield. 

De technische dienst maakt een tijdelijke parkeerverbod op voor de eerste rij parkeerplaatsen op de 

parking achter zaal ’t Hof op dinsdag 31 oktober 2017 vanaf 10 uur tot en met woensdag 1 november 

2017 10 uur. 

 

 

010 Externe evenementen 2017: Hap Food Truck Festival - zomereditie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan (X)* om de Zomereditie van Hap 

Food Truck Festival te organiseren op het zuidelijk deel van de Grote Markt van vrijdag 15 september 

2017 om 16 uur tot en met zondag 17 september 2017 om 22 uur met opbouw vanaf donderdag 14 

september 2017 om 9 uur en afbraak tot en met maandag 18 september 2017 22 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een uitzondering van de geluidsnorm tot 95 dB(A) 

L Aeq 15 min goed voor vrijdag 15 september 2017 van 16 tot 24 uur, zaterdag 16 september 2017 

van 12 uur tot 24 uur en zondag 17 september 2017 van 12 uur tot 22 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om: 

- het zuidelijk deel van de Grote Markt parkeervrij te maken van donderdag 14 september 2017 van 

8 uur tot en met maandag 18 september 22 uur voor het evenement. Voor de opkuis van de 

Grote Markt zal het parkeerverbod verlengd worden tot en met dinsdag 19 september 13 uur. 

- de weg naast de Grote Markt, in het verlengde van de Bovenrij, vanaf vrijdag 15 september 2017 

om 9.30 uur tot en met zondag 17 september 2017 om 24 uur autovrij te maken. 
De organisator moet de weg naast de Grote Markt vrijhouden: 

- op donderdag 15 september 2017 

- op vrijdag 16 september 2017 tot 14 uur zodat alle marktkramers zonder hinder kunnen 

vertrekken.  

Het expliciete verkeersreglement wordt aangeboden in een afzonderlijk collegepunt. 



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

gebruikelijke retributiereglementen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het verwerken van het afval en het opkuisen 

van het terrein ten laste is van de organisatoren van Hap Food Truck. Er wordt een onkostennota 

opgemaakt voor het gebruik van de veegwagen op dinsdagvoormiddag. 

De organisator brengt de buurt op de hoogte van het evenement. 

 

 

011 Poëziebus in Herentals: inname parkeerplaatsen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de organisatoren van de 

Poëziebus om voldoende parkeerplaatsen te reserveren voor de Poëziebus aan het cultuurcentrum, 

op de noordzijde van de Grote Markt, op vrijdag 11 augustus 2017 van 18 uur tot middernacht. 

De technische dienst maakt hiervoor een tijdelijk verkeersreglement op. 

 

 

012 Jumelages: tussenkomst vervoer bezoek Rode Kruis Herentals aan IJsselstein 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt het Rode Kruis afdeling Herentals door een 

tussenkomst van 250 euro te voorzien in het vervoer naar IJsselstein. Het Rode Kruis, afdeling 

Herentals, neemt in IJsselstein deel aan festiviteiten in het kader van 150 jaar Nederlands Rode Kruis 

op 9 september 2017. 

De kosten zijn ten laste van de stadskas. 

 

 

013 Straatfeesten 2017: uitbetaling subsidie straatfeesten april, mei en juni 
BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in april, mei en juni 2017. De dienst toerisme bezorgt aan de 

financiële dienst een lijst met de gegevens en de rekeningnummers van de organisatoren waarop de 

subsidie kan gestort worden. 

 

 

014 Tentoonstelling van het Fraikingenootschap vzw in het kader van de Septemberdagen 

2017 van vzw Ter Vesten: Herdenking 200ste geboortejaar Charles-Auguste Fraikin 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de beelden van Charles-Auguste Fraikin in 

bruikleen aan het Fraikingenootschap voor expositie in het kasteel Le Paige in Herentals voor de 

tentoonstelling Herdenking 200ste geboortejaar Charles-Auguste Fraikin van 28 augustus 2017 tot en 

met 28 september 2017.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig gevolg aan het verzoek van het Fraikin-

Genootschap vzw om af te wijken van de bruikleenvoorwaarden. 

 

 

015 Archiefbibliotheek van het stadsarchief: integratie in catalogus van de Openbare 

Bibliotheek 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de uitvoering door de firma 

CIBLIS van de configuratie van het stadsarchief als extra filiaal bij de openbare bibliotheek en de 

conversie van de interne catalogus naar het Provinciaal Bibliothekensysteem, zoals beschreven in het 

projectinitiatiedocument dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.  

De configuratie van het stadsarchief Herentals als extra filiaal bij de bibliotheek Herentals is volgens 

offerte berekend op 968 euro inclusief btw.  



De conversie van de bestaande interne catalogus van het stadsarchief in de toepassing Brocade (en 

dus het PBS) is volgens offerte berekend op 3.025 euro inclusief btw. 

 

 

016 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid verminderde 

prestaties: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 

verminderde prestaties voor 20/20 KV/SAA Keramiek in de hogere graad en specialisatiegraad van 1 

september 2017 tot en met 31 augustus 2018. 

 

 

017 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde 

prestaties: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 

verminderde prestaties voor 3/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad, van 1 

september 2017 tot en met 31 augustus 2018. 

 

 

018 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde 

prestaties: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 

verminderde prestaties voor 4/20 KV/SAA Beeldhouwkunst in de hogere graad en specialisatiegraad 

en 4/22 KV/Digitale Beeldende Vorming, waarvan 2/22 KV/waarnemingstekenen en 2/22 KV/digitale 

beeldverwerking, van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. 

 

 

019 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde 

prestaties: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 

verminderde prestaties voor 10/20 KV/SAA Schilderkunst in de hogere graad van 1 september 2017 

tot en met 31 augustus 2018. 

