
 

 

 

College van burgemeester en schepenen 

stad Herentals 
 

Besluiten van 22 mei 2017 
 

 

 
Aanwezigen: Bertels Jan – burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie en Michiels Fons - 

schepenen 

Mattheus Tanja - secretaris 

 

 

001 Bootcamp: multifunctioneel terrein 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Bootcamp Coach, uit 2400 

Mol voor het geven van lessen bootcamp op het multifunctioneel terrein, Herenthoutseweg, 

uitgezonderd op volgende data: 8 mei, 12 mei, 2 juni, 5 juni, 16 juni, 25 augustus en 28 augustus 

2017. Op deze data is het terrein reeds bezet. 

De organisator moet 3 euro per uur betalen voor inname van het openbaar domein. 

 

 

002 Sportkampen 2017: goedkeuring programma herfstvakantie 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sportkampen tijdens de 

herfstvakantie 2017 in de sporthallen De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 2200 Herentals goed. 

1° graad: sport 2-daagse: 30,00 euro 

2° graad: omni 2-daagse: 30,00 euro  

3° graad - +12 jarigen: herfst 2-daagse: 30,00 euro 

Houders van een vrijetijdspas genieten een korting van 50%. Inwoners van Herentals krijgen een 

korting van 20%. 

 

 

003 Subsidie jeugdinfrastructuur: Gidsen 2de Kempen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een subsidie jeugdinfrastructuur van 

2.050,95 euro toe te kennen aan de Gidsen 2de Kempen. De subsidie wordt uitbetaald nadat Gidsen 

2de Kempen hun kosten bewezen hebben. 

 

 

004 Speelstraten 2017: goedkeuring aanvragen 

BESLUIT 

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

Bolwerkstraat, Ernest Claesstraat, Greesstraat, IJzergieterijstraat, Kleine Ekelstraat, Maalderijstraat, 

Stadsveld, Veldstraat en Vinkenslag om een speelstraat te organiseren van 1 juli 2017 tot en met 31 

augustus 2017 van 12 tot 21 uur. 

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

de Paepestraat om een speelstraat te organiseren van 15 juli 2017 tot en met 23 juli 2017 van 12 tot 

21 uur. 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Berkenlaan 

om een speelstraat te organiseren van 29 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017 van 12 tot 21 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de St.-

Waldetrudisstraat om een speelstraat te organiseren van 1 augustus 2017 tot en met 28 augustus 

2017 van 12 tot 21 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Acacialaan, 

Lindenlaan en Vaartstraat om een speelstraat te organiseren van 1 augustus 2017 tot en met 31 

augustus 2017 van 12 tot 21 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Beukenlaan 

om een speelstraat te organiseren van 14 augustus 2017 tot en met 27 augustus 2017 van 12 tot 21 

uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Ekelstraat 

om een speelstraat te organiseren van 14 augustus 2017 tot en met 31 augustus 2017 van 12 tot 21 

uur. 

 

 

005 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring organisatie van de speelbus 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de speelbus voor 5- tot 12-jarigen van 10 

juli tot 14 juli; van 17 juli tot 20 juli; van 7 augustus tot 11 augustus en van 16 augustus tot 18 

augustus 2017. 

 

 

006 Zomerwerking 2017: goedkeuring speelpleinwerking De Sjallekes 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de speelpleinwerking de 

Sjallekes tijdens de zomervakantie 2017 goed en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

007 Zomerwerkingen 2017: goedkeuring huurovereenkomst De Leertuin 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de huur van de lokalen van de 

basisschool De Leertuin, Populierenlaan 1, in Herentals, voor de organisatie van de speelbuswerking 

en keurt de gebruikersovereenkomst goed: 

Gebruiksovereenkomst Lokalen 

tussen de ondergetekenden: 

Katholiek Onderwijs Stad Herentals 

vertegenwoordigd door: (X)*, financieel-logistiek directeur 

Lierseweg 37 

B 2200 Herentals 

T. 014-24 70 80 

F. 014-30 74 79 

website: www.kosh.be  

contactpersoon: (X)*  

en 

organisatie: Jeugddienst Herentals 

vertegenwoordigd door: de heer Jan Bertels, burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, 

secretaris, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

T. 014-21 21 86 

e-mail: jeugddienst@herentals.be 

website: www.herentals.be 

rekeningnummer: BE79 0910 0008 7733 

contactpersoon: (X)* 



Is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1: Voorwerp van de gebruiksovereenkomst 

De eigenaar stelt ter beschikking van de gebruiker: 

Aard en vestiging: turnzaal/sporthal (inclusief douches) van basisschool De Leertuin, Populierenlaan 

1 in 2200 Herentals. Telefoon: 014-21-33 09, fax  014-21 33 09, leertuin@kosh.be, contactpersoon : 

(X)* 

Gebruiksvergoeding: 200 euro 

Het gebruik van toiletten is steeds inbegrepen in de overeenkomst.  

