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001 Agenda gemeenteraad 5 september 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de 
volgende punten te agenderen voor de gemeenteraad van 5 september 2017:  

001 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, 
rapport periode januari - juni 2017: kennisname 

002 OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen: kennisname jaarrekening 2016 
003 Verkaveling V2016/002 - erven (X)* in Broekhoven - gratis grondafstand 
004 Digitale bouwaanvraag nummer SV2017/078: opleggen lasten en voorwaarden - wegenis- en 

rioleringswerken verkaveling Servaas Daemsstraat 
005 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMG_2017002538: goedkeuring tracé fietsostrade 
006 Samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp F103 fietsostrade Lier - Herentals 
007 Structuurschets Wuytsbergen Ekelen: definitieve goedkeuring aankoop grond kruispunt 

Wuytsbergen - Goorkens 
008 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017: wijziging van het 

beschikbare budget 
009 Wegen- en rioleringswerken Geelseweg - Greesstraat - Pannenhuisstraat: goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst voor een occasionele gezamenlijke opdracht van werken tussen de 
stad Herentals, Aquafin nv en Vlaams Gewest. 

010 Nieuwe lokalen administratief centrum - W-066-2017: goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

011 Kunstencampus: opstellen mobiliteitseffectenrapport - O-039-2017: goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 

012 Wijziging van de ligging van voetweg nr. 44: stopzetting van procedure 
013 Gedeeltelijke wijziging rooilijn buurtweg nummer 37 in Herentals: bepalend voorstel 
014 Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat Zavelstraat: principiële goedkeuring 
015 Skatepark stadspark: huishoudelijk reglement: goedkeuring 
016 Schenking schilderij René Baeten: aanvaarding 
017 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: 

navormingsplan: goedkeuring  
018 Participatie intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken 
 
 

002 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/078: advies - Armand Toremansstraat 
– (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de digitale 
stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/078 aan (X)*, voor het terrein 
gelegen in de Armand Toremansstraat 1 in Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie 
B, perceel 150T, 48F, 59W, 59Y, 59Z. 
De aanvraag betreft wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 'Servaas Daemsstraat'. 



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 rooilijn is vastgelegd in de verkaveling V2014/014. De rooilijn is niet correct weergegeven op 

het plan. Deze moet in overeenstemming worden gebracht met de rooilijn zoals weergegeven op 
het verkavelingsplan V2014/014. Het restant B (verkavelingsplan V2014/014) moet worden 
opgenomen in het openbaar domein en moet kosteloos worden overgedragen aan de stad.  

- De kosten voor de aanleg en uitrusting van de weg zijn opgelegd in de verkavelingsvergunning 
nummer V2014/014. Deze moeten voldaan worden. 

- De inplanting van de straatverlichting en de bomen moeten op elkaar worden afgestemd. De 
boom naast de inrit van lot 1 moet worden weggelaten. Wanneer de verlichtingspaal meer 
richting oprit wordt geplaatst, is het conflict ter hoogte van lot 1 opgelost. De boom ter hoogte 
van de gemeenschappelijke perceelsgrens van lot 2 en 3 kan eveneens worden weggelaten om 
straatverlichting mogelijk te maken. Er kan eveneens worden geopteerd voor het verplaatsen van 
de verlichtingspalen naar de zuidelijke zijde van de weg. 

- Het advies van provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid van 7 juli 2017 met kenmerk 
WAMA-2017-0145 moet strikt worden nageleefd. 

- De boom in rood aangeduid op het plan moet worden weggelaten. De overgebleven twee bomen 
in deze zone moeten worden herverdeeld over de beschikbare ruimte. 

- Het advies van provincie Antwerpen van 7 juli 2017 met kenmerk WAMA-2017-0145 moet strikt 
nageleefd worden.  

- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 17 juli 2017 met 
kenmerk BWDP/2017-0335/001/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden.  

- Het advies van Aquafin van 29 juni 2017 met kenmerk GD/fek/170939 moet nageleefd worden.  
Het dossier wordt ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

003 Wegen- en rioleringswerken Geelseweg - Greesstraat - Pannenhuisstraat: principiële goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst voor een occasionele gezamenlijke opdracht van werken 
tussen de stad Herentals, Aquafin nv en Vlaams Gewest 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om een samenwerkingsovereenkomst 
voor de wegen- en rioleringswerken in de Geelseweg/ Greesstraat/ Pannenhuisstraat af te sluiten. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
overeenkomst te agenderen op een volgende gemeenteraad. 
 
 

004 Kunstencampus - opstellen mober - O-039-2017: principiële goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de technische beschrijving O-039-2017 
en de raming voor het opstellen van een mober voor de kunstencampus goed.  
De raming bedraagt 11.000 euro inclusief 21 % btw. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel de opdracht voor het opstellen van 
een mober voor de kunstencampus te gunnen bij wijze van de aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad dit 
dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 5 september 2017. 
 
 

005 Wijziging ligging voetweg nr. 44 Klaterteer: kennisname bezwaren 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende bezwaren en gaat 
principieel akkoord om de procedure voor de wijziging van de ligging van voetweg nr. 44 ter hoogte 
van Klaterteer stop te zetten. 



006 OCMW: advies wijziging personeelsformatie afdeling sociale dienstverlening 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over het besluit van het vast 
bureau van het OCMW van 18 juli 2017 over de wijziging van de personeelsformatie afdeling sociale 
dienstverlening door één functie van administratief verantwoordelijke afdeling sociale 
dienstverlening (statutair) om te zetten in één contractuele functie van domeinverantwoordelijke 
administratie sociale dienst. 
 
 

007 Wielerwedstrijd ‘t Scheef Kaderke op 30 september 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC ’t Scheef Kaderke uit 
Herentals voor het organiseren van wielerwedstrijden op zaterdag 30 september 2017 in 
Noorderwijk. 
Het politiereglement wordt opgemaakt. De gevraagde materialen zijn gereserveerd. 
De wijkcoördinator van de politie in Herentals zal met de organisator contact opnemen om de 
praktische zaken te regelen. 
 
 

008 Garage stad en OCMW Herentals: toekomstperspectief 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stad Herentals en het OCMW in de 
toekomst een eigen garage behouden. De kosten/baten zijn, gezien de omvang en de diversiteit van 
het wagenpark, voordeliger dan een volledige externe aanbesteding.  
Het takenpakket van de garage zal worden aangepast aan de inzet van nieuwe technieken. 
De samensmelting met technieken groendienst en het OCMW wagenpark zal een forse 
taakuitbreiding betekenen voor de garage. Voordeel is dat voor beide technieken een back-up is 
voorzien. Dit heeft een positieve impact op de flexibiliteit van de werking. 
Grote investeringen zullen in de volgende jaren niet nodig zijn in de garage. De garage zal verder 
werken met de huidige middelen. Zaken die de garage nu niet kan uitvoeren, zullen worden 
uitbesteed aan externe firma’s.  
 
 

009 Eventing Ten Troon op 14 en 15 oktober 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent medewerking aan (X)* voor het organiseren 
van ‘Eventing Ten Troon’ op 14 en 15 oktober 2017. 
De organisator krijgt toestemming voor het bedekken van de weg met 10 cm zand. Tevens wordt 
Heiken autovrij gemaakt op 14 en 15 oktober tussen 7.30 uur en 18.30 uur. 
De organisator moet toestemming vragen aan de eigenaars van het privaat domein. 
 
 

010 Circus Pepino: aanpassing periode voorstellingen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan circus Pepino om gebruik te 
maken van het multifunctioneel terrein van 26 september 2017 tot 2 oktober 2017. 
 
 

011 Fuifbeleid 2017: Chirokermis Noorderwijk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning voor de organisatie 
van het Chirokermisweekend op 15, 16 en 17 september 2017 goed.  



