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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 29 augustus 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 augustus 2017. 
 
 

002 Halloweenwandeling 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een 
Halloweenwandeling op dinsdag 31 oktober 2017. 
 
 

003 Museumbeleid: omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie: openbare vergadering op 13 
november 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert op 13 november 2017 een openbare 
vergadering met betrekking tot de omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie over het stedelijke 
museumbeleid.  
 
 

004 Gas-prestatie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bemiddelingsovereenkomst tussen (X)* en de 
stad Herentals met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie ten belope van 8 uur goed. 
 
 

005 Herentals zomert: Tasse Tout - aanvraag springkasteel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Tasse Tout voor het plaatsen 
van een springkasteel in de Zandstraat tijdens de Winkelwandelstraten op zaterdag tussen 11 en 18 
uur voor de periode van Herentals Zomert 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft Tasse Tout de toestemming voor het plaatsen van 
een terras op twee parkeerplaatsen voor het koffiehuis voor de periode van Herentals Zomert 2017. 
De zaakvoerder van Tasse Tout moet zorgen voor een ruime doorgang van minstens 1,5 meter aan 
het terras en het springkasteel.  
De zaakvoerder van Tasse Tout moet het springkasteel om 18 uur verwijderen. 
 
 



006 Kennisgeving ontslag redder: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)*, redder. Zijn 
opzeggingstermijn gaat in op 4 september 2017 en bedraagt vijf weken. 
 
 

007 Aanstelling redder in vervanging van ziekte: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als redder in het niveau D met een 
arbeidsovereenkomst voor 1/2 in vervanging (X)*, redder, afwezig wegens ziekte, van 25 september 
2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 
 
 

008 Aanstelling administratief assistent dienstverlening met een tijdelijke arbeids-
overeenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief assistent 
dienstverlening, niveau D, met een halftijdse arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2017 tot en met 31 
december 2017. 
 
 

009 Aanstelling deeltijds administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking 
met een vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief assistent sport, jeugd & 
internationale samenwerking, niveau D, met een halftijdse arbeidsovereenkomst in vervanging van 
(X)*, afwezig wegens ziekte, van 18 september 2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 
31 december 2017. 
 
 

010 Aanstelling arbeider reiniging met een vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als arbeider in de stedelijke werkplaats 
met een voltijdse arbeidsovereenkomst in vervanging van (X)* afwezig wegens ziekte, van 1 oktober 
2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 
 
 

011 Ambtelijke schrapping (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

012 Bestelbons 2017: week 36 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 11 september 2017, 
bestelbons 2017006702 en 2017006743, goed. 
 
 

013 Uitgaven 2017: week 36 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 



014 Tijdelijke aanstelling via detachering van een diensthoofd voor de technische dienst - 
dossier 2017-059: verbreking van de gegunde opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de plaatsingsprocedure voor de tijdelijke 
aanstelling van een diensthoofd voor de technische dienst stop te zetten en de gunning van 16 
augustus 2017 aan de firma Tormans te annuleren. 
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden. 
 
 

015 St.-Jobsstraat: kennisname resultaten verkoop per gesloten enveloppe en principieel 
akkoord volgende stap 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de verkoop per 
gesloten enveloppe van het perceel Herentals, St.-Jobsstraat, 2 C 34/x en 34/03 (deel), na 
prekadastratie gekend als Herentals 2 C 735/a, met een oppervlakte van 3a 57ca, opgemeten als lot 1 
in het opmetingsplan van 28 november 2016 opgemaakt door landmeter-expert Ludo Van Dun tegen 
minimaal de schattingsprijs, zijnde 60.000 euro, waarbij geen biedingen werden binnengebracht. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om als volgende stap lot 1 
onderhands aan te bieden aan de aanpalenden. 
 
 

016 BMX loopfietsen - 2017-065: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de aankoop van 3 BMX-loopfietsen bij wijze van de 
aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de aankoop van 3 BMX-loopfietsen aan Bio Flow, 
Boerenkrijglaan 29, 2500 Lier, met een inschrijvingsbedrag van 726 euro inclusief btw. 
 