Artikel 2: Duur van de overeenkomst 

2. Periodiek 

De accommodatie wordt ter beschikking gesteld vanaf 10/07/2017 tot 20/07/2017 

en dit op volgende dagen en uren: 

11/07/2017: van 9 tot 12 uur 

12/07/2017: van 9 tot 12 uur 

14/07/2017: van 9 tot 12 uur 

18/07/2017: van 13 tot 16 uur 

20/07/2017: van 9 tot 12 uur 

Als de eigenaar de infrastructuur nodig heeft, gaat zij voor op de gebruiker. 

De eigenaar zal de gebruiker hiervan minstens 14 dagen vooraf verwittigen. 

Artikel 3: Overdracht 

De gebruiker zal zijn rechten niet kunnen overdragen aan derden zonder daartoe voorafgaandelijk 

het schriftelijk akkoord te hebben bekomen van de eigenaar. 

Artikel 4: Gebruiksvergoeding 

De gebruiker zal zijn rechten niet kunnen overdragen aan derden zonder daartoe voorafgaandelijk 

het schriftelijk akkoord te hebben bekomen van de eigenaar. Voor de gebruiksperiode van de 

accommodatie, zoals omschreven in artikel 1, zal de gebruiker een vergoeding betalen van 200 euro. 

In deze vergoeding zijn verwarming, verlichting en gewoon onderhoud inbegrepen. Elk begonnen uur 

wordt als volledig uur aangerekend. De vergoeding, die ongewijzigd zal blijven gedurende de in 

artikel 2 omschreven gebruiksperiode, is betaalbaar in 1 schijf van 200 euro op rekeningnummer 

BE47 7310 1565 6680 na ontvangst van de factuur van Katholiek Onderwijs Stad Herentals vzw, 

Lierseweg 37, 2200 Herentals, met referte: Gebruiksovereenkomst WG-Stad Herentals 2017. 

Wanbetaling leidt automatisch tot contractbreuk. Er wordt een waarborgsom voorzien van 100 euro. 

Deze dient vooraf te worden betaald en zal worden terugbetaald, indien er geen schade werd 

veroorzaakt of indien geen inbreuk werd gepleegd tegen artikel 4 van het zaalreglement (bij gebruik 

sporthal / turnzaal). Deze terugbetaling wordt uitgevoerd in januari of juli na de activiteiten. De 

waarborg mag teruggestort worden op BE 79 0910 0008 7733.  

In de vergoeding zijn verwarming, verlichting, waterverbruik en gewoon onderhoud inbegrepen. 

Artikel 5: Zaalreglement (in geval van gebruik sporthal / turnzaal)  

De gebruiker verklaart zich akkoord met de geldende reglementen van inwendige orde, zoals hierbij 

gevoegd, en zal ervoor instaan dat de accommodaties worden gebruikt overeenkomstig dit 

zaalreglement. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van het zaalreglement 

door eventuele toeschouwers. Eén exemplaar van het zaalreglement wordt voor kennisname 

ondertekend en samen met de gebruiksovereenkomst terugbezorgd aan KOSH vzw, Collegestraat 37, 

2200 Herentals, (contactpersoon : (X)*). 

Artikel 6: Schade/verzekering  

De gebruiker verplicht zich ertoe om de kosten veroorzaakt door tijdens de gebruiksuren 

toegebrachte schade aan gebouwen en uitrusting terug te betalen aan KOSH vzw, die voor de 

herstellingen instaat. Eventuele schade wordt door de gebruiker onmiddellijk gemeld aan KOSH vzw 

via een schriftelijke mededeling.  

Mocht de gebruiker hier in gebreke blijven, geeft dit aanleiding tot contractbreuk zonder verhaal. 

Indien wegens herstellingen, onderhoudswerken of overmacht de accommodatie tijdelijk buiten 

gebruik is gesteld, zal de gebruiker hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte worden gebracht. In al deze 

gevallen is de gebruiker geen vergoeding verschuldigd.  



De gebruiker verbindt zich ertoe alle nodige verzekeringen af te sluiten welke zijn aansprakelijkheid 

dekt naar derden toe en naar de bruikleenheer; zijnde kOsh vzw. 

Artikel 7: Gebruik  

De ter beschikking gestelde accommodatie mag uitsluitend worden gebruikt waarvoor zij bedoeld is 

(sport, les,...). 

Artikel 8: Andere bepalingen 

1. Sleutels: het overhandigen van de sleutels en de teruggave ervan moet worden geregeld met de 

contactpersoon van de vestiging. 

2. Rookverbod: er geldt een algemeen rookverbod op het volledige schoolterrein, zowel binnen als 

buiten. 

3. Na gebruik van de lokalen dient de verlichting gedoofd te worden en ramen en deuren gesloten 

(slotvast). 