Het college van burgemeester en schepenen beslist om de afwijking van de geluidsnorm voor de fuif 
op vrijdag 15 september 2017 van 21 uur tot 3 uur in de sporthal in Noorderwijk toe te staan en legt 
de geluidsnorm voor deze fuif vast op maximum L Aeq,15 min 95 dB(A). 
 
 

012 Fair Trade 2017: actie Week van de Fair Trade 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande actie ter promotie van 
de Week van de Fair Trade en geeft toestemming om het openbaar domein in te nemen op vrijdag 6 
oktober 2017 en 7 oktober 2017 en op zondag 8 oktober 2017. 
 
 

013 Kunstenmarkt Montmartre 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op 10 september 2017 de site van het 
Begijnhof tussen de twee poorten verkeersvrij zal worden gemaakt en de schildersezels worden 
getransporteerd indien tijdig praktische afspraken worden gemaakt met de betrokken diensten. 
 
 

014 Organisatie Herentals Fietst Feest: vastleggen vergaderingen in de benedenzaal van het 
administratief centrum 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergaderingen van de organisatie 
Herentals Fietst Feest die doorgaan in de benedenzaal van het administratief centrum op volgende 
data, telkens van 20 uur tot 22 uur:  
- 13 september 2017 
- 11 oktober 2017 
- 8 november 2017 
- 13 december 2017 
- 10 januari 2018 
- 14 februari 2018 
- 14 maart 2018 
- 11 april 2018 
- 16 mei 2018 
- 13 juni 2018. 
De staf van de secretaris plant de vergaderingen in de agenda van de benedenzaal in. 
 
 

015 Actie fietsdiefstalpreventie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en burgemeester neemt kennis van de actie rond 
fietsdiefstalpreventie aan Fietspunt Herentals, georganiseerd door de dienst welzijn en preventie in 
samenwerking met het Fietspunt en de lokale politie Neteland. Het college van burgemeester en 
schepenen ondersteunt de actie en keurt de aankoop van een degelijk fietsslot goed. Het college van 
burgemeester en schepenen stuurt een afvaardiging om de pers op woensdag 20 september 2017 
om 8.30 uur te woord te staan. Deze zal ook de Helemaal Herentals Kadocheques 2017 aan de 
winnaars van de maandelijkse acties overhandigen. 
 
 

016 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 22 
BESLUIT 
(X)* 
 
 



017 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 23 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

018 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 24 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

019 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 25 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

020 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 26 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

021 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 27 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

022 Subsidies 2017: Initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 29 (2) 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

023 Woonwagenbeleid 2017: projectwerking - Erfgoedproject: kennisname dankbrieven van vzw 
Minderhedenforum 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dankbrief van 
vzw Minderhedenforum, Vooruitgangstraat 323/4, 1030 Brussel. 
 
 

024 Deelname Open Bedrijvendag 2017: L & L Stage Service bvba 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de deelname van L&L Stage Service 
bvba aan Voka Open Bedrijvendag op 1 oktober 2017 tussen 10 uur en 17 uur. De opbouw gebeurt 
vanaf 9 uur, het einde van het evenement is voorzien om 22 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inname van de parkeerplaatsen op 
de Oud-Strijderslaan vanaf 28 september 2017 tot en met 1 oktober 2017 door een 
vrachtwagenvloot van 83 meter. Hiervoor moet een belasting van 166 euro voor de inname van het 
openbaar domein betaald worden. 
 
 

025 Ontvangst nieuwe ondernemers: uitnodiging en lijst aan te schrijven bedrijven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitnodiging en de lijst van aan te 
schrijven bedrijven voor de ontvangst van nieuwe ondernemers op woensdag 18 oktober 2017.  
 
 



026 Verlenging project ‘Herentals Zomert’ 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van het pilootproject 
‘Herentals Zomert’ tot en met 15 oktober 2017 en vraagt de dienst communicatie en dienstverlening 
om de horeca-uitbaters en ondernemers van het kernwinkelgebied op de hoogte te brengen van 
deze verlenging.  
 
 

027 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: Anicca’s Anders bloemen en planten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* van de zaak Anicca's Anders 
goed. (X)* krijgt de toestemming om op 30 oktober 2017 en 31 oktober 2017 op de begraafplaats, 
gelegen op de Lichtaartseweg 111 in Herentals te rijden en bestellingen af te leveren aan klanten.  
 
 

028 Aanvraag evenement: Van Eccelpoel Indian Summer op 30 september 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het evenement 
Indian Summer@De Bus op 30 september 2017 van 19 uur tot 23.45 uur op de Lierseweg 44 in 
Herentals.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om:  
- op zaterdag 30 september, vanaf 19 uur tot 23.45 uur, muziekactiviteiten met een geluidsniveau 

tot 95dB(A) L Aeq, 15 min te laten plaatsvinden.  
 
 

029 Aanvraag plaatsing pop-up container TUI op kerkplein 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van het kerkplein aan de Sint-
Waldetrudiskerk door een container met een lengte van 8 meter, breedte van 3 meter en een hoogte 
van 2,10 meter, tijdens de periode van 9 oktober 2017 tot en met 30 oktober 2017 goed. Tui moet 
een belasting betalen van 1.050 euro voor de inname van het openbaar domein. De kosten voor 
elektriciteit zullen doorgerekend worden aan de aanvrager. De brandwegen moeten vrijgehouden 
worden. 
 
 

030 Meewerkend ploegbaas groen (niveau D4): openverklaring, vaststelling van de voorwaarden, de 
functiebeschrijving & de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

meewerkend ploegbaas groen in het niveau D4 open te verklaren en beslist om deze te bezetten 
bij aanwerving, 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 20 september 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van meewerkend ploegbaas groen vast.  

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
meewerkend ploegbaas groen vast als volgt: 
A. Praktische test 

De praktische test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische 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 praktische test komen in 
aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 
gerangschikten, 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 praktische test in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische 
testen en het interview. 

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test plaatsvindt op 17 
oktober 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test 
worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 6 en 7 november 
2017. Het interview vindt plaats op 20 november 2017.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de teamleider groen, (X)* de coördinator 
personeel & organisatie en (X)* de werkleider gemeente Herenthout, aan als leden van de 
selectiecommissie voor de functie van meewerkend ploegbaas groen en (X)* de administratief 
medewerker personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie 
van meewerkend ploegbaas groen.  

 
 

031 Teamleider omgeving (niveau C4): openverklaring, vaststelling van de voorwaarden, de 
functiebeschrijving & de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

teamleider omgeving in het niveau C4 open te verklaren en beslist om deze te bezetten bij 
aanwerving, 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 20 september 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van teamleider omgeving vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
teamleider omgeving 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 
gerangschikten, 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 16 
oktober 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 
worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 14 en 15 
november 2017. Het interview vindt plaats op 27 november 2017.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* het diensthoofd omgeving, (X)* de 
consulent organisatieontwikkeling, (X)* de stedenbouwkundige Vorselaar en (X)* het 
afdelingshoofd ruimte Nijlen, aan als leden van de selectiecommissie voor de functie van 
teamleider omgeving en (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie, aan 
als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van teamleider omgeving.  

 
 

032 Expert omgeving (niveau B): openverklaring, vaststelling van de selectieprocedure en 
samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

expert omgeving in het niveau B open te verklaren als knelpuntberoep en beslist om deze te 
bezetten bij aanwerving. 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 20 september 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 expert 
omgeving 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 
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.  

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 16 
oktober 2017. Het interview vindt plaats op 6 november 2017.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* het diensthoofd omgeving, (X)* de 
consulent organisatieontwikkeling, (X)* de stedenbouwkundige Vorselaar en (X)* het 
afdelingshoofd ruimte Nijlen, aan als leden van de selectiecommissie voor de functie van expert 



omgeving, en (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie, aan als 
secretaris van de selectiecommissie voor de functie van expert omgeving. 