 

 

020 Samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Stad’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de samenwerkings-

overeenkomst Hartveilige Stad vanaf 13 mei 2017 tussen Rode Kruis-Herentals en de stad Herentals 

goed.  

Het college van burgemeester en schepenen hecht belang aan het uitbreiden van deze 

overeenkomst naar de Rode Kruis-afdelingen Noorderwijk en Morkhoven. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens de opleidingen reanimatie en 

defibrillatie in het kader van Hartveilig Herentals de deelnemers een mondmasker aan te bieden. 

Daarnaast neemt het college van burgemeester en schepenen kennis van de opmerkingen van het 

Rode Kruis, de stadsadministratie zal volgende opportuniteiten bekijken: 

- het in kaart brengen van de AED-toestellen in Herentals, zodat zij kunnen gepubliceerd worden op 

de Rode Kruis Hartveilig website 

- het plaatsen van wegwijzers om de beschikbaarheid van de AED-toestellen aan te geven 

- het opleggen van het plaatsen van een AED-toestel bij grote projecten 

- het plaatsen van bijkomende AED-toestellen 



- het verplaatsen van toestellen zodat zij publiek ter beschikking worden gesteld. 

 

 

021 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: plaatsbezoek filialen naastliggende 

gemeenten door de preventieadviseur 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de preventieadviseur, 

(X)*, over zijn bezoek aan de filialen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het 

betreft de filialen in Lille, Wechelderzande, Gierle, Vorselaar, Tielen, Lichtaart, Kasterlee en de 

lokalen in de school De Vesten in Herentals en het Dorpshuis in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van het Comité voor Preventie 

en Bescherming op het Werk (CPBW) om het verslag te agenderen op een volgend CPBW en over te 

maken aan de respectieve lokale besturen voor verdere opvolging. 

 

 

022 Afwezigheid secretaris 11 augustus 2017 tot en met 1 september 2017: kennisname 

vervanging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de afwezigheid van secretaris Tanja 

Mattheus van 11 augustus 2017 tot en met 1 september 2017. 

Tijdens de afwezigheid van mevrouw Tanja Mattheus is bestuurssecretaris Peter Van de Perre 

vervangend secretaris. 

 

 

023 Zitting college van burgemeester en schepenen maandag 4 september 2017: verplaatst 

naar dinsdag 5 september 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het college van maandag 4 september 2017 

te verplaatsen naar dinsdag 5 september 2017 om 9 uur. 

 

 

024 IOK en IOK Afvalbeheer: kennisname verslag algemene vergadering van 16 mei 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de algemene 

vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer van 16 mei 2017. 

 

 

025 nv Eigen Haard: fusie met sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem uit Olen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de fusienota voor de fusie van de 

sociale huisvestingsmaatschappijen nv Eigen Haard van Herentals en de cvba De Heibloem van Olen, 

uiterlijk tegen eind juni 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de intentieverklaring voor deze fusie 

goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gewijzigde statuten en hernieuwde 

samenstelling van de bestuursorganen te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

026 Stedelijke Academie voor Beeldende kunst: vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 

2017-2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vakanties en vrije dagen voor de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst van Herentals voor het schooljaar 2017-2018 vast te leggen als 

volgt: 



Aanvang schooljaar: vrijdag 1 september 2017 

Eerste trimester 

- Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017 

- Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017 

- Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 

Tweede trimester 

- Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 

- Pedagogische studiedag: woensdag 28 maart 2018 

- Paasvakantie: van maandag 2 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 

Derde trimester 

- Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018 

- Facultatieve vakantiedag: woensdag 9 mei 2018 

- O.H.-Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018 

- Facultatieve vakantiedag: zaterdag 12 mei 2018 

- Pinksteren: zondag 20 mei 2018 

- Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018 

- Zomervakantie van zondag 1 juli 2018 tot en met vrijdag 31 augustus 2018. 

 

 

027 Wijziging arbeidstijdregeling 2017: bestendiging regeling leidinggevenden en technici 

stedelijke werkplaats 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat op basis van de afspraken die gemaakt 

werden met de representatieve vakorganisaties op 24 oktober 2016 en op 19 juni 2017, dat de 

gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2016 over de wijziging van de arbeidstijdregeling niet 

aangepast moet worden. Het college van burgemeester en schepenen bestendigt daarmee de door 

de gemeenteraad met ingang van 1 januari 2017 goedgekeurde arbeidstijdregeling voor: 

- de medewerkers die leiding geven over de arbeiders van de dienst stedelijke werkplaats 

(teamleiders) 

- de techniekers en arbeiders technieken gebouwen van het team wegen technieken gebouwen 

van de dienst stedelijke werkplaats. 

In overeenstemming met de met de vakorganisaties gemaakte afspraken daarover, vraagt het college 

van burgemeester en schepenen verder aan de dienst personeel & organisatie om de mogelijkheid 

om de meewerkende ploegbazen in te schakelen in het systeem van flexibele arbeidstijd opnieuw te 

onderzoeken in het voorjaar van 2018 in functie van de herziening van hun takenpakket. 

 

 

028 Kennisgeving ontslag projectleider infrastructuur: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)*, projectleider 

infrastructuur. Haar opzegtermijn gaat in op 21 juli 2017 en bedraagt zes weken. 

 

 

029 Kennisgeving ontslag redder: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)*, redder. Zijn 

opzeggingstermijn gaat in op 24 juli 2017 en bedraagt zes weken. 

 

 

030 Kennisgeving datum indiensttreding (X)*, arbeider wegen 
BESLUIT 

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

(X)*, arbeider wegen. (X)* komt in dienst op 21 augustus 2017. 