 

017 Loopfietsen – 2017-064: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de aankoop van 21 loopfietsen bij wijze van de 
aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de aankoop van 21 loopfietsen aan de economisch 
meest voordelige bieder, Fietscenter Luc, Stationsstraat 33, 2235 Westmeerbeek, met een 
inschrijvingsbedrag van 2.507,68 euro exclusief btw of 3.034,29 euro inclusief btw. 
 
 

018 Kunstencampus: opstellen mober - O-039-2017: goedkeuring gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 
22 augustus 2017 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het opstellen van een 
mobiliteitseffectenrapport voor het project Kunstencampus aan de economisch meest voordelige 
bieder, Mint nv, Hendrik Consciencestraat 1B, 2800 Mechelen, met een inschrijvingsbedrag van 
8.970 euro exclusief btw of 10.853,70 euro inclusief btw. 
 
 



019 Nieuwe lokalen administratief centrum - W-066-2017: lijst uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende ondernemers aan te schrijven om deel 
te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in het kader van 
het dossier ‘nieuwe lokalen administratief centrum’: 
- SD Algemene Schrijnwerkerij bvba, Zavelheide 9, 2200 Herentals 
- Beneens Jozef en Zonen bvba, Stadsestraat 43a, 2250 Olen 
- Vanhoof Jelle, Herenthoutseweg 185, 2200 Herentals 
- Airco Technix, Manebruggestraat 296, 2150 Borsbeek 
- Gyprocwerken Luc Van Doninck, Beemdenlaan 9, 2200 Herentals 
- AGS Wim Lambrechts & Zn, Beukenlaan 39, 2200 Herentals. 
 
 

020 Studieopdracht fietsinfrastructuur - fietspad Wiekevorstseweg - 2017-069: opmaak 
rooilijn- en onteigeningsplan: toewijzing aanvullende dienst 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de aanvullende dienst bij de studieopdracht 
fietsinfrastructuur, voor de opmaak van het rooilijn- en onteigeningsplan van de 
Wiekevorstseweg/Molenstraat (tussen Mispelaar en Doornestraat) toe aan Antea Belgium uit 
Antwerpen. De totale prijs voor de opmaak van het rooilijn- en onteigeningsplan bedraagt 
12.885,29 euro inclusief btw voor 39 percelen.  
 
 

021 A215229 - rioleringswerken en aanleg fietspad Lierseweg (deel tussen grens gemeente 
Grobbendonk en kruispunt Wolfstee): goedkeuring definitief ontwerp (ontwerpfase 2) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het definitief ontwerp, de plannen en de raming 
van de wegen- en rioleringswerken in Lierseweg 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. 
 
 

022 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 9 en 10 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 9 en 10 van het 
dossier ‘aanleg Begijnhofpark’.  
 
 

023 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslagen 16 en 17 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 16 en 17 over de 
wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat. 
 
 

024 Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat - W-055-2016: vorderingsstaat 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 in het dossier ‘wegen- en 
rioleringswerken Markgravenstraat’ goed voor een bedrag van 333.950,05 euro, exclusief btw. 
 
 



025 Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat - W-055-2016: vorderingsstaat 3 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 in het dossier ‘wegen- en 
rioleringswerken Markgravenstraat’ goed voor een bedrag van 394.805,35 euro, exclusief btw. 
 
 

026 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016 – verrekeningsvoorstel 
4: afbraak gemetste koker 1200-900 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 4 bij de ‘wegen- en 
rioleringswerken in de Markgravenstraat’ goed. De verrekening komt er omwille van de afbraak van 
een onvoorziene gemetste koker. 
De kostprijs voor deze verrekening is 22.548 euro, inclusief btw. 
 
 

027 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: verrekeningsvoorstel 
5: aanleg blindengeleidetegels en een parkeerplaats voor mensen met een beperking 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 5 bij de ‘wegen- en 
rioleringswerken in de Markgravenstraat’ goed.  
De verrekening is nodig voor de aanleg van een parkeerplaats voor mensen met een beperking en 
voor de aanleg van informatie- en geleidetegels voor blinden en slechtzienden ter hoogte van de 
oversteekplaatsen. 
De kostprijs voor deze verrekening is 4.294,74 euro, inclusief btw. 
 