 
 

033 Afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking (niveau A): openverklaring, 
vaststelling van de voorwaarden, de functiebeschrijving & de selectieprocedure en samenstelling 
van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking in het niveau A open te verklaren en 
beslist om deze te bezetten bij aanwerving, 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 20 september 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking 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 
gerangschikten, 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 9 
oktober 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 
worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 30 en 31 oktober 
2017. Het interview vindt plaats op 14 november 2017.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de waarnemend sectormanager vrije tijd, 
(X)* de beleidsadviseur sport & jeugd Lokeren en (X)* de jurist, aan als leden van de 
selectiecommissie voor de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking 
en (X)* de coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor 
de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking.  

 
 



034 Diensthoofd cultuur & toerisme (niveau A): aanleg van een wervingsreserve, vaststelling van de 
voorwaarden & de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wervingsreserve voor een periode 

van twee jaar aan te leggen voor de functie van diensthoofd cultuur & toerisme in het niveau A. 
Kandidaten kunnen deelnemen aan deze wervingsreserve bij aanwerving, bevordering en externe 
mobiliteit bij bevordering.  
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 20 september 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van diensthoofd cultuur & toerisme vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
diensthoofd 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. 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 
gerangschikten, 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 10 
oktober 2017. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 
worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 9 en 10 
november 2017. Het interview vindt plaats op 21 november 2017.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de waarnemend sectormanager vrije tijd, 
(X)* de cultuurfunctionaris-diensthoofd van cultuurcentrum de Adelberg in Lommel, (X)* de 
beleidsadviseur toerisme en UIT stad Turnhout en (X)* het diensthoofd personeel Westerlo, aan 
als leden van de selectiecommissie voor de functie van diensthoofd cultuur & toerisme en (X)* de 
coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie 
van diensthoofd cultuur & toerisme.  

 
 

035 Selectieprocedure administratief medewerker cultuur & toerisme: wijziging selectiecommissie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, de coördinator personeel & organisatie, aan 
als lid van de selectiecommissie en schrapt (X)* het diensthoofd personeel & organisatie, als lid van 
de selectiecommissie voor de selectieprocedure van administratief medewerker cultuur & toerisme. 



Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de administratief medewerker personeel & 
organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie en schrapt (X)* als secretaris van de 
selectiecommissie voor de selectieprocedure van administratief medewerker cultuur & toerisme. 
 
 

036 Sluitingsdagen 2018: vastlegging 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om ook voor 2018 geen compensatiedagen vast 
te leggen voor de twee feestdagen die op een zaterdag of een zondag en voor het recyclagepark de 
vier feestdagen die op een zondag of een maandag vallen. De veranderlijke feestdagen die op een 
zaterdag of een zondag vallen en voor het recyclagepark ook de feestdagen die op een maandag 
vallen, worden voor alle personeelsleden toegevoegd aan het jaarlijks verlof voor zover deze dagen 
vallen op inactiviteitsdagen. Deze dagen behouden het karakter van feestdag. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende sluitingsdagen en openingsdagen op 
feestdagen in 2018 vast: 

administratief centrum 
dienst cultuur & toerisme - backoffice 
dienst archief 
dienst sport, jeugd & internationale 

samenwerking 
dienst welzijn, preventie & sociale zaken dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 02/04/2018 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 11/05/2018 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 21/05/2018 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 gesloten 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 24/12/2018 gesloten vanaf 16 uur 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 31/12/2018 gesloten vanaf 16 uur 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

dienst cultuur & toerisme - frontoffice dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 open 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 open 

feestdag: pinkstermaandag maandag 21/05/2018 open 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 open 

evenement: Herentals Fietst en Feest donderdag 02/08/2018 gesloten voor publiek 

evenement: Herentals Fietst en Feest vrijdag 03/08/2018 gesloten voor publiek 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 open 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

koopzondag zondag 09/12/2018 open van 13 tot 17 uur 

koopzondag zondag 16/12/2018 open van 13 tot 17 uur 



koopzondag zondag 23/12/2018 open van 13 tot 17 uur 

koopmaandag maandag 24/12/2018 open van 9 tot 12 uur 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

koopmaandag maandag 31/12/2018 open 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

Stedelijke Werkplaats dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 02/04/2018 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 11/05/2018 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 21/05/2018 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 gesloten 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

recyclagepark dag datum gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 10/07/2018 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 gesloten 

feestdag: nationale feestdag zaterdag 21/07/2018 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 gesloten 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

begraafplaats Herentals dag datum gesloten 

feestdag: nationale feestdag zaterdag 21/07/2018 gesloten voor wagens 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten voor wagens 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten voor wagens 

bibliotheek dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 02/04/2018 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 21/05/2018 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 gesloten 

feestdag: nationale feestdag zaterdag 21/07/2018 gesloten 



sluitingsdag (*) donderdag 02/08/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 03/08/2018 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 gesloten 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 24/12/2018 gesloten vanaf 16 uur 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 31/12/2018 gesloten vanaf 16 uur 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).  

Hummeltjeshof dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 02/01/2018 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 02/04/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 30/04/2018 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid dinsdag 01/05/2018 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 10/05/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 11/05/2018 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 21/05/2018 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag woensdag 11/07/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 13/08/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 14/08/2018 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart woensdag 15/08/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 16/08/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 17/08/2018 gesloten 

feestdag: Allerheiligen donderdag 01/11/2018 gesloten 

feestdag: Allerzielen vrijdag 02/11/2018 gesloten 

feestdag: Koningsdag donderdag 15/11/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 24/12/2018 gesloten 

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag woensdag 26/12/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 27/12/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 28/12/2018 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 31/12/2018 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te 
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

sportinfrastructuur - De Vossenberg dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten  

Pasen (geen feestdag!) zondag 02/04/2018 gesloten 

gesloten voor publiek (1)  1-
31/07/2018 

gesloten 

gesloten voor publiek (1) maandag 24/12/2018 gesloten  

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

gesloten voor publiek (1) maandag 31/12/2018 gesloten 

(1) Van 1 tot 31/7/2018 en op 24/12/2018 en 31/12/2018 kunnen de werknemers prestaties 
leveren die nodig zijn voor de reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en 
sporthalleninfrastructuur. 

sportinfrastructuur - Netepark dag datum gesloten 



feestdag: Nieuwjaar maandag 01/01/2018 gesloten  

Pasen (geen feestdag!) zondag 01/04/2018 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) maandag 03/09/2018 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) dinsdag 04/09/2018 gesloten 

gesloten voor publiek (2) maandag 24/12/2018 gesloten  

feestdag: Kerstmis dinsdag 25/12/2018 gesloten 

gesloten voor publiek (2) maandag 31/12/2018 gesloten 

(1) Op 03/09/2018 en 04/09/2018 moeten de werknemers de prestaties leveren die nodig zijn 
voor de grote schoonmaak van de sportinfrastructuur. 
(2) Op 24/12/2018 en 31/12/2018 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de 
reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur. 

 
 

037 Goedkeuring bijlage bij het jaaractieplan 2017-2018 (welzijn op het werk): jaaractieplan 2017-2018 
Stedelijke Academies 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijlage ‘jaaractieplan stedelijke academies 
2017-2018’ bij het jaaractieplan 2017-2018 goed. 
 
 

038 Tussenkomst sociale dienst personeel 2017/1 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

039 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

040 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

041 Bestelbons 2017: week 33 en 34 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 28 augustus 2017, 
bestelbons 2017006162 en 2017006182, goed. 
 