 

 

031 Aanstelling redder met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Arno 

Swerts 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de beëindiging van de 

vervangingsovereenkomsten van Arno Swerts in onderling akkoord vanaf 4 september 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Arno Swerts, geboren (X)*, aan als redder in het 

niveau D met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 4 september 2014. 

 

 

032 Belasting op leegstand bedrijfsruimten: bezwaar (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar van (X)* als bewindvoerder van 

(X)* tegen de belasting op leegstand bedrijfsruimten, leegstand Oevelseweg met kohierartikel 

804410000297 voor 5.670 euro ontvankelijk en gegrond. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanslag nietig te verklaren. 

De financieel beheerder wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

 

 

033 Raamovereenkomst voor het leveren op afroep van gasolie extra in bulk (juli 2017 - juli 

2021) - dossier 2017-049 - gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren op afroep van gasolie extra in bulk. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 

offertes van 10 juli 2017, opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten. 

Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. Aangezien de 

prijs het enige criterium is, wordt de opdracht gegund aan de goedkoopste regelmatige offerte. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor 

het leveren op afroep van gasolie extra in bulk (juli 2017-juli 2021)’ aan de laagste bieder, 

Brandstoffen De Bie bvba (BE 0415.171.579), Kapelstraat 52, 2910 Essen tegen een korting per liter 

van 0,050 euro exclusief btw op de officiële prijzen. 

De opdracht wordt gegund voor een periode van 12 maanden en kan tot 3 keer verlengd worden 

met eenzelfde periode. De opdracht eindigt sowieso 31 juli 2021. De uitgave voor deze opdracht voor 

de maximum periode van 4 jaar wordt geraamd op 37.190,08 euro exclusief btw of 45.000 euro 

inclusief 21% btw. 

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

2017-049. 

 

 

034 Avonturenbos Begijnhofpark - W-064-2017: lijst uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de opdracht ‘avonturenbos Begijnhof-

park’ prijs te vragen aan:  

- Fris in het landschap, Monterreystraat 28, 9000 Gent 

- Krambamboul, Reiherweg 1, DE-14558 Nuthetal 

- Sablo bvba, Veldenstraat 14, 2470 Retie 

- Robinia BVBA, Schippersdijk 101, 9200 Dendermonde 

- House at tree, Visvijverstraat 35, 2520 Emblem 

- Nature play, Wiekevorstseweg 38, 2200 Herentals 

- Wilgenwerk - Frederik Nijman, Langendijk 17, 2220 Heist-op-den-Berg 

- De Hofmeesters - Arne Moons, Bremstraat 29, 2520 Emblem. 



 

 

035 Vlaamse Milieumaatschappij - rapportering gemeentelijke sanering: rapporterings-

instrument over 2016 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het rapporteringsinstrument over de aanwending 

van de saneringsbijdrage die de stad jaarlijks ontvangt van watermaatschappij Pidpa voor de 

financiering van de gemeentelijke saneringsplicht voor 2016 goed en maakt het rapport over aan de 

Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

 

036 Noorderwijk en Morkhoven: Aanvullend verkeersreglement voor de beperking 5,5 ton, 

uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het schepencollegebesluit van 29 mei 2017 

waarmee voor de deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven het aanvullend verkeersreglement 

voor de beperking 5,5 ton, uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd landbouwvoertuigen werd 

goedgekeurd, in te trekken en te vervangen door wat volgt. 

In de Paradijsstraat, Servaas Daemsstraat, Ring, Morkhovenseweg, Molenstraat, Doornestraat en 

Wiekevorstseweg, wordt het verkeer verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa 

in beladen toestand hoger is dan 5,5 ton, (uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd 

landbouwvoertuigen). 

De verkeersborden C 21 (5,5 t) met onderbord uitgezonderd laden en lossen en uitgezonderd 

landbouwvoertuigen worden, afhankelijk van de rijrichting en overeenkomstig bijgevoegd plan, 

daarvoor geplaatst in de: 

- Doornestraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenstraat 

- Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Rode Leeuwstraat 

- Morkhovenseweg ter hoogte van het kruispunt met de Voortkapelseweg 

- Ring ter hoogte van het kruispunt met de Servaas Daemsstraat 

- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ring 

- Servaas Daemsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Herenthoutseweg. 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid. 

 

 

037 Tijdelijk verkeersreglement: Wijngaard ‘schoolstraat’ van 1 september 2017 tot en met 30 

juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed tijdens de 

organisatie van een ‘schoolstraat’ in de Wijngaard (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat) van 1 

september 2017 tot en met 30 juni 2018: 

De ‘schoolstraat’ zal enkel worden ingevoerd op het einde van de schooldag, dit telkens tussen 15.30 

uur en 15.40 uur en op woensdag tussen 12.10 uur en 12.20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door het plaatsen van dranghekken met de verkeersborden C3, M2 en ‘schoolstraat’. 

kOsh campus Wijngaard moet opnieuw een brief sturen naar de bewoners van de achterliggende 

straten en aan de ouders van de schoolgaande kinderen zodat zij tijdig op de hoogte worden 

gebracht van de invoering (uren) van de ‘schoolstraat’. 

 

 

038 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest de Paepestraat op donderdag 20 juli 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest de Paepestraat’ op donderdag 20 juli 2017: 



Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paepestraat op donderdag 20 juli 2017 tussen 12 uur en 

24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van drangthekken met verlichting en 

verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

039 Tijdelijk verkeersreglement: Ronde van Noorderwijk van dinsdag 1 augustus 2017 tot en 

met zondag 6 augustus 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de ‘Ronde van Noorderwijk’ van dinsdag 1 augustus 2017 tot en met zondag 6 

augustus 2017: 

Op dinsdag 1 augustus 2017 is er een snelheidsbeperking van 30 km/u op de Servaas Daemsstraat 

(stuk tussen Woud en huisnummer 74) tussen 18 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

met verkeersborden C43. 