 

028 Schade aan graven van oud-strijders op de begraafplaats Bosbergen, Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Steenhouwerij Pelsmaekers nv, 
Geelseweg 19, 2200 Herentals om 3 grafzerken (2 hele grafzerken en 1 rugstuk) van oud-strijders te 
herstellen voor de totale prijs van 2.547,05 euro inclusief 21 % btw. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stedelijke werkplaats - 
groendienst voor het verwijderen van 4 grafzerken waarvoor we een schriftelijk akkoord hebben 
voor verwijdering.  
 
 

029 Melding na doven openbare verlichting tussen 23 en 5 uur: Broekhoven 38 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het brandregime van verlichtingspaal 4495 aan 
het kruispunt Broekhoven/Dijsels te wijzigen en de lamp ’s nachts te laten branden.  
 
 

030 Ontwerpwijziging ‘Toegankelijkheidsregeling Kempense Heuvelrug’: kampvuurplaats 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies over de wijziging 
van de Toegankelijkheidsregeling Kempense Heuvelrug over het voorzien van een kampvuurplaats op 
de daarvoor voorziene plaats in de speelzone van de percelen van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft hierbij volgende randbemerkingen:  
- Enkel gebruik maken van liggend dood hout, er mogen geen dode bomen gekapt worden.  
- Het kampvuur mag enkel gehouden worden als het windstil is.  
- De vlammen mogen niet hoger zijn dan twee meter.  
- Het vuur mag niet aangestoken of aangewakkerd worden met brandbare vloeistoffen, 

brandversnellers of afval. 



- Tijdens het kampvuur moeten de nodige blusmiddelen aanwezig zijn. 
- De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt na het beëindigen van de 

activiteit.  
 
 

031 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/128: verlening – (X)* - 
Voortkapelseweg 42 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/128 aan (X)* voor het terrein gelegen in Voortkapelseweg 42, 
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 193Z. 
De aanvraag betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

omgeving van de stad Herentals.  
- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 23 augustus 2017 met 

kenmerk EL17125 moet worden nageleefd: 
- Het hemelwater afkomstig van het dak van de uitbreiding mag niet aangesloten worden op het 

bestaande afvalwatercircuit maar moet op natuurlijke wijze infiltreren op het eigen terrein. 
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende 

de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 
 

032 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/120: verlening - Action 
Belgium bvba - Belgiëlaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/120 aan (X)* handelend in naam van Action Belgium bvba, voor het 
terrein gelegen in Belgiëlaan 5B, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, 
perceel 211W. 
De aanvraag betreft het plaatsen van een verlicht publiciteitsbord boven de ingang van een Action 
winkel. 
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 

omgeving van de stad Herentals.  
- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 17 juli 2017 moeten strikt 

nageleefd worden: 
- Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om 

lichthinder te voorkomen.  
- Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de 

noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat 
niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.  

- Klemtoonverlichting mag (uitsluitend) gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.  
- Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.  

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 17 augustus 2017 met 
kenmerk EL17122 moet strikt nageleefd worden: 
- Het reclamepaneel moet voldoende hoog hangen zodat het op geen enkele manier hinder 

veroorzaakt voor de bezoekers van de winkel of andere voorbijgangers. 
- De verlichting van de gevelreclame mag de bovenliggende wooneenheden niet hinderen. 
 
 



033 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/094: verlening – (X)* - 
Geelseweg 59 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/094 aan (X)* voor het terrein gelegen in Geelseweg 59, 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, percelen 495B2 en 495S. 
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en een gedeeltelijke 
afbraak van een 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.  
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 5 september 2017 met 

kenmerk EL17131 moeten strikt nageleefd worden: 
- het aansluiten van het huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering 
- keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 vóór ingebruikname. 

- Buiten de toegang tot het gebouw moet de voortuinstrook als tuin worden aangelegd met 
streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. 