 

042 Uitgaven 2017: week 33 en 34 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

043 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat - GIP 
A215168: goedkeuring definitief ontwerp. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het definitief ontwerp, de plannen en de raming 
van de wegen- en rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok 
goed. 



Indien zou blijken dat bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget wordt overschreden, 
mag in toepassing van artikel 160§1bis van het gemeentedecreet het college van burgemeester en 
schepenen deze opdracht toewijzen, mits de noodzakelijke verhoging van het betrokken budget voor 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
 
 

044 Inrichten skateterrein - 2017-021: goedkeuring gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 18 
augustus 2017 voor het inrichten van een skatepark aan het multifunctioneel terrein, goed. Het 
verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het inrichten van een skatepark 
aan het multifunctioneel terrein aan de economisch meest voordelige bieder, Public Construct nv, 
Kloosterstraat 21, 8851 Koolskamp, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 78.512 euro 
exclusief btw of 94.999,52 euro inclusief btw. 
 
 

045 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: voorontwerp 6 versie 29 juni 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van: 
- het voorontwerp 6: versie 29 juni 2017  
- het verslag van de projectvergadering van 29 juni 2017 
voor de nieuwe kunstencampus en het politiecommissariaat in Herentals.  
 
 

046 Loods stapelterrein Addernesten: rook- en warmteafvoer - onderhoudscontract 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen sluit een contract af met Colt International nv, 
Zandvoortstraat 1 in 2800 Mechelen voor het onderhoud van de rook- en warmteafvoerinstallatie in 
de loods van het stapelterrein Addernesten. De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar en 
stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.  
 
 

047 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017: wijziging van het 
beschikbare budget. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het dossier ‘onderhouds- en 
herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017’ te behouden zoals door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 6 juni 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het beschikbare budget van 
ramingsnummer 2017142446  voor de uitvoering van het dossier ‘onderhouds- en 
herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017’ niet te beperken tot 250.000,00 euro 
maar de nodige budgetten ter beschikking te stellen evenwel zonder het totaal beschikbare budget 
op ramingsnummer 2017142446 te overschrijden. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 
dossier voor te leggen tijdens de zitting van de gemeenteraad van 5 september 2017. 
 
 

048 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslagen 14 en 15. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslagen 14 en 15 over de 
wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat. 
 
 



049 Omgevingswerken Sancta Maria: werfverslagen 12, 13, 14 en 15 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 12, 13, 14 en 15 van 
het dossier ‘omgevingswerken Sancta Maria’.  
 
 

050 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 8 van het dossier ‘aanleg 
Begijnhofpark’.  
 
 

051 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van het dossier ‘aanleg 
Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 34.036,44 euro inclusief btw en inclusief herzieningen.  
 
 

052 Overeenkomst bezetting ter bede ‘De Boekerij’ Berkenlaan 19 in de Molekens 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de overeenkomst tot bezetting ter 
bede, waarbij het gebouw ‘de Boekerij’, Berkenlaan 19, 2200 Herentals, kadastraal gekend als 
perceel Herentals 2 D 840/L4 (exclusief de garageboxen) voor onbepaalde duur gratis in gebruik 
wordt gegeven aan ‘Buurtvereniging De Molekens vzw’, Berkenlaan 19, 2200 Herentals, voor de 
organisatie van buurtinitiatieven vanaf 1 juli 2017 voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 
maand. Alle andere kosten aangaande dit gebruik zijn wel voor rekening van de gebruiker, kosten 
voor nutsvoorziening en onroerende voorheffing worden doorgerekend. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst als volgt goed: 
“Overeenkomst bezetting ter bede ‘Boekerij’ De Molekens 
Tussen de ondergetekenden: 
Stad Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, vertegenwoordigd door de heer Jan Bertels, 
burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, stadssecretaris, handelend in uitvoering van het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen van 
Hierna genoemd “de eigenaar” 
En 
Buurtvereniging De Molekens vzw, met zetel te Berkenlaan 19, 2200 Herentals 
(ondernemingsnummer 0677.948.638), vertegenwoordigd door de heer …, bestuurder. 
Hierna genoemd “de gebruiker” 
is overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst  
De eigenaar geeft aan de gebruiker, die aanvaardt, een gebouw, kadastraal gekend als afdeling 2, 
sectie D, nr. 840L4, met bijhorende grond in gebruik. Het gebouw is gekend als ‘de Boekerij’ en ligt 
aan Berkenlaan 19 in Herentals.  
De garageboxen in de achtertuin vallen buiten het gebruik. De toegang tot deze garageboxen moet 
ten allen tijde gevrijwaard blijven. 
De gebruiker verklaart het goed te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt met 
inbegrip van alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende 
en niet voortdurende, die er kunnen aan verbonden zijn, zonder dat de gebruiker in voorkomend 
geval enig verhaal kan uitoefenen ten opzichte van de eigenaar wegens het ontbreken van een 
plaatsbeschrijving. 
Artikel 2 - Bestemming 
Het goed zal door de gebruiker worden bestemd als lokaal voor buurtinitiatieven. Deze bestemming 
van het goed mag niet worden gewijzigd dan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
eigenaar. In geen geval mag de gebruiker in het goed zijn hoofdverblijfplaats vestigen, of het goed 



gebruiken voor de uitoefening van een kleinhandel of van een ambachtelijke bedrijvigheid die onder 
de Handelshuurwet zou vallen. 
Artikel 3 - Duur en opzeg 
Het gebruik wordt aangegaan als een bezetting ter bede. Dit betekent dat het gebruik wordt 
aangegaan voor onbepaalde duur en op elk ogenblik kan opgezegd worden door de eigenaar. Het 
gebruik gaat in op 1 juli 2017 en eindigt wanneer de eigenaar de bezetting ter bede opzegt. De 
eigenaar respecteert hierbij een opzegtermijn van één maand.  
Artikel 4 – Vergoeding 
De gebruiker is aan de eigenaar geen gebruiksvergoeding verschuldigd. 
Artikel 5 - overdracht van rechten 
Het is de gebruiker verboden het goed, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in ondergebruik te geven, of 
het gebruik, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk over te dragen. Enkel met de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de eigenaar kan van dit verbod worden afgeweken.  
Artikel 6 - Onderhoud en kosten nutsvoorzieningen 
De gebruiker zal het goed als een goed huisvader aanwenden en onderhouden. De kosten voor het 
verbruik van de nutsvoorzieningen en de onroerende voorheffing zullen door de eigenaar pro rata 
van het gebruik worden doorgerekend aan de gebruiker. Het onderhoud  van de technische 
installaties, de schoonmaak, de huisvuilophaling, alsook de kosten van alle kleine herstellingen tot 
onderhoud zijn eveneens voor rekening van de gebruiker.” 
 
 

053 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 3 augustus 2017 en het bijhorende besluit per 
mobiliteitsdossier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van 
donderdag 3 augustus 2017 goed: 
Mobiliteitsdossiers: 
Voorgaande dossiers mobiliteitscel die in deze mobiliteitscel opnieuw worden besproken: 
2016/019 – Acacialaan – overdreven snelheid 
- Globaal en duidelijk plan opmaken van waar de rijbaankussens worden voorzien + uitleg 

bijhorende paaltjes per plaats en kostenraming werkzaamheden op zeer korte termijn voorleggen 
in een apart dossier aan het schepencollege. Na goedkeuring schepencollege bewonersbrief (+ 
plan) versturen naar de bewoners van de Molekens. 

A - punten: 
2017/036 – Watervoort – snelheid, sluipweg 
- Een VAT laten plaatsen op het stuk Watervoort waar 70 km/uur mag worden gereden. Resultaten 

bundelen met de resultaten van het stuk Watervoort waar 50 km/uur mag worden gereden en 
dan gezamenlijk voorleggen op een volgende mobiliteitscel. 