4. Afval: de gebruiker dient zelf het geproduceerde afval te verwijderen op eigen kosten. Het is 

verboden afval te deponeren in de afvalcontainers van de school. Bij overtreding zal de waarborg 

ingehouden worden. 

Bijlage: zaalreglement (enkel voor gebruik van turnzaal of sporthal) 

 

 

008 Speelpleinwerking De Sjallekes: goedkeuring gebruiksovereenkomst lokalen school kOsh 

Wijngaard 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de huur van de lokalen van de Vrije 

Basisschool, Wijngaard 9 in Herentals, voor de organisatie van de speelpleinwerking en keurt de 

gebruikersovereenkomst goed. 

Gebruiksovereenkomst Lokalen 

tussen de ondergetekenden : 

Katholiek Onderwijs Stad Herentals, vertegenwoordigd door: (X)*, financieel-logistiek directeur, 

Lierseweg 37, 2200 Herentals 

T. 014-24 70 80 - F. 014-30 74 79 

e-mail: 

website: www.kOsh.be  

contactpersoon: (X)*  

en 

organisatie : Jeugddienst Herentals 

vertegenwoordigd door: de heer Jan Bertels, burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, 

stadssecretaris, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

T.  014-21 21 86 

e-mail: jeugddienst@herentals.be 

website: www.herentals.be 

rekeningnummer: BE79 0910 0008 7733 

contactpersoon: (X)* 

Is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1: Voorwerp van de gebruiksovereenkomst 

De eigenaar stelt ter beschikking van de gebruiker : 

Aard en vestiging: feestzaal / polyvalente zaal Vrije Basisschool Wijngaard, Wijngaard 9 in 2200 

Herentals. Telefoon: 014-21 62 49, fax 014-21 26 69, wijngaard@kOsh.be, contactpersoon: (X)* 

Gebruiksvergoeding: 4.000 euro. 

Het gebruik van toiletten is steeds inbegrepen in de overeenkomst.  

Artikel 2: Duur van de overeenkomst 

2. Periodiek 

De accommodatie wordt ter beschikking gesteld vanaf 01/07/2017 tot 31/08/2017 

Als de eigenaar de infrastructuur nodig heeft, gaat zij voor op de gebruiker. 

De eigenaar zal de gebruiker hiervan minstens 14 dagen vooraf verwittigen. 

Artikel 3: Overdracht 



De gebruiker zal zijn rechten niet kunnen overdragen aan derden zonder daartoe voorafgaandelijk 

het schriftelijk akkoord te hebben bekomen van de eigenaar. 

Artikel 4: Gebruiksvergoeding  

De gebruiker zal zijn rechten niet kunnen overdragen aan derden zonder daartoe voorafgaandelijk 

het schriftelijk akkoord te hebben bekomen van de eigenaar. Voor de gebruiksperiode van de 

accommodatie, zoals omschreven in artikel 1, zal de gebruiker een vergoeding betalen van 4.000 

euro. In deze vergoeding zijn verwarming, verlichting waterverbruik en gewoon onderhoud 

inbegrepen. Elk begonnen uur wordt als volledig uur aangerekend. De vergoeding, die ongewijzigd 

zal blijven gedurende de in artikel 2 omschreven gebruiksperiode, is betaalbaar in 1 schijf van 4.000 

euro op rekeningnummer BE47 7310 1565 6680 na ontvangst van de factuur van Katholiek Onderwijs 

Stad Herentals vzw, Lierseweg 37, 2200 Herentals met referte volgens de gestructureerde 

mededeling (zien onderaan factuur). Wanbetaling leidt automatisch tot contractbreuk. Er wordt een 

waarborgsom voorzien van 100 euro. Deze dient vooraf te worden betaald en zal worden 

terugbetaald, indien er geen schade werd veroorzaakt of indien geen inbreuk werd gepleegd tegen 

artikel 4 van het zaalreglement (bij gebruik sporthal / turnzaal). Deze terugbetaling wordt uitgevoerd 

in januari of juli na de activiteiten. De waarborg mag teruggestort worden op BE 79 0910 0008 7733. 

Artikel 5: Zaalreglement (in geval van gebruik sporthal / turnzaal)  

De gebruiker verklaart zich akkoord met de geldende reglementen van inwendige orde, zoals hierbij 

gevoegd, en zal ervoor instaan dat de accommodaties worden gebruikt overeenkomstig dit 

zaalreglement. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van het zaalreglement 

door eventuele toeschouwers. Eén exemplaar van het zaalreglement wordt voor kennisname 

ondertekend en samen met de gebruiksovereenkomst terugbezorgd aan kOsh vzw, Lierseweg 37, 