Op dinsdag 1 augustus 2017 is alle verkeer verboden op Woud tussen 18 uur en 21 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3. 

Van woensdag 2 augustus 2017 om 10 uur tot donderdag 3 augustus 2017 om 2 uur is alle verkeer 

verboden op de Ghellincklaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

dranghekken met verkeersborden C3. 

Op woensdag 2 augustus 2017 is alle verkeer verboden op Koningsveld (stuk tussen de Ghellincklaan 

en Prinsenstraat) en Prinsenstraat tussen 18 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3. 

Op donderdag 3 augustus 2017 is er een snelheidsbeperking van “30 km/u” op Rossem (stuk tussen 

Servaas Daemsstraat en Pluiskensvest) tussen 18 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

met de verkeersborden C43. 

Op vrijdag 4 augustus 2017 is alle verkeer verboden op de Zandkapelweg (stuk tussen de 

Verbindingsstraat en Hoogton) en Klaterteer tussen 18 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3. 

Op zaterdag 5 augustus 2017 is er een snelheidsbeperking van “30 km/u” op de Ghellincklaan tussen 

18 uur en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld met de verkeersborden C43. 

Op zondag 6 augustus 2017 is er een snelheidsbeperking van “30 km/u” op de Ghellincklaan tussen 

13 uur en 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld met de verkeersborden C43. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

040 Tijdelijke bewegwijzering: Ruiter- en ponytornooi Duipt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, LRV Ruime stap 

Morkhoven, voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering tijdens de organisatie van de ruiter- en 

ponytornooien in Duipt op zondag 20 augustus 2017, zondag 27 augustus 2017 en zondag 3 

september 2017. Er mag bewegwijzering worden geplaatst op de gemeentewegen vanaf afritten 21 

en 22 van de E313 tot aan de terreinen in Duipt. 

Volgende voorwaarden moeten voor de stad Herentals worden nageleefd: 

1. Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 1,2 m 

x 0,3 m. 

2. De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, handelsreclame en 

alle andere publiciteit is verboden. 

3. De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 

4. De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, maar 

niet aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere verkeerstekens. Ze worden minstens 

0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 



5. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen, er moet steeds minimum 1 

meter van het voetpad vrij blijven voor de voetgangers. 

6. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het 

bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte 

weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren. 

7. De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moeten 

uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

8. Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van het 

Agentschap Wegen en Verkeer nodig. 

9. Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de 

stadsdiensten, op kosten van de organisatie worden verwijderd. 

De aanvraag voor het plaatsen van bewegwijzering langs gewestwegen werd door de stad 

doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams ministerie van mobiliteit en 

openbare werken. 

 

 

041 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Molenvest op zondag 27 augustus 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Molenvest’ op zondag 27 augustus 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Molenvest op de doorsteek tussen het basketbalveld en 

de petanquebaan van zondag 27 augustus 2017 om 8 uur tot en met maandag 28 augustus 2017 om 

18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

042 Tijdelijk verkeersreglement: Invoeren enkelrichting in Duipt en Kruisstraat op zondag 20 

augustus 2017, zondag 27 augustus 2017 en zondag 3 september 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ruiter-en ponytornooi in Duipt op zondagen 20 augustus 2017, 27 augustus 2017 

en 3 september 2017: 

Op zondagen 20 augustus, 27 augustus en 3 september 2017 is er een parkeerverbod tussen 7 uur en 

18 uur op Duipt, Kruisstraat en een deel van Lankem. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Op zondagen 20 augustus, 27 augustus en 3 september 2017 wordt er tussen 7 uur en 18 uur een 

enkelrichting ingevoerd op Duipt, Kruisstraat en een deel van Lankem. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden C1, C31a, C31b en F1. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

043 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 5 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 5 van het dossier ‘aanleg 

Begijnhofpark’.  

 

 

044 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat W-055-2016: werfverslag 12 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 12 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 



 

045 Aanleg van fietsroosters ter hoogte van de boomplantvakken in de Engelse Wijk - 

2016/102: werfverslag veiligheidscoördinator 

BESLUIT 

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

veiligheidscoördinator van 6 juli 2017 naar aanleiding van zijn bezoek aan de werf ‘aanleg van 

fietsroosters in de Engelse Wijk’. 

 

 

046 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van het dossier ‘aanleg 

Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 89.834,07 euro inclusief btw en inclusief herzieningen.  

 

 

047 Pidpa: uitvoeren van grondwerken: Belgiëlaan 5 

BESLUIT 

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

voeren om het drinkwaternet aan te passen voor een nieuwe aansluiting ter hoogte van 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 werken moeten uitgevoerd worden in synergie met Proximus.  

 

 

048 Kermissen: wijziging abonnementen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van volgende kermis-

abonnementen goed: 

- Septemberkermis: standplaats nr. 37: (X)* heeft de attractie mini buggy overgedragen aan (X)* 

- Paaskermis: standplaats nr. 15: (X)* heeft het basketbalkraam overgedragen aan (X)*. 

 

 

049 Septemberkermis 2017: officiële opening 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het programma van de septemberkermis 

2017 als volgt goed te keuren:  

- 2 september 2017 om 18 uur: openingsreceptie + rondgang over de kermis 

- 6 september 2017 van 14 tot 17 uur: kinderkleurwedstrijd 

- 10 september 2017 van 14 tot 18 uur: kermisrommelmarkt 

- 11 september 2017: familiedag  



Het college van burgemeester en schepenen beslist om de septemberkermis 2017 officieel te openen 

op zaterdag 2 september 2017 om 18 uur in de Lakenhal. De muzikale omlijsting gebeurt door 

fanfare ‘Zucht naar Kunst’ uit Morkhoven.  