2017/042 – Augustijnenlaan – plaatsen verkeersborden aan fietsoversteek scoutslokaal 
- Verkeersborden A25 plaatsen – net na de Hellekensstraat komende van het station en net na de 

Vinkenslag komende van de Ringlaan. Verkeersborden F50 plaatsen ter hoogte van de oversteek 
en dit aan beide kanten. Het college van burgemeester en schepenen vraagt om dit alles zo snel 
mogelijk uit te voeren. 

2017/037 – Bergenstraat – onveilige situatie voor fietsers 
- De Bergenstraat is ondertussen volledig afgewerkt, hier zullen op korte termijn geen 

aanpassingen meer worden uitgevoerd. Wel zal de verkeerssituatie op korte termijn worden 
geëvalueerd door de school en de stad Herentals. Aan politie Neteland wordt gevraagd om in 
september toch de nodige controles uit te voeren op de Engelse Wijk. 

2017/046 – Verhoogde inrichtingen Morkhoven 
- De signalisatie aan de verhoogde inrichtingen in Morkhoven wordt nagekeken en daarna wordt er 

nota doorgestuurd aan de stedelijke werkplaats om de ontbrekende signalisatie correct te 
plaatsen. 
 
 



2017/049 – Stationsplein – verkeersbord “voorrang aan rechts” 
- Geen definitief verkeersbord B17 (voorrang aan rechts) plaatsen, op plaatsen waar de 

zichtbaarheid voldoende is moeten we proberen te vermijden om deze borden te plaatsen. 
Autobestuurders moeten weten dat wanneer er geen verkeersborden staan op kruispunten er 
een “voorrang aan rechts” van toepassing. Tijdelijk bord plaatsen “ook hier voorrang aan rechts”. 

2017/044 – Wijngaard – bijkomende maatregelen tijdens de invoering van de schoolstraat  
- Het opnieuw invoeren van een schoolstraat in de Wijngaard werd reeds goedgekeurd in het 

schepencollege. Er wordt geen extra signalisatie voorzien aan de Lierseweg en Holle Weg om de 
schoolstraat aan te kondigen. Aan politie Neteland wordt gevraagd om in september zeker een 
aantal controles te plannen op fout geparkeerde voertuigen in straten rond basisschool “De 
Wijngaard”. 

B- punten: 
2017/022 – Haanheuvel – parkeerprobleem 
- Zolang niet wordt verhinderd dat verkeer de Haanheuvel blijft inrijden op zoek naar een 

parkeerplaats, zal het plaatsen van paaltjes of haagjes om het parkeren in het bos tegen te gaan 
niet veel uithalen. Op korte termijn dus geen maatregelen nemen. Nagaan hoeveel voertuigen er 
effectief doorgang zouden moeten krijgen wanneer de rijbaan fysiek wordt afgesloten, het dossier 
daarna opnieuw voorleggen op een volgende mobiliteitscel. 

2017/023 – Werkwinkel Herentals – plaatsen van fietsrekken 
- Geen extra fietsrekken plaatsen ter hoogte van de werkwinkel. Aan de andere kant van de rijbaan 

op +/- 30 meter (tegenover garages politie) staan er verschillende fietsrekken waar de bezoekers 
van de werkwinkel gebruik van zouden kunnen maken. Personeelsleden zouden in de toekomst 
ook gebruik kunnen maken van de fietsenstallingen die er worden voorzien in de kelder onder de 
nieuwe kunstencampus 

2017/024 – Hoogton / Zandkapelweg – gevaarlijk kruispunt, sluipverkeer 
- Geen definitieve extra borden plaatsen maar wel tijdelijke borden met “ook hier voorrang aan 

rechts”. Nakijken of alle paaltjes werden hersteld na het laatste ongeval + enkele extra paaltjes 
plaatsen ter hoogte van de woningen. 

2017/027 – Hoge Weg – gevaarlijke situatie voor fietsers 
- Het aanbrengen van een nieuwe fietssuggestiestrook op de Hoge Weg is opgenomen in het 

volgende asfaltdossier. Er wordt gevraagd om te bekijken of er iets anders kan worden voorzien 
dan gewone slem, dit dun laagje brokkelt vrij snel af op deze kasseien. Er wordt ook gevraagd om 
in het dossier op te nemen om ook een fietssuggestiestrook te voorzien aan de rechterkant van 
de rijbaan en na te kijken of dit budgettair als meerwerk kan. 

2017/028 – Lichtaartseweg – gevaarlijke situaties met mbt-ers 
- Ter hoogte van het voetpad wordt het verbodsbord C11 (verboden voor fietsers) geplaatst. 
2017/031 – Schoolstraat – veel busverkeer, snelheid 
- De gemaakte afspraken met De Lijn moeten nog eens duidelijk met de verantwoordelijke worden 

doorgesproken zodat zij hun chauffeurs aanmanen om de afspraken te respecteren en enkel op 
vrijdag en tijdens evenementen gebruik te maken van de Schoolstraat. Bij omleidingen moet de 
Zandstraat gebruikt worden als omleidingsweg indien mogelijk (als de Zandstsraat vrij is). 
Voorlopig geen aanpassingen uitvoeren aan de voorrangsregel in de Schoosltraat. Op korte 
termijn nog eens een VAT plaatsen om de snelheden te controleren. 

2017/032 – Witbos – snelheid 
- Aangezien er veel fietsverkeer is tussen Venheide en Hoogton moeten we er voor zorgen dat er 

een veilige zone is voor de fietsers. De tekencel tegen een volgende mobiliteitscel twee plannen 
laten uitwerken voor het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, één voor het 
aanbrengen van rijbaankussen en één voor het aanbrengen van een chicane. 

2017/050 – Kapucijnenstraat – plaatsen spiegel 
- Ter plaatse nakijken of er een spiegel kan worden geplaatst om het fietsverkeer komende van de 

Nieuwstraat beter zichtbaar te maken. Voor het verkeer komende van de Blijdenberg moet geen 
spiegel worden geplaatst, hier is voldoende zichtbaarheid mogelijk als de haag laag wordt 
gehouden. 
 



2017/035 – Verhogen veiligheid fietsers rond basisschool (W)onderwijs 
- Bij basisschool (W)onderwijs luisteren of zij een zicht hebben of er ’s morgens en ’s avonds vooral 

drukte is door doorgaand verkeer of door het verkeer dat de kinderen komt afzetten of ophalen 
zonder de voertuigen te willen parkeren. Wanneer de school ook laat blijken vragende partij te 
zijn kan er worden onderzocht of er een schoolstraat kan worden ingericht in de Nonnenstraat 
(stuk tussen Kloosterstraat en Koppelandstraat). Aan basisschool (W)onderwijs vragen of zij de 
ouders met een brief willen sensibiliseren in verband met het afzetten van de schoolkinderen met 
auto’s, dit kan best gebeuren op het Helikopterpleintje. In de toekomst een visie uitwerken in 
verband met het invoeren van een fietsstraat, is dit een mogelijkheid in de Nonnenvest? 

2017/038 – Oud-Strijderslaan – onduidelijke en onveilige situatie voor fietsers bij ambulante handel 
- De eigenaars van de kippenkraam en aardbeienkraam moeten hun wagens zo plaatsen dat er nog 

steeds een vlotte doorgang mogelijk is voor de fietsers komende van de rotonde. Zij kunnen naast 
hun kraam een stukje afbakenen met kegels zodat daar geen voertuigen kunnen parkeren. Er 
worden geen fietspaden aangelegd op de Oud-Strijderslaan. 