2200 Herentals, (contactpersoon: (X)*). 

Artikel 6: Schade/verzekering  

De gebruiker verplicht zich ertoe om de kosten veroorzaakt door tijdens de gebruiksuren 

toegebrachte schade aan gebouwen en uitrusting terug te betalen aan kOsh vzw, die voor de 

herstellingen instaat. Eventuele schade wordt door de gebruiker onmiddellijk gemeld aan KOSH vzw 

via een schriftelijke mededeling. Mocht de gebruiker hier in gebreke blijven, geeft dit aanleiding tot 

contractbreuk zonder verhaal. Indien wegens herstellingen, onderhoudswerken of overmacht de 

accommodatie tijdelijk buiten gebruik is gesteld, zal de gebruiker hiervan zo vlug mogelijk op de 

hoogte worden gebracht. In al deze gevallen is de gebruiker geen vergoeding verschuldigd. De 

gebruiker verbindt zich ertoe alle nodige verzekeringen af te sluiten welke zijn aansprakelijkheid dekt 

naar derden toe en naar de bruikleenheer; zijnde kOsh vzw. 

Artikel 7: Gebruik  

De ter beschikking gestelde accommodatie mag uitsluitend worden gebruikt waarvoor zij bedoeld is 

(sport, les, ...). 

Artikel 8: Andere bepalingen 

1. Sleutels: het overhandigen van de sleutels en de teruggave ervan moet worden geregeld met de 

contactpersoon van de vestiging. 

2. Rookverbod: er geldt een algemeen rookverbod op het volledige schoolterrein, zowel binnen als 

buiten. 

3. Na gebruik van de lokalen dient de verlichting gedoofd te worden en ramen en deuren gesloten 

(slotvast). 

4. Afval: de gebruiker dient zelf het geproduceerde afval te verwijderen op eigen kosten. Het is 

verboden afval te deponeren in de afvalcontainers van de school. Bij overtreding zal de waarborg 

ingehouden worden. 

Bijlage: Zaalreglement (enkel voor gebruik van turnzaal of sporthal) 

 

 

009 Dorpsfeest Noorderwijk 2017: 29 juli 2017 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende ondersteuning goed aan de 

gemeenschapsraad Noorderwijk vzw voor de organisatie van Noorderwijk Feest 2017 op 29 juli 2017:  

- de publiciteit wordt opgenomen op de digitale infoborden 



- 80 dranghekken, 130 tafels, 600 stoelen, 2 partytenten, 5 vlaggen en 25 podiumelementen 

inclusief trapje en eventuele verdeelkasten worden gratis geleverd 

- de elektriciteitskasten van dorpsplein Noorderwijk worden ter beschikking gesteld 

- 4 evenementencontainers van 240 liter, worden geleverd op het dorpsplein Noorderwijk 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het plaatsen parkeerverbod op  

- het dorpsplein van 28 juli 2017 8 uur tot 31 juli 2017 om 17 uur 

- op de parking naast de kerk van 29 juli 2017 van 8 uur tot 18 uur  

- de St.- Bavostraat en Ring tussen de Gellincklaan en de Servaas Daemsstraat, op 29 juli 2017 van 8 

uur tot 18 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het verkeersvrij maken van: 

- de straat Ring tussen kruispunt met Servaas Daemsstraat en kruispunt met de Ghellincklaan op 

zaterdag 29 juli 2017 van 8 uur tot 18 uur  

- en het verkeersvrij maken van de straat de Ghellincklaan tussen kruispunt met straat Ring en 

Koningsveld op 29 juli 2017 van 8 uur tot 18 uur.  

Het dorpsplein en Ring worden voor aanvang van het evenement proper gemaakt. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de gemeenschapsraad van 

Noorderwijk om de maximale geluidsnorm van L Aeq, 15min 95dB te hanteren van zaterdag 29 juli 

2017 om 14 uur tot zondag 30 juli 2017 om 3 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de organisatie volgende voorwaarden op: 

- De organisatie moet een inplantingsplan indienen. 

- De organisatie moet zich houden aan het politiereglement van de stad Herentals houdende 

maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het 

publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement. 

 

 

010 De Molekens staan op straat: 11 juni 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de organisatie De Boekerij volgende 

ondersteuning voor de organisatie van “De Molekens staan op straat” op zondag 11 juni 2017:  

- gratis gebruik van de oude bibliotheek, Berkenlaan Herentals 

- gratis gebruik van de elektriciteit, water en sanitair van de oude bibliotheek 

- volgend uitleenmateriaal wordt ter beschikking gesteld: 50 stoelen en één megafoon. 

De organisatie krijgt een vrijstelling van transportkosten omdat het evenement een buurtwerking 

betreft. Een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt voor het volledig verkeersvrij maken van 

de Berkenlaan op zondag 11 juni 2017 van 9 uur tot 19 uur. De organisatie moet zich houden aan het 

politiereglement van de stad Herentals houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van 

brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten 

en de terreinen van een evenement. 

 

 

011 Uitleenmateriaal: overbrengen tijdens het weekend van 10 en 11 juni 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schoolfeesten die tijdens het 

weekend van 10 en 11 juni 2017 plaatsvinden. De stedelijke werkplaats vervoert uitzonderlijk op 

zaterdagavond 10 juni 2017 uitleenmateriaal van basisschool De Wijngaard naar basisschool ’t 

Klavertje in Noorderwijk. 