 

 

050 Aanvraag aanpassing exploitatievergunning van een dienst voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder: de heer Jimmy Verwimp, Noordervaart 9 in 2200 Herentals: 

verhoging aantal VVB met 1 voertuig 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan de heer Jimmy Verwimp met 

maatschappelijke zetel Noordervaart 9 in Herentals, ondernemingsnummer 0701570316, en onder 

de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen om de exploitatievergunning, 

afgeleverd 20 april 2015 en geldig tot 19 april 2020 uit te breiden met 1 verhuurvoertuig met 

bestuurder met identificatienummer VVB2256 

De toepasselijke minimum tarieven zijn: 

- basistarief voor de eerste 3 uur: 90 euro 

- extra uurtarief: 35 euro 

 

 

051 Energie-infotoer 2017-2018 en intergemeentelijke samenaankoop muurisolatie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de energie-infotoer 2017-

2018 georganiseerd door IOK met de volgende top 2 van infoavonden:  

- muurisolatie (gekoppeld aan de samenaankoop) 

- LED-verlichtingen 

en deze te laten doorgaan op maandagavond 5 of 12 maart 2018 in de benedenzaal van het 

administratief centrum. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de 'intergemeentelijke 

samenaankoop muurisolatie’ georganiseerd door IOK. 

 

 

052 Mededeling kleine verandering klasse 1: nv Kemin Europa, Toekomstlaan 42 - advies 
BESLUIT 

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

verandering van Kemin Europa nv, gevestigd Toekomstlaan 42 in 2200 Herentals, voor het 

produceren van voedings- en veevoederadditieven, gelegen in 2200 Herentals, Toekomstlaan 42, 

kadastergegevens 2e afdeling, sectie D, perceel  225F, 226C, 224G te veranderen door wijziging en 

uitbreiding. 

 

 

053 Melding klasse 3: (X)*, Schravenhage 6 - aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 5 juli 2017, 

door (X)*, Schravenhage 6, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting namelijk: opslag van gassen, 

omvattende: 

- bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 1.600 liter (17.1.2.2.1°); 

op het perceel gelegen in Schravenhage 6 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 3 sectie E 

perceelnr 24M en 28K. 

 

 



054 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/080: verlening – (X)* - 

Hellekensstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/080 aan de (X)*, voor het terrein gelegen in Hellekensstraat 26 

in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 297L. 

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

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 rioleringsstelsel (hemelwater en afvalwater) moet verplicht worden ingericht zoals 

voorgesteld. 

- De gevel op de rechter perceelgrens, die dieper reikt dan de aanpalende woning moet voldoende 

kwalitatief en esthetisch afgewerkt worden aan de zijde van de buren in afwachting dat hier 

tegenaan bebouwing komt. 

- De voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid van 4 juli 2017 met 

kenmerk DWAD-2017-0728 moeten nageleefd worden. 

 

 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/065: verlening - Bioboerderij 

De Kijfelaar - Schravenhage 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/065 aan (X)*, handelend in naam van Bioboerderij De Kijfelaar voor het 

terrein gelegen in Schravenhage 4 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie 

B, perceel 116C. 

De aanvraag betreft een functiewijziging van een stal tot een hoevewinkel. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 14 juni 2017 met kenmerk 

BWDP/HA/2010/075-002/01 moeten strikt nageleefd worden. 

 

 

056 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/047: verlening - Scam 

Invest nv - Noordervaart 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van het BPA 

waterrecreatie wijziging, voor de bredere infiltratiegracht dan toegelaten en om een niet-

waterdoorlatend materiaal te kiezen als ontsluitingsweg toe om volgende redenen: 

- Voor de breedte van de infiltratiegracht: met de voorgestelde groene invulling van de overige 

ruimte van deze bufferzone kan de bufferende werking worden gegarandeerd maar mag het 

buffervolume niet wijzigen. Het onderhoud om dit buffervolume te kunnen behouden, moet 

gebeuren door de eigenaar. 

- Voor het gebruik van een niet-waterdoorlatend materiaal: het hemelwater kan op het eigen 

terrein infiltreren, naast deze verharding. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/047 aan (X)*, handelend in naam van Scam Invest nv, voor het 

terrein gelegen in Noordervaart in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, 

percelen 371A, 371B, 371C, 371D, 371K en 371L. 

De aanvraag betreft de nieuwbouw van een magazijn. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van deze stedenbouwkundige vergunning moet een 

eenzijdige ondertekende overeenkomst overgemaakt worden aan de stad Herentals waaruit recht 



van doorgang voor aanpalenden en hulpdiensten blijkt in geval van koppeling van bedrijfs-

gebouwen. Deze overeenkomst moet ook gelden voor rechtsopvolgers. 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

- De bouwstrook en vloerpas mag maximaal op het niveau van de aanpalende terreinen voorzien 

worden van de gebouwen in Noordervaart 37 en 43 (kadastraal bekend als afdeling 2,sectie C, 

perceelnummers 370A en 373C), wat betekent op -0,40 m ten aanzien van de nu voorgestelde 0-

pas. Om keermuren te vermijden moet op het eigen terrein de aansluiting voorzien worden met 

de nog 0,20 m lager gelegen terreinen in Noordervaart 35 en Gareelmakersstraat 18+ (kadastraal 

bekend als afdeling 2, sectie C, perceelnummers 362A/02 en 363C). Hierbij mag het hemelwater 

niet afvloeien naar die terreinen. 

- De parkeervakken voor de personenwagens moeten aangelegd worden in waterdoorlatende 

materialen. 

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

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

- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 31 mei 2017 met 

kenmerk BWDP/2017-0255/001/01/HAJPE moet strikt gevolgd worden. 

- Het advies van Fluxys van 24 april 2017 met kenmerk TPW-OL-2017823736 moet strikt gevolgd 

worden. 