2017/039 – Centrum Herentals – verhogen verkeersveiligheid 
- VAT laten plaatsen in de centrumstraten om hier de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het 

verkeer te achterhalen en snelheidscontroles organiseren. Het dossier voor het invoeren van 
“venstertijden” voor het leveren van goederen in winkelkerngebied moet worden opgestart. 
Onderzoeken of er een fietsstraat kan worden ingevoerd in de Nonnenvest en of het fiets- en 
wandelpad tussen de Nonnenvest en Bovenrij kan worden verbreed. 

2017/034 – Wuytsbergen – voertuigen op stoep 
- Het plaatsen van paaltjes om de stoep te beschermen is hier niet mogelijk omdat elke woning op 

dit stuk een garage heeft. Na het invoeren van de dynamische knip op Wuytsbergen zal hier enkel 
nog bestemmingsverkeer mogelijk zijn en zal het minder druk zijn op Wuytsbergen. 

2017/041 – Station Herentals – onveilige situatie voor fietsers 
- Er zal worden nagekeken of de fietsenstallingen richting rijbaan kunnen worden uitgebreid 

waardoor er te weinig ruimte zal komen om hier nog voertuigen te parkeren. In de nabije 
toekomst zullen er geen structurele werken worden uitgevoerd ter hoogte van het station. 

2017/043 – Molenvest – hinderlijk geparkeerde voertuigen voor een inrit 
- Geen extra maatregelen nemen. 
2017/045 – Bemden – aanvraag voor tractorsluis 
- Er wordt geen tractorsluis voorzien op Bemden. Hier zal misschien sporadisch eens een voertuig 

doorrijden maar dit is geen echte sluipweg voor voertuigen. 
2017/025 – Zandstraat – hinderlijke verlichtingspaal 
- Voorlopig worden er geen maatregelen genomen voor het verplaatsen van de verlichtingspaal. 
2017/033 – Vragen gemeenschapsraad Noorderwijk 
- De lijst van de bloembakken moet worden nagekeken en worden nagegaan in welke staat deze 

verkeren. Daarna kan er worden bekeken waar er eventueel kan worden overgaan tot het 
aanbrengen van definitieve snelheidsmaatregelen. De oversteek fietspad ter hoogte van de 
Kruisstraat laten herstellen via werken op afroep. Voor het invoeren van een zone 50 op 
Diesterbaan werd bewust gekozen. Het is een ontsluitingsweg naar de verschillende zones waar 
een zone 30 van toepassing is. De vraag voor het realiseren van een middengeleider op de 
Morkhovenseweg (ter hoogte van de Tarwestraat) zal worden doorgegeven aan de tekencel zodat 
er een eerste plan kan worden opgemaakt en voorgelegd. Er worden geen aanpassingen 
uitgevoerd aan de snelheidsbeperkingen op de Morkhovenseweg. Voor het herstellen van de 
Riddersberg wordt er op korte termijn een dossier opgestart. 

2017/029 – Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap 
- De definitieve parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zullen in de toekomst worden 

aangeduid met een blauwe tegel. De tijdelijke parkeerplaatsen voor mensen met een handicap 
zullen enkel worden aangeduid met de nodige verkeersborden en de hoeken van deze 
parkeerplaatsen moeten blauw gemaakt worden voor de extra zichtbaarheid. 

2017/051 – Toekomstlaan – veiligheidsmaatregelen ter hoogte van uitrit Henco 
- Er kan eventueel een verkeersbord F49bis (met tekst “uitrit bedrijf”) worden geplaats op de afrit 

van de E313 maar dit moet Henco navragen bij het Agentschap Wegen verkeer want zij zijn 



wegbeheerder van de afritten. Ook het aanbrengen van een eventueel voetpad op deze afrit en 
de vraag voor het aanzetten van de verkeerslichten ter hoogte van de afrit moeten worden 
gesteld aan AVW. De hotdogkraam staat geplaatst op een plaats die door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd, de nodige vergunningen werden hiervoor afgeleverd. De hotdogkraam wordt nooit 
vlak naast de uitrit van Henco geplaatst en zorgt niet voor een slechte zichtbaarheid. 

2017/048 – Bolwerkstraat – onveilige situatie voetgangers, hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Voor de veiligheid van voetgangers en spelende kinderen moet er een stuk draad worden 

geplaatst in het verlengde van de afscheidingsdraad van Bolwerkstraat nr.40 zodat daar geen 
doorgang meer mogelijk is. 

2017/026 – Station Herentals – invoeren kiss & ride in plaats van zone ‘30 min’ parkeren 
- De strook voor het parkeren van ‘30 min’ ter hoogte van het station aanpassen naar een ‘blauwe 

zone’ met een maximumtijd van 30 minuten. Op die manier moeten de bestuurders hun schijf 
leggen en kan er gerichter worden gecontroleerd door de politiediensten. Bij het invoeren van de 
“blauwe schijf” ter hoogte van het station de politiediensten verwittigen zodat zij controles 
kunnen uitvoeren zodat langparkeerders ontmoedigd worden om hier nog te parkeren. 

2017/047 – Broekhoven – Schommestraat 
- Op korte termijn wordt op Broekhoven en in de Schommestraat een smiley en VAT geplaatst. De 

resultaten van de VAT-metingen zullen worden besproken in de volgende mobiliteitscel en daar 
zal worden nagegaan welke snelheidsmaatregelen er kunnen worden genomen. 

2017/040 – Ekelstraat – sluipweg, snelheid, … 
- De resultaten van het VAT dat werd geplaatst in de Ekelstraat leren ons dat 98% van de 

voertuigen de snelheidsbeperking van 50km/uur respecteren. Er worden voorlopig geen 
structurele maatregelen genomen. 

2017/052 – Molenstraat – plaatsen spiegel 
- Ter plaatse nakijken met de stedelijke werkplaats of het plaatsen van een spiegel mogelijk is en 

nagaan of het plaatsen van een spiegel wel degelijk zorgt voor een ruimere  zichtbaarheid op het 
aankomende verkeer aangezien daar een bocht gelegen is. Indien er een ruimer zicht mogelijk is 
en de spiegel kan aan de andere kant van de rijbaan correct worden geplaatst, zal er worden 
overgegaan tot plaatsen van een spiegel aangezien het hier gaat over gewoontegebruikers. 

2017/053 – Openbaar vervoer Herentals en verbod 5,5 t in Noorderwijk 
- Het aanvullend verkeersreglement voor het plaatsen van de verkeersborden verboden 5,5t blijft 

behouden. Het aan- en afrijden van lege autobussen van/naar de stelplaats en die beginnen en 
eindigen aan het station vallen onder laden en lossen en begaan geen overtreding. Elke doorgang 
lager dan 4,30 moet gesignaleerd worden. Het verkeersbord C30 “3,20 meter” verwijst hierbij 
naar de toegestane doorrijhoogte van de Bovenpoort ongeacht de hoogte van het voertuig. 

2017/054 – Collegestraat – plaatsen spiegel 
- Spiegel plaatsen in beide richtingen aan de overkant van de uitrit zodat er een ruimere 

zichtbaarheid wordt bekomen op het aankomende verkeer. 
2017/055 – Gildenlaan – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- De technische dienst zal ter plaatse bekijken wat er kan worden aangepast aan de dwarsstrepen 

op de parkeerstrook zodat de bewoner zonder problemen in zijn garage kan rijden en zonder het 
probleem te verleggen naar de buren. 

VARIA - punten: 
2017/056 – Markgravenstraat – slechte zichtbaarheid, plaatsen spiegel, aanbrengen arcering 
- Ter plaatse nakijken met de stedelijke werkplaats of het plaatsen van een spiegel mogelijk is aan 

de andere kant van de rijbaan. Indien het mogelijk is om een spiegel te plaatsen wordt er één 
geplaatst zodat het verkeer komende van de Kleine Markt duidelijker zichtbaar wordt. Tussen de 
twee uitritten wordt een fietsenrek geplaatst zodat op deze ruimte niet kan worden geparkeerd, 
dit zorgt er ook voor dat de zichtbaarheid op het verkeer komende van de Vossenberg ruimer 
wordt en hiervoor geen spiegel nodig is. 