 

 

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanstelling juryleden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenstelling van de externe jury 2016-2017 

van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst goed als volgt: (X)*.  

 



 

013 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studieuitstap Muzee 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 

van het atelier vrije grafiek naar Muzee in Oostende op zondag 11 juni 2017. 

 

 

014 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv instrument piano voor 3/22 in vervanging voor (X)* van 11 mei 2017 tot einde ziekte (X)* 

- kv instrument piano voor 1/20 in vervanging voor (X)* van 11 mei 2017 tot einde ziekte (X)* 

 

 

015 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv instrument piano voor 2/22 in vervanging voor (X)* van 6 mei 2017 tot einde ziekte (X)*. 

 

 

016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, aan te stellen als tijdelijke leerkracht 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv instrument piano voor 10/22 en 1/20 in vervanging voor (X)* van 10 mei 2017 tot einde ziekte 

(X)* 

 

 

017 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, bijkomend aan te stellen als tijdelijke 

leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv instrument piano voor 5/22 in vervanging voor (X)* van 9 mei 2017 tot einde ziekte (X)*. 

 

 

018 Werkvloerproject werkstraffen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor 2018 geen werkvloerproject 

betreffende werkstraffen uit te bouwen vanuit de stadsdiensten. Wel wil de stad deze kans 

aanbieden aan vzw Boskat en hen de daartoe behorende middelen toewijzen. Vanaf 1 juni 2017 zal 

het stadsbestuur afstand doen van deze middelen. De individuele plaatsingen bij de stadsdiensten 

lopen verder zoals voorheen.  

 

 

019 Hummeltjeshof: aanpassing huishoudelijk reglement 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe huishoudelijk reglement voor het 

Hummeltjeshof principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad dit dossier te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 



020 Subsidies voor- en naschoolse opvang: schooljaar 2016-2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de subsidies voor de organisatie 

van voor- en naschoolse opvang goed, als volgt: 

Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31 in Herentals 10.701,50 euro 

Freinetschool, Heesveld 9 in Herentals 5.883,00 euro 

Basisschool (w)Onderwijs, Nonnenstraat 14-16 in Herentals 8.463,00 euro 

Basisschool Wijngaard, Wijngaard 9 in Herentals 10.432,00 euro 

Basisschool Leertuin, Populierenlaan 1 in Herentals 12.885,00 euro 

Basisschool ’t Klavertje, Ring 59/1 in Noorderwijk 15.501,00 euro 

Basisschool De Wegwijzer, Streepstraat 2 in Morkhoven 6.134,50 euro 

 

 

021 Mantelzorgpremie 2017: toekenningen deel 2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te 

kennen aan de volgende mantelzorgers :  

(X)* 

 

 

022 Aanvragen evenementen Van Eccelpoel 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de evenementen 

van Van Eccelpoel, Lierseweg 20 in Herentals: 

- gARTen Party op vrijdag 26 mei 2017 van 12 uur tot 20 uur 

- Beer Garden Party op 21 juli 2017 van 12.30 uur tot 19 uur.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om: 

- op vrijdag 26 mei 2017, vanaf 12 uur tot 20 uur, muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot 95 

dB(A) L Aeq, 15min te laten plaats vinden 

- op vrijdag 21 juli 2017, vanaf 12.30 uur tot 19 uur, muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot 

95 dB(A) L Aeq,15 min te laten plaats vinden.  

 

 

023 Dagvaarding waterschade Schoutenlaan: standpunt vrijwillige tussenkomst en gedwongen 

tussenkomst 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van 12 mei 2017 van 

meester Guido Van den Eynde over de waterschade in de Schoutenlaan. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vrijwillig tussen te komen in het geding 

tussen de eigenaars van 4 woningen in de Schoutenlaan en Ethias en om studiebureau Arcadis in 

gedwongen tussenkomst in dit geding te dagvaarden. 

 

 

024 Kennisname jaarverslag 2016 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

en goedkeuring jaaractieplan 2017-2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2016 van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) en keurt 

het jaaractieplan 2017-2018 goed. 

 

 



025 Aanstelling deeltijds administratief medewerker jeugd, sport en internationale 

samenwerking in vervanging van loopbaanonderbreking: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als administratief medewerker sport, 

jeugd en internationale samenwerking in het niveau C met een 1/5 prestatiebreuk in vervanging van 

(X)*, administratief assistent afwezig wegens loopbaanonderbreking omwille van medische bijstand, 

van 1 juni 2017 tot einde loopbaanonderbreking van (X)*.  

 

 

026 Aanstelling deeltijds meewerkend arbeider in vervanging van loopbaanonderbreking: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als meewerkend arbeider in (X)* met een 

vervangingsovereenkomst voor 1/5 in vervanging van (X)*, afwezig wegens loopbaanonderbreking, 

van 1 juni 2017 tot einde loopbaanonderbreking van (X)*. 