 
 

034 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/144: verlening - CAW De 
Kempen - Boerenkrijglaan 16 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/144 aan Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen, (X)* 
voor het terrein gelegen in Boerenkrijglaan 16, Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, 
sectie C, perceel 553R. 
De aanvraag betreft het bouwen van een tuinberging. 
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 

omgeving van de stad Herentals.  
- Het plan laat zien dat door de inrichting van het terrein het pad, dat Kleerroos verbindt met 

Boerenkrijglaan, onderbroken wordt. Er moet een verharding worden geplaatst die het bestaande 
pad verbindt met de verharding rondom het perceel, zodat een doorgang voor fietsers en 
voetgangers mogelijk blijft.  

 
 

035 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure - nummer 
SV2017/108: kennisname verlening door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - 
OCMW Herentals - Begijnhof 17 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 
nummer SV2017/108 die op 5 september 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
verleend werd aan het OCMW van Herentals voor de bestemmingswijziging van dienstverlening naar 
eengezinswoning op een perceel in Herentals, Begijnhof 17, kadastraal bekend als 2de afdeling, 
sectie G, perceel 202A. 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager die ertoe 
verplicht is: 
- het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

per beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of 
handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die werkzaamheden of handelingen. 

 
 



036 Aanvraag digitale stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure - nummer 
SV2017/109: kennisname verlening door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - 
OCMW Herentals - Begijnhof 16 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 
nummer SV2017/109 die op 5 september 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
verleend werd aan het OCMW van Herentals voor de bestemmingswijziging van dienstverlening naar 
eengezinswoning op een perceel in Herentals, Begijnhof 16, kadastraal bekend als 2de afdeling, 
sectie G, perceel 203. 
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager die ertoe 
verplicht is: 
- het college van burgemeester en schepenen en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

per beveiligde zending op de hoogte te brengen van het begin van de werkzaamheden of 
handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van 
die werkzaamheden of handelingen. 

 
 

037 Bouwberoep bij deputatie - dossier nummer SV2016/246: kennisname uitspraak deputatie 
(beroep niet ingewilligd) – (X)* - St.-Jansstraat 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van onderstaande uitspraak van de 
deputatie van 3 augustus 2017:  
“Het beroep van (X)* (vergunningsaanvrager), tegen het besluit van 2 mei 2017 van het college van 
burgemeester en schepenen van Herentals, waarbij de vergunning tot het uitbreiden van een 
bestaande garage naar een woning met garage voorwaardelijk wordt verleend, op een terrein, 
gelegen St.-Jansstraat 6, afdeling 2, sectie D, nr. 633W4, wordt niet ingewilligd. 
Een vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 
- Binnen het bouwvolume moet bij de eerste verdieping een buitenruimte (terras) worden 

ingericht, zoals in rood aangeduid op het grondplan van de eerste verdieping. 
- Het dak van de garage moet ingericht worden als een extensief groendak. 
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 17 februari 2017 met 

kenmerk EL17029 moeten strikt nageleefd worden: 
- De bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering moet behouden worden en 

hergebruikt worden. 
- Het hemelwater moet hergebruikt worden voor de spoeling van het toilet en via een aftappunt 

in de garage in functie van onderhoudswerkzaamheden. 
- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet 

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

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

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

 
 

038 Doorstroming Ovonde Wellens 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van het Agentschap 
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen om deel te nemen aan de vergadering van de 
Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) op 13 september 2017 om 10.10 uur in het 



Vlaams Administratief Centrum in Antwerpen en vaardigt schepen Jan Michielsen af om deel te 
nemen aan deze vergadering. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van: 
- de nota simulatie Herentals – Hellekens AWV van 27 april 2017 
- PCV 13 september 201, inhoud agendapunt 1413 (fietsinfrastructuur N153 met Poederleeseweg) 
- gemiddelde fietsentellingen en ligging van de telslang 
- ongevallengegevens Ringlaan (ovonde Wellens – lichten St.-Jobsstraat.). 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te stemmen met het voorgestelde 
alternatief van AWV, omdat de file hiermee verplaatst wordt naar de Lichtaartseweg en de zeer 
populaire oversteek van fietsers en voetgangers zou geschrapt worden. Het college van 
burgemeester en schepenen vraagt aan AWV de voorziene alomvattende oplossing via 
ondertunneling voor de ovonde van Wellens in te schrijven in de Vlaamse budgetten en vervolgens 
uit te rollen. 

 
Door het college 

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