- De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals voorgesteld op 

het inplantingsplan. 

- Al het hemelwater moet gebufferd worden en 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. 

- De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor moet de 

eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden. 

- De bestaande parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals-Bocholt moeten verwijderd 

worden. Langs dit kanaal moet de buffer hersteld worden als volgt: het verwijderen van de 

verhardingen, inclusief fundering, het aanplanten van een tweede rij hoogstammige zomereiken 

(Quercus robur) met een onderbegroeiing van inheemse struiken. 

 

 

057 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/052: verlening - 

Familiehulp vzw en De Speelboom vzw - Wolstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/052 aan (X)*, handelend in naam van Familiehulp vzw en de 

Speelboom vzw, voor het terrein gelegen in Wolstraat 23 in Herentals met kadastrale omschrijving 

2e afdeling, sectie C, perceel 3K en sectie G, percelen 39D3 en 44D. 

De aanvraag betreft het oprichten van een nieuwbouw kinderdagverblijf, het verbouwen van een 

kloostervleugel tot zorgregiokantoor en de volledige sloop van het huidige kinderdagverblijf. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bouwheer moet aan het college de garantie geven dat de bestaande, te behouden bomen niet 

beschadigd zullen worden tijdens de werkzaamheden. Daarom moet de bouwheer aan het college 

aantonen dat hij voldoende maatregelen zal treffen om de te behouden bomen te beschermen 

tijdens de werken (zowel wortels, stam als kruin). De voorgestelde beschermingsmaatregelen 

moeten voorgelegd worden aan het college en zijn verplicht na te leven tijdens de 

werkzaamheden.  

- De bouwheer is verplicht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de stad en 

Familiehulp vzw en de Speelboom vzw om de doorwaadbaarheid van het gebied vast te leggen en 

ruimer op te vatten dan louter de doorgang tot het achterliggende gebied Hellekens voor 

voetgangers en fietsers. In deze overeenkomst moet ook opgenomen worden dat het deel van 

het perceel dat in de parkzone ligt volgens het gewestplan Herentals-Mol, volledig voor het 



publiek doorwaadbaar gemaakt moet worden voor voetgangers en fietsers, waardoor een groene 

link kan gelegd worden tussen de historische site Wolstraat en de Netevallei. Dit moet dan ook 

kaderen in het zichtbaar maken van de loop van de oude Molennete. De aanzet vanaf Wolstraat 

tot aan het kinderdagverblijf moet als publieke doorgang ook verder doorgetrokken worden via 

de zuidzijde van het kinderdagverblijf naar het parkgebied De Hellekens en de Nete. Deze 

verbindingen moeten als groene publiek toegankelijke ontsluitingen ingericht worden. Deze 

samenwerkingsovereenkomst moet afgesloten zijn vooraleer gebruik gemaakt kan worden van de 

stedenbouwkundige vergunning. 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De wegenis voor gemotoriseerd verkeer vanaf Wolstraat tot aan de kiss-and-ride van het 

kinderdagverblijf moet meer verkeersveilig ingericht worden. De voorstellen van milderende 

maatregelen moeten voorafgaandelijk overgemaakt worden aan de stadsdiensten. 

- De reliëfwijziging op het terrein moet beperkt worden tot de bereikbaarheid van de gebouwen en 

de parking. Bovendien mag bij de leefruimten van de kinderopvang, een buitenterras drempelloos 

worden voorzien met een maximale breedte van 3 m. Andere reliëfwijzigingen kunnen niet 

verantwoord worden. Om een kwalitatieve kinderopvang te garanderen, kan in de groene 

buitenaanleg het hoogteverschil op een natuurlijke en veilige wijze overbrugd worden. 

- De waterhuishouding van de ontwikkeling mag geen negatieve invloed hebben op aanpalende 

percelen. Al het hemelwater moet op het eigen terrein opgevangen worden en mag niet 

afstromen naar aanpalende terreinen. Ook het hemelwater dat momenteel naar dit terrein 

stroomt, mag niet naar aanpalende terreinen afgeleid worden. 

- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 27 

april 2017 met kenmerk BWDP/2014-476/003/01/HAJPE moeten strikt worden nageleefd. 

- De voorwaarden uit het advies van Provincie Antwerpen van 28 april 2017 met kenmerk DWAD-

2017-0415 moeten strikt nageleefd worden.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 12 mei 2017 met kenmerk 2017-

029 JR moeten strikt worden nageleefd: 

- De bomen die op de plannen van de aanvrager aangeduid zijn als te vellen, mogen geveld 

worden mits volgende voorwaarden: 

- Er moeten minstens 9 inheemse hoogstammige loofbomen ter compensatie worden 

aangeplant op de betreffende site. De voorgestelde nieuw aan te planten bomen door de 

aanvrager zijn, ofwel niet geschikt voor de voorgestelde locatie op het ontwerpplan, ofwel 

betreft het geen hoogstammige (loof)boom.  

- De nieuwe bomen moeten de nodige ondergrondse én bovengrondse ruimte krijgen om 

zich volwaardig te kunnen ontwikkelen. Dit betekent rekening houden met hun 

uiteindelijke kroonbreedte en stamdikte met wortelaanzet. Een minimale afstand van twee 

meter tot verharding is aan te bevelen zodat de boom voldoende stabiliteitswortels kan 

ontwikkelen. Indien nodig maatregelen treffen ter voorkoming van wortelopdruk en 

toekomstige schade aan verharding en wortels.  

- Vóór, tijdens en na de werken moet ter bescherming van de te behouden bomen preventieve 

voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals bepaald in het Standaardbestek 250, versie 3.1. 

Er moet omzichtig omgesprongen worden met hun wortelgestel, stam en kroon. Desgevallend 

is handmatig werken nodig. Het is belangrijk om de nodige beschermingsmaatregelen te 

nemen opdat hun huidige gezondheidstoestand blijft gegarandeerd.  