 

 

027 Verlenging aanstelling expert drughulpverlening met een halftijdse vervangings-

overeenkomst: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als halftijds expert drughulpverlening in 

het (X)* in vervanging van (X)* afwezig wegens ziekte, van 1 juni 2017 tot einde afwezigheid wegens 

ziekte (X)*. 

 

 

028 Selectieprocedure redder: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)* een diploma van Hoger Redder 

heeft en nodigt hem dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

redder.  

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)*, nog geen diploma van Hoger 

Redder heeft, maar dat ze dit kan behalen op het einde van het schooljaar in het kader van haar 

studie. Het college van burgemeester en schepenen nodigt haar uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure. Bij een eventuele indiensttreding moet ze over het diploma van Hoger Redder 

beschikken.  

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat (X)*, geen diploma van Hoger Redder 

heeft en nodigt hem bijgevolg niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie 

van redder.  

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview 

doorgaan op 28 juni 2017. 

 

029 Ambtelijke schrapping (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

030 Uitgaven 2017: week 20 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

031 Bestelbons 2017: week 20 

BESLUIT 

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

15 mei 2017 (bestelbon 2017003861) goed. 



 

 

032 Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het 

diftarsysteem, saldo 2016: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8077, belasting voor het 

inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het diftarsysteem vast en verklaart het 

uitvoerbaar voor een bedrag van 4.712,18 euro. 

 

 

033 Onderhoud van de AED toestellen ten laste van de stad en het AGB: gunning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de firma Defibrion 

voor het onderhoud van 5 AED toestellen. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Defibrion Services bv 

(BTW: NL853015673B01), Verlengde Bremenweg 12, 9723 JV  Groningen (Nederland) tegen 

onderstaande voorwaarden. 

- maandelijkse kostprijs voor de 3 toestellen ten laste van de stad: 41,99 euro exclusief btw 

- maandelijkse kostprijs voor de 2 toestellen ten laste van het AGB Sport en Recreatie Herentals: 

20,00 euro exclusief btw.  

 

 

034 Pompstation Noordervaart - vervanging van beide pompen - 2017/042: gunning 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van twee 

nieuwe pompen met halfopen waaiers voor het pompstation in de Noordervaart via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  

Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht toe aan de firma Xylem Water 

Solutions bvba, Vierwinden 5B uit 1930 Zaventem (BE 0401.890.301) voor de prijs van 14.404,83 

euro, exclusief btw. 

 

 

035 Inrichten skateterrein - 2017-021: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 

nodigen firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2017-021 en de raming voor het 

inrichten van het skateterrein op het multifunctioneel terrein goed.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 

en diensten.  

De raming bedraagt 95.000 euro inclusief 21% btw. 

Deze opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende firma’s uit om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

- Concrete dreams, Spaarzaamheidstraat 5 bus 2, 8400 Oostende 

- Lappset Nederland (Yalp), Nieuwenkampsmaten 12, NL-7472 DE Goor 

- Public Construct nv, Kloosterstraat 21, 8851 Koolskamp 

- Stedon, Orionweg 26, NL-8938 AH Leeuwarden 

- Concrete Rudolph GmbH, Ellhofen/Steinbissstrasse 16, DE-88171 Weiler-Simmerberg 

- Skateon BV, Robert Kochplaats 132, NL-3068 JD Rotterdam 

- Urbania Products, Hyacintstraat 2 - postbus 10, NL-4255 ZG Nieuwendijk 

- Plywood Constructions, Spinveld 49, NL-4815 HV Breda 

- Ney en Partners, Terhulpsesteenweg 181, 1170 Brussel. 



 

 

036 Wijziging van de ligging van voetweg nr.44 te Klaterteer: voorstel gemeenteraad 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

voornemen van een wijziging van de ligging van voetweg nummer 44 te Klaterteer in Noorderwijk te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

037 Omgevingswerken Sancta Maria: werfverslagen 5, 6 en 7 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 5, 6 en 7 van het 

dossier ‘omgevingswerken Sancta Maria’.  

 

 

038 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 6 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 6 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 

 

039 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg N13 

BESLUIT 

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

voeren in de Lierseweg N13 voor het ondergronds brengen van de leidingen en het plaatsen van 

nieuwe openbare verlichting.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

040 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Hulzen 

BESLUIT 

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

voeren in Hulzen voor de aansluiting van een nieuw ontvangststation van Fluxys.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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



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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Ernest Claesstraat 

BESLUIT 

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

voeren in de Ernest Claesstraat ter hoogte van nummer 16 voor een aansluiting op het ondergronds 

distributienet.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

m vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

042 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Trosstraat op zaterdag 1 juli 2017 

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

organisatie van het ‘straatfeest Trosstraat’ op zaterdag 1 juli 2017: 

Er is geen verkeer mogelijk in de Trosstraat van zaterdag 1 juli 2017 om 10 uur tot en met zondag 2 

juli 2017 om 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met 

verlichting, verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”  

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

043 Kunstencampus en politiecommissariaat Herentals: voorontwerp 4 versie 5 mei 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp 4: versie 5 mei 2017 

van het dossier ‘Kunstencampus en Politiecommissariaat Herentals’. 