 
 



054 Evangelisch centrum Herentals vzw: gebruik parkeerterrein Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Evangelisch Centrum 
Herentals vzw om de parking aan de Markgravenstraat 75 te gebruiken op 2 september 2017 van 12 
uur tot 19 uur voor een trouw. 
Het Evangelisch Centrum Herentals vzw moet zich houden aan de afspraken met de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst over het openen en sluiten van de parking. 
 
 

055 Aanleg teststrook ter verhoging van het fietscomfort in de Kerkstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een comfortstrook aan te leggen voor 
fietsers conform het bijgevoegde technisch dossier, meer bepaald: 
- Comfortstrook van 1,2 m in gezaagde kasseien van Portugese graniet 
- Timing: bij voorkeur in de paasvakantie van 2018 
- Tijdens de werken wordt de Kerkstraat tussen de Bovenrij en de inrit van de parking van de kerk 

(inrit niet inbegrepen) tijdelijk ingericht als éénrichtingsstraat, waarbij enkel verkeer mogelijk is 
komende van de Bovenrij in de richting van de Collegestraat 

- De evaluatie van de comfortstrook gebeurt onder meer door de fietsersbond met een geijkte 
meetfiets conform het Vademecum fietsvoorzieningen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deze werken te laten uitvoeren via het dossier 
‘werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen’ voor een 
totaalprijs van 7.063,62 euro inclusief btw. 
 
 

056 Tijdelijk verkeersreglement: Montmartre - afsluiten Begijnhof op zondag 10 september 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van Montmartre in het Begijnhof op zondag 10 september 2017: 
- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het Begijnhof van zaterdag 9 september 2017 om 18 uur 

tot en met zondag 10 september 2017 om 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 
plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3 en M2. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

057 Septemberkermis 2017 : inplantingsplan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plan voor de septemberkermis 
2017. 
 
 

058 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Waterpoel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om het gasnet uit te breiden voor een private verkaveling in Waterpoel.  
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

059 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Diamantstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om het laag- en middenspanningsnet uit te breiden voor een klantaansluiting op de hoek 
Atealaan-Diamantstraat. 
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

060 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Klein Gent 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te 
voeren om het drinkwaternet aan te passen in Klein Gent naar aanleiding van de geplande 
wegenwerken.  
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

061 Proximus: uitvoeren van grondwerken - De Roest 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit 
te voeren om een kabel te leggen in De Roest naar aanleiding van een private verkaveling.  
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

062 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Zandstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit 
te voeren om een kabel te leggen tussen Zandstraat 27 en 34. 
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

- De werken moeten, indien nodig, met een gestuurde boring uitgevoerd worden. De rijweg mag 
niet opengebroken worden.  

 
 

063 Proximus en Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Belgiëlaan 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing van 3 juli 2017 aan Proximus en de 
beslissing van 17 juli 2017 aan Pidpa voor het uitvoeren van grondwerken ter hoogte van Belgiëlaan 
1 tot 5, in.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus en Pidpa voor het 
uitvoeren van grondwerken ter hoogte van Belgiëlaan 1 tot 5. De werken mogen uitgevoerd worden 
in de zone onder het terras.  
Volgende voorwaarden worden opgelegd:  
- 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 in synergie uitgevoerd worden. 
De hinder moet tot een minimum beperkt blijven voor de Swaen.  
Er moet een goede en tijdige coördinatie zijn tussen de nutsmaatschappijen en de Swaen.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist te melden aan (X)* dat hij voor de werken van 
Proximus en Pidpa de nodige ruimte binnen zijn terras moet ter beschikking stellen.  
 
 

064 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Collegestraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect te vervangen in de Collegestraat 
tussen nummer 25 en 34. 
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

065 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Acacialaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect te vervangen tussen Acacialaan 63 
en 67. 
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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

066 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Morkhovenseweg 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect te vervangen tussen 
Morkhovenseweg 141 en Voortkapelseweg 4. 



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 
meter vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

067 Milieuvergunning klasse 1: (X)*, Lenskensdijk 10 - kennisname beslissing 
BESLUIT 
Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 6 juli 2017 over een milieuvergunning voor een mestkalverenbedrijf van 
(X)*, gelegen Lenskensdijk 10 voor het hernieuwen en te veranderen door wijziging en uitbreiding. 
 
 

068 Mededeling kleine verandering: Stadsbestuur Herentals, Hemeldonk 8 - kennisname beslissing 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 27 juli 2017 over de mededeling kleine verandering door wijziging met 
betrekking tot een stedelijke werkplaats van het stadsbestuur Herentals, gelegen Hemeldonk 8. 
 
 

069 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/116: verlening – (X)* - Zandkapelweg 7 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/116 aan (X)*, voor het terrein gelegen Zandkapelweg 7 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, percelen 165K en 165L. 
De aanvraag betreft het uitbreiden van een nieuwe achterbouw. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- Het advies van de technische dienst van 22 augustus 2017 met kenmerk EL17126 is gunstig met 

voorwaarden. Dit advies wordt bijgetreden. De volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd 
worden: 
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. 
- De hemelwaterput moet een inhoud hebben van minimaal 5.000 liter. 
- Het hemelwater afkomstig van het dak van de garage moet aangesloten worden op de 

hemelwaterafvoer van de woning of moet ofwel op natuurlijke wijze infiltreren in de 
omliggende bodem. 

- Keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 vóór ingebruikname. 
- Gesloten erfscheidingen in de voortuin mogen niet hoger zijn dan 1,00 m. 
- Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de gebouwen mogen worden verhard in de voortuin. 

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

 
 



070 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/082: verlening – (X)* - Kleerroos 71 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/082 aan (X)*, voor het terrein gelegen Kleerroos 71 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 559H3. 
De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande vergunde woning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- Het hemelwater van de nieuwe constructie moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen 

terrein tenzij de afvoeren van het hemelwater worden aangesloten op de bestaande 
hemelwaterput voor hergebruik. 

 
 

071 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/081: verlening – (X)* - Grotstraat 15 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/081 aan (X)*, voor het terrein gelegen Grotstraat 15 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 232B. 
De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe private ééngezinswoning met bijgebouw (garage) in 
de zijtuinstrook. 
Het college staat de gevraagde afwijking van de verkaveling voor de dakvorm toe.  
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- De zijgevel die op de perceelsgrens wordt geplaatst, moet in een degelijk gevelmateriaal worden 

afgewerkt. 
- Het advies van de technische dienst van 12 juni 2017 met kenmerk EL17089 moet worden 

nageleefd: 
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 
noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 
wachtaansluiting, voor de start van de bouwwerken. 

- De infiltratievoorziening voor hemelwater mag geen noodoverlaat hebben naar de openbare 
riolering. Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk 
is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten 
van infiltratieproeven. 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 
ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de 
privéwaterafvoer. 

 
 

072 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/087: verlening – (X)* - Larikslaan 14 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/087 aan (X)*, voor het terrein gelegen Larikslaan 14 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 865G4. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning en het bouwen van een nieuwe 
aanbouw. 
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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 29 juni 2017 met kenmerk 
EL17103 moeten strikt nageleefd worden: 
- Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de 

overloop hiervan kan de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden. De woning 
heeft een bestaande huisaansluiting die behouden en hergebruikt moet worden. 

- De breedte van het toegangspad naar de voordeur moet beperkt worden tot 1,5 meter. 
- 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. 

- Het reliëf moet achteraan vlak worden ingericht op het niveau van het achterliggende terrein, 
zodat afstroming van hemelwater hier naartoe, niet mogelijk is. 