- In het bijzonder moet boom 1, een Liquidambar styraciflua (amberboom) die op de hoek van 

de Wolstraat staat, optimaal beschermd worden. Deze goed ontwikkelde boom met een 

stamomtrek van 250 cm is sterk beeldbepalend in de straat en voor de toegang van de site. De 

verharding in de buurt van de boom moet tot het minimum herleid worden. In het bijzonder is 

voorzichtigheid gewenst met betrekking tot zijn vlezige wortels. De boom moet als goede 

huisvader bewaard worden, met indien nodig een gezondheidssnoei door een erkende 

boomverzorger.  



- De aannemer moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van wortelschade 

en wortelopdruk van boom 5 de linde (Tilia) wegens zijn dichte ligging nabij het nieuwe 

wandelpad.  

- Het plantvak waarin boom 32 Pinus sylvestris in de huidige toestand staat, moet zoveel 

mogelijk behouden blijven omdat een grove den niet geschikt is om in een verharding te 

groeien. Verkleinen van het plantvak mag enkel gebeuren in de mate van het noodzakelijke.  

- In de mate van het mogelijke het plantvak rondom boom 31 Amelanchier lamarckii behouden 

wegens een fijn en oppervlakkig wortelstelsel.  

- De locatie van de kleine bomen aan de parking vooraan de site is meer af te stemmen op de 

aanwezigheid van verhardingen en gebouw.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 8 juni 2017 met kenmerk 

EL17084 en van de gemeenteraad van 4 juli 2017 moeten daarom strikt nageleefd worden: 

- De kosten die voortvloeien uit de groeninrichting van het openbaar domein (aanleg en 

onderhoud), zijn ten laste van de bouwheer. 

- De omleiding van de bestaande riolering van de klaslokalen naar een ander aansluitpunt op de 

inbuizing van de Molennete, wordt enkel toegestaan als er enkel hemelwater in afgevoerd 

wordt. Als er ook afvalwater doorgaat, moet de bestaande riolering afgekoppeld worden van 

de Molennete en bij opgenomen worden in het afvalwatercircuit van de nieuwbouw. In beide 

gevallen moet de oude aansluiting op de inbuizing gedicht worden volgens de regels van goed 

vakmanschap. 

- De bestaande aansluiting van het zorgregiokantoor op de inbuizing van de Molennete moet 

afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap. 

- Achter de infiltratievoorzieningen van het zorgregiokantoor en het nieuwe kinderdagverblijf 

moet bijkomend een buffervoorziening geplaatst worden die hemelwater vertraagd kan lozen 

in de Molennete. 

- De verbinding tussen de toezichtsput vóór de infiltratievoorziening van het nieuwe 

kinderdagverblijf en de Molennete mag niet uitgevoerd worden. 

- 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. 

- Een overdekte fietsenstalling voor het personeel van het kinderdagverblijf moet worden 

ingericht. Deze moet kunnen worden afgesloten en er moet ruimte zijn voor het ophangen van 

fietskledij. 

- Voor de fietsenstallingen moet ook rekening gehouden worden met fietstassen en -mandjes. 

- De opstelplaats voor bakfietsen moet het dichtst bij de ingang van het kinderdagverblijf staan. 

- 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. 

- Hinder tijdens de werken door onder andere de toename van vrachtverkeer, moet beperkt 

worden tot een minimum. 

- Familiehulp vult met dit nieuwe project, 1 vleugel van het gebouw in. Het kan niet worden 

verantwoord dat de te behouden vleugel in het straatbeeld, niet wordt gebruikt en leeg zal staan. 

Dit deel van het gebouw moet op korte termijn een invulling verkrijgen om de beeldbepalende 

kwaliteiten van het gebouw te kunnen bewaren en om het straatbeeld en de levendigheid in deze 

omgeving te kunnen garanderen. 

- Bij de verdere ontwikkeling van het binnengebied moet een structurele oplossing voor het 

parkeren (kwalitatief parkeren: ondergronds parkeren) geboden worden, waarbij de leefkwaliteit 

van de buurt en de nieuwe ontwikkeling die nog op de site zal gebeuren, primeert. Daarom wordt 

de voorgestelde parking slechts tijdelijk vergund voor een periode van 5 jaar, ingaand vanaf de 

ingebruikname van de parking. Een evaluatie van de effectieve parkeerbehoefte en een 

onderzoek of de parkeerplaatsen niet beter ruimtelijk geïntegreerd (ondergronds) kunnen 

worden, moet voorafgaandelijk aan een definitieve vergunning gerealiseerd worden. 

- De gevels van de bergingen in betonsteen moeten meer residentieel afgewerkt worden met een 

volwaardig gevelmateriaal dat past in deze omgeving. 



Het college wil de bouwheer aanraden om samen te werken met vzw Kempisch Landschap. Vzw 

Kempisch Landschap heeft het naastliggende perceel in deze zone aangekocht voor een publieke 

ontsluiting. 

 

 

058 Uitspraak deputatie over beroep derde in verband met de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/194 (verlening): kennisname - Greet Sneyers bvba (Hikstraat 33) 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 15 juni 2017, waarbij het beroep van belanghebbende derde, (X)* niet 

wordt ingewilligd en bijgevolg vergunning nummer SV2016/194 wordt verleend aan Greet Sneyers 

bvba voor het verbouwen van een woning met praktijkruimte op een terrein met adres Hikstraat 33, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, percelen 100R2 en 99F5. 

De vergunning wordt verleend volgens de voorgebrachte plannen, maar met schrapping van de 

bijkomende inpandige garage, met behoud van de parkeerplaatsen in open lucht en fietsenstalling. 