 

 

044 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1: (X)*, Lenskensdijk 10 - advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor de 

milieuvergunningsaanvraag van (X)*, gevestigd Lenskensdijk 10, 2200 Herentals, om een 

landbouwbedrijf voor het stallen van mestkalveren, gelegen in 2200 Herentals, Lenskensdijk 10, 

kadastergegevens 3e afdeling, sectie A, perceel 449C, 450G, te hernieuwen na verandering door 

wijziging en uitbreiding, als er rekening wordt gehouden met volgende voorwaarden: 



- dat de uitbreiding niet stedenbouwkundig vergund is, dat hiervoor een omgevingsvergunning 

aangevraagd moet worden. Bij deze aanvraag moet aandacht geschonken worden aan de 

landschappelijke inpassing van het gebouw (uitbreiding) 

- dat de exploitant aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) verduidelijkt welke 

maatregelen er zullen genomen worden om het reinigingswater van stal 2B af te voeren naar de 

bestaande mestkelders 

- dat uit het advies van VMM, Afdeling Water blijkt dat de hernieuwing en uitbreiding van de 

vergunde grondwaterwinning geen ontoelaatbare schade veroorzaakt aan bodem en 

grondwaterlagen en dat de aangevraagde ligging en hoeveelheden aanvaardbaar zijn 

- de exploitant wordt er op gewezen dat het, gelet op het gebruik van het grondwater als 

drinkwater voor de dieren en in het huishouden, aangewezen is dat hij de kwaliteit van het 

grondwater op regelmatige tijdstippen laat controleren door een hiervoor erkend labo 

- de exploitant een aftapkraantje voorziet na elke debietmeter voor grondwateranalyses 

rechtstreeks uit de boorput overeenkomstig de voorschriften van art. 5.53.3.1 en bijlage 5.53.1 

van Vlarem II 

- de exploitant verduidelijkt of er een debietmeter aanwezig is 

- de exploitant verduidelijkt aan de PMVC hoeveel transporten er per dag zullen optreden tijdens 

de ‘piekmomenten’ aan het einde of begin van de mestronde en dit zowel in de huidige en in de 

nieuwe situatie om zo een inschatting te kunnen maken van de effecten op mobiliteit en 

transport. Indien er zich problemen zouden voordoen tijdens de piekmomenten, lijkt het 

aangewezen om als bijzondere voorwaarde op te nemen dat de exploitant in overleg met de 

mobiliteitsambtenaar van de stad en met de transporteurs geschikte transportroutes moeten 

uitstippelen om dorpskernen en dergelijke te vermijden 

- de exploitant verduidelijkt aan de PMVC hoe de geproduceerde mengmest in stal 2B zal afgevoerd 

worden naar de bestaande mestkelders 

- de exploitant verduidelijkt aan de PMVC welke maatregelen hij zal nemen om te voldoen aan de 

bepalingen in artikel 5.6.2.1.2 van Vlarem II, bijvoorbeeld door te tanken op een vloeistofdichte 

piste of door het ter beschikking houden van absorptiemateriaal. 

 

 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/021: verlening - GL-Projects - 

St.-Jansstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/021 aan (X)*, handelend in naam van GL-PROJECTS, voor het terrein 

gelegen in St.-Jansstraat, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 

565S3. 

De aanvraag betreft het bouwen van een appartementsgebouw met 2 woongelegenheden en 

losstaande garage. 

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 wanden bij de terrassen op de verdiepingen, worden in rood geschrapt op de plannen en 

mogen niet uitgevoerd worden.  

- De terrassen op de platte daken moeten beperkt worden in bouwdiepte tot 2,00 m, zoals in rood 

aangeduid op de plannen. 

- De afstand tot de perceelgrenzen van de dakterrassen moet minstens 1,90 m bedragen, zoals in 

rood aangeduid op de plannen. 

- De breedte van de dakkapel vooraan, moet in breedte beperkt worden tot maximaal 2/3 van de 

perceelbreedte. Bovendien moet deze dakkapel minstens 1,00 m afstand respecteren tot de 

zijdelingse perceelgrenzen, zoals in rood aangepast op de bijgevoegde plannen. 

- De inrit tot de garages moet op een veilige manier worden voorzien. 



- 2 van de overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen 

in dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop 

van een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner 

zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners 

uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in 

het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van op 7 april 2017 met kenmerk BWDP/2017-

0180/002/01/HADVA moeten strikt nageleefd worden. Bovendien moeten de technische 

aanpassingen uitgevoerd worden zoals aangeduid op plan.  