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

 
 

073 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/111: verlening – (X)* - 
Herenthoutseweg 48 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/111 aan (X)* voor het terrein gelegen Herenthoutseweg 48, 2200 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 642Y7. 
De aanvraag betreft het bouwen van een tuinhuis van 4x3m (12m²) met nokhoogte van 3,88m. 
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 hemelwater van het tuinhuis moet infiltreren in de bodem op eigen terrein, tenzij de 

hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een hemelwaterput voor hergebruik. 
- De duurzaamheidklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 
 
 

074 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/089: verlening – (X)* - Bolwerkstraat 
46 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/089 aan (X)*, voor het terrein gelegen Bolwerkstraat 46 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 382P4. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning. 
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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 17 augustus 2017 met 

kenmerk EL17112 moeten strikt nageleefd worden: 
- Het hemelwater afkomstig van de achterste helft van het hoofddak en van het dak van de 

achterbouw, moet opgevangen worden in een infiltratievoorziening op het eigen terrein. Enkel 
het hemelwater afkomstig van de voorste helft van het hoofddak mag aangesloten worden op 
de openbare riolering. 

- Het hemelwater afkomstig van bestaande of nieuw aan te leggen verhardingen moet op 
natuurlijke wijze infiltreren in de omliggende bodem. 

- 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. 

 
 



075 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/090: verlening – (X)* - Wipstraat 13 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/090 aan (X)* voor het terrein gelegen Wipstraat 13 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 667W3. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- De overloop van de hemelwaterput mag niet worden aangesloten op de openbare riolering, maar 

moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Alle nodige maatregelen moeten 
getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 

- 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. 
 
 

076 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/070: verlening – (X)* - Hoogton 71 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/070 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Hoogton 71, 
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 127P. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning en tuinhuis. 
Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van de verkaveling voor de 
kroonlijsthoogte toe.  
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- Het advies van de technische dienst van 13 juni 2017 met kenmerk EL17091 is voorwaardelijk 

gunstig: 
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 
noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 
wachtaansluiting, voor de start van de bouwwerken. 

- De infiltratievoorziening voor hemelwater mag geen noodoverlaat hebben naar de openbare 
riolering. Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk 
is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten 
van infiltratieproeven. 

- Het hemelwater afkomstig van het dak van het tuinhuis moet op natuurlijke wijze infiltreren in 
de omliggende bodem. 

- 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. 

- De inplanting van de garage is niet in overeenstemming met de verkavelingsvoorschriften en kan 
niet worden verantwoord. De garage wordt in het rood geschrapt op de plannen. 

- Het overdekt terras staat gedeeltelijk in de bouwvrije zijtuinstrook. De verkavelingsvoorschriften 
laten niet toe om een overdekt terras te plaatsen in de zijtuinstrook. Het overdekt terras moet 
een afstand van minstens 3 meter houden tot de rechter perceelsgrens. Dit wordt aangeduid op 
het inplantingsplan. 

 
 



077 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/100: kennisname intrekking – (X)* - 
Zandstraat 65-67 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SV2017/100 voor het maken van een opening in de muur 
van Zandstraat nummer 67 naar nummer 65 samengevoegd voor horeca op een perceel in Herentals, 
Zandstraat 65 en Zandstraat 67, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie F, perceelnummer 297R en 
297S op 23 augustus 2017. 
 
 

078 Melding ME2017/015: aktename zorgwonen – (X)* - Processieweg 19 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/015 
van (X)*, voor de melding inzake zorgwonen op een terrein met adres Processieweg 19, 2200 
Herentals en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 204T. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. 
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere 

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

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 
 
 

079 Melding nummer ME2017/013: aktename – (X)* - Ploegstraat 23 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/013 
van (X)*, voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Ploegstraat 23, 2200 Herentals 
en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 313Y2. 
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 hemelwaterafvoeren van de nieuwe veranda moeten aangesloten worden op de 

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

wetgeving (burgerlijk wetboek, ...). 
- 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. 
 
 

080 Uitspraak deputatie over bouwdossier nummer SV2016/252: kennisname onontvankelijk verklaard 
beroep derde - Van Eccelpoel nv (Lierseweg 20) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van de 
Provincie Antwerpen van 13 juli 2017 om het beroep ingesteld door belanghebbende derde, (X)* 
onontvankelijk te verklaren.  
Daardoor blijft de vergunning nummer SV2016/252, verleend door het college van burgemeester en 
schepenen op 2 mei 2017 van kracht. De vergunning werd afgegeven aan Van Eccelpoel nv voor de 
afbraak van panden, de nieuwbouw van een supermarkt met appartementen en parking op niveau -1 
en 0, en de renovatie van een drankenhandel in Herentals, Lierseweg 20, met kadastrale gegevens 
1ste afdeling, sectie E, perceelnummers 378B7, 278E8, 378F8, 378H8, 378N7, 379L2 en 379Y2. 
 
 



081 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Grote Markt 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 
gemeentelijk leegstandsregister op 16 augustus 2017: 
- Grote Markt 25 
Bovenrij 15 is niet meer leegstaand. De aanvrager wordt op de hoogte worden gebracht dat hij een 
schrapping uit het leegstandsregister kan vragen op het moment dat het pand minstens 6 maanden 
in gebruik is. Zolang deze schrapping niet gevraagd is, blijft het gebouw opgenomen in het 
leegstandsregister. 
 
 

082 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Nederrij 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 
gemeentelijk leegstandsregister op 16 augustus 2017: 

- Nederrij 21 
- Nederrij 34 
- Nederrij 37 
- Nederrij 41 
- Nederrij 48 
- Nederrij 21/1 

 
 

083 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Fraikinstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 
gemeentelijk leegstandsregister op 16 augustus 2017: 
- Fraikinstraat 15 
- Fraikinstraat 16 
- Fraikinstraat 30 
- Fraikinstraat 43 
Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 
de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 
panden: 

- Fraikinstraat 12 – Begijnenstraat 2 
- Fraikinstraat 17 
- Fraikinstraat 45 

 
084 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Lierseweg 

BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen richt aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 
jaar leeg staan een sensibiliserende brief. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand 
meer dan 1 jaar niet overeenkomstig de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in 
de inventaris leegstaande gebouwen. Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september 
van het aanslagjaar volgend op de eerste periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk 
leegstandsregister. Dit is Lierseweg 35. 
 
 



085 Register leegstaande gebouwen en woningen: Augustijnenlaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen richt aan de eigenaar van Augustijnenlaan 89 (gebouw 
dat minder dan 1 jaar leeg staat), een sensibiliserende brief. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat 
wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig de functie gebruikt wordt, dit pand zal 
worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. Een belasting is voor het eerst 
verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste periode van 12 maanden na 
de opname in het gemeentelijk leegstandsregister.  
 
 

086 Register leegstaande gebouwen en woningen: leegstaande gebouwen kern Noorderwijk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er geen leegstaande gebouwen zijn in de 
kern van Noorderwijk. 
 
 

087 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen kern Morkhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er geen leegstaande gebouwen zijn in de 
kern van Morkhoven. 
 
 

088 Participatie intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om vanaf september 2017 te 
participeren aan de intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken. 
De aansluiting bij deze intergemeentelijke dienstverlening leegstand en verwaarlozing wordt ter 
definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de burgemeester de 
woningcontroleurs van IOK zal aanwijzen. 
 
 

089 Schriftelijke vraag Hubert Vanooteghem: personeelsbestand stad Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem 
van 22 augustus 2017 over het personeelsbestand van stad Herentals en antwoordt met een brief. 
 

Door het college 
Bij verordening 
 
de waarnemend secretaris                   de burgemeester 
 
 
 
 
 
Peter Van de Perre                     Jan Bertels 
 
 
 
 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