 

 

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/072: weigering - Mahe 

Industries - Noordervaart 19 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/072 aan (X)*, handelend in naam van Mahe Industries, voor het terrein 

gelegen in Noordervaart 19 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, 

perceel 356E. 

De aanvraag betreft het kappen van 4 Corsicaanse dennen. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omwille 

van: 

- het ongunstige advies van de technische dienst van 5 juli 2017 met kenmerk 2017-035 JR. 

 

 

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/061: weigering – (X)* - Ernest 

Claesstraat 60 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/061 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ernest Claesstraat 60 in 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 686F. 

De aanvraag betreft het kappen van een 20-tal bomen. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omdat: 

- Uit het advies van de technische dienst van 26 juni 2017 met kenmerk 2017-034 JR blijkt dat een 

opmetingsplan en een gefaseerd beplantingsplan moet opgesteld worden. Deze plannen zijn nog 

niet bij voorliggende aanvraag gevoegd en kunnen dus niet worden beoordeeld. 

- Het kappen van de bomen op zich is in strijd met de geldende verkaveling. Enkel bij een 

kwalitatieve compensatie kan de geest van de geldende verkaveling gerespecteerd worden. 

- Een compensatie moet een voldoende bufferende functie blijven vervullen tussen ringlaan 

enerzijds en de achterliggende woningen en rusthuis anderzijds. Dit wordt met de voorliggende 

aanvraag niet gegarandeerd. 

 

 

061 Princiepsaanvraag bouwproject 
BESLUIT 

(X)* 

 



062 Melding ME2017/011: aktename – (X)* 

BESLUIT 

Het college neemt akte van de melding met nummer ME2017/011 van (X)*, voor het bouwen van 

een veranda en pergola op een terrein met adres Servaas Daemsstraat 53 in 2200 Herentals en met 

kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 60M. 

Het college 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 plannen zijn niet geheel eenduidig over de breedte van de pergola. De pergola (inclusief dak) 

moet een afstand van minstens 3 m respecteren tot de rechter perceelsgrens.  

- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere 

wetgeving (watertoets, ...). 

- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de 

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

 

 

063 Beroep stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/246: kennisname en inname 

standpunt - St.-Jansstraat 
BESLUIT 

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

handelend in naam van Orys advocaten en van de bouwheer tegen de voorwaarden van het 

vergunningsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2017 inzake de 

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/246. De aanvraag handelde over het 

uitbreiden van een bestaande autostaanplaats met woning op een terrein met adres St.-Jansstraat 6 

in 2200 Herentals en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 633W4. 

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

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting, die voor dit dossier zal 

doorgaan op 1 augustus 2017 om 15.15 uur en beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze 

hoorzitting door: 

- schepen van ruimtelijke ordening en milieu: mevrouw Mien Van Olmen. 

 

 

064 Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer 2015/00025: 

kennisname verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing van de deputatie van de 

provincie Antwerpen - Vosselaars Bouwbedrijf bvba - Hoek Augustijnenlaan en St.-

Jobsstraat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 3 juli 2017 van de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen over het verzoekschrift van 18 januari 2017 tot de vernietiging van de 

beslissing van de deputatie van de provincie van 10 november 2016.  

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen verzoek in te dienen tot tussenkomt 

aangaande de gevorderde vernietiging van het besluit van de deputatie van 10 november 2016 

inzake de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00025. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist daarom ook om geen raadsman aan te stellen. 

 

 

065 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: kunstgrasveld Noordstar VV 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 6 

juli 2017 over de aanleg van kunstgrasveld Noordstar VV en antwoordt met een brief. 

 

 



066 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: uitvoeringsplannen in kader van afbakening 

kleinstedelijk gebied 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 1 

juli 2017 over de uitvoeringsplannen in het kader van afbakening kleinstedelijk gebied en antwoordt 

met een brief. 

 

 

067 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: Hulzen kippenstal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 19 

juni 2017 over Hulzen kippenstal en antwoordt met een brief. 

 

 

068 Schriftelijke vraag raadslid Koen Laureys: skatepark 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laureys van 27 

juni 2017 over het skatepark en antwoordt met een brief. 

 

 

069 Uitgaven 2017: week 27 en 28 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

070 Voorlopig ontwerp beheersplan Begijnhofmuseum: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorlopig ontwerp van het 

beheersplan Begijnhofmuseum, met hoofdstuk 7 ‘Opvolging en evaluatie beheersdoelstellingen’ en 

overlegt verder na afwikkeling van het onderzoek van Levuur vzw. 

 

 

071 Herentals zomert 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van het 

pilootproject Herentals Zomert en vraagt de dienst communicatie en dienstverlening om de horeca-

uitbaters en andere zaakvoerders van het kernwinkelgebied op de hoogte te brengen van het 

evenement.  

 

 

072 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg - bouwrijp maken van het terrein - W-054-2016: 

vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 over het bouwrijp maken van 

het terrein langs het tracé van de wegen- en rioleringswerken in de N13 – Lierseweg goed voor een 

bedrag van 212.582,44 euro, inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het werfverslag van 28 juni 2017 integraal 

deel uitmaakt van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een proces-verbaal van ingebrekestelling over te 

maken aan het studiebureau over de foutief opgetekende lengteprofielen.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vastlegging voor het bouwrijp maken van 

het tracé langs de N13 – Lierseweg voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken te 

verhogen met 199.212,34 euro. 



 

 

Schepen Michiels verlaat de zitting 

 

 

073 Gebruik multifunctioneelterrein op 22 juli 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan VC Herentals, 

Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals bij de organisatie van de oefenwedstrijd Lierse – Eupen en 

stelt het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg ter beschikking als parking. 

Het parkeerverbod voor het multifunctioneel terrein wordt opgemaakt. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester  

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                     Jan Bertels 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