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 4 mei 2017 met kenmerk 

EL17074 moet strikt nageleefd worden: 

- Een wachtaansluiting op de openbare riolering moet aangevraagd worden via 

www.herentals.be/rioolaansluiting en dit vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel. 

 

 

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/032: verlening – (X) - St.-

Waldetrudisstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/032 aan (X)*, voor het terrein gelegen in St.-Waldetrudisstraat 

71 te Herentals met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 664K5. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een woning, het slopen van achterbouwen en het bouwen 

van een nieuwe en het behouden van een garage. 

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 mei 2017 met kenmerk 

EL17081 moeten strikt nageleefd worden: 

- De afvalstromen moeten gekoppeld worden op het eigen perceel met behoud en hergebruik 

van de bestaande huisaansluiting. 

- Hemelwater moet hergebruikt worden via een buitenkraantje. 

- De afstroom van het groendak moet aangesloten worden op de infiltratievoorziening. 

- 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 plaatmateriaal bij de achtergevel moet voldoende kwalitatief en residentieel worden 

toegepast. 

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

 

 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/028: gedeeltelijke verlening - 

Resto-service Link 21 - Welvaartstraat 14/1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent deels de stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/028 aan RESTO-SERVICE LINK 21, voor het terrein gelegen in 

Welvaartstraat 14_1, 2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, perceel 

23W3. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een restaurant en seminarieruimte. 

Het uitbreiden van de seminarie-ruimte door het plaatsen van een vloer in de vide kan niet worden 

verantwoord omwille van de volgende redenen: 

- De parkeerbehoefte kan niet op het eigen terrein worden opgevangen: 

- Bij een maximale bezetting van de seminarieruimtes (theorisch maximum) is een totale 

parkeerbehoefte van 487 parkeerplaatsen, wat bij ongewijzigd gebruik van de 



reservatiestrook, een tekort van 260 parkeerplaatsen betekent. Bij een maximumbezetting van 

de seminarieruimtes (theoretisch maximum) en de ingebruikname van de reservatiestrook 

door het Agentschap Wegen en Verkeer betekent dit zelfs een tekort van 360 parkeerplaatsen.  

- Ook bij de praktische maximale bezetting, 190 personen waarvan 91 bestuurder van een auto 

is (173 parkeerplaatsen), wordt samen met de overige parkeerbehoefte op de site, een 

parkeerbehoefte van 299 parkeerplaatsen. Dit is een tekort van 72 parkeerplaatsen. Wanneer 

de reservatiestrook van de autosnelweg in gebruik genomen wordt, wordt dit een tekort van 

172 parkeerplaatsen. 

- De parkeerbehoefte van zowel het theoretische tekort (260 – 360 parkeerplaatsen) als het 

praktische tekort (72 – 172 parkeerplaatsen) kan niet opgevangen worden op het openbaar 

domein in deze omgeving. Parkeren op het openbaar domein veroorzaakt hinder voor de 

omliggende bedrijven, hindert het industriële verkeer in de omgeving en betekent een 

comfortverlies voor de gebruikers. Het parkeren van personenauto's op het openbaar domein 

moet vermeden worden in deze industriële omgeving. Het conflict tussen wandelaars en het 

zwaardere industriële verkeer is een gevaarlijke verkeerssituatie. Dit moet vermeden worden.  

- Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat er 2 verdiepingen leeg staan in de bestaande gebouwen. Het is 

niet te verantwoorden dat er bijkomende vloeroppervlakte geconstrueerd wordt als 

seminarieruimte wanneer de huidige parkeerbehoefte niet volledig afgedekt is op de site en 

wanneer de huidige ruimte niet optimaal ingevuld wordt. Leegstand moet worden vermeden. 

De inkomsas en het terras bij het restaurant kunnen worden vergund. Volgende voorwaarden 

moeten worden nageleefd:  

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

- Het advies van de brandweer van 11 april 2017 met kenmerk BWDP/HA/8746/015/02/HASME is 

gunstig met voorwaarden. Het advies moet strikt nageleefd worden. 

- De kantoorruimtes en het restaurant moeten steeds ten dienste staan en ondergeschikt zijn aan 

de industriële functie. De oppervlakte aan kantoorruimte en restaurantruimte moet in verhouding 

blijven met de oppervlakte aan bedrijfsruimte. De seminarieruimte vormt een onderdeel van het 

collectieve restaurant. 

- De aangeduide groenbuffers moeten bestaan uit hoog- en laagstammige inheemse bomen en 

struiken. Deze moeten het eerstvolgende plantseizoen worden aangeplant.  

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

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

- Een stedenbouwkundige vergunning voor een inrichting, waarvoor een milieuvergunning nodig is 

of die onderworpen is aan de meldingsplicht conform het decreet van 28 juni 1985 betreffende 

de milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

overeenkomstig artikel 5,§1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of 

de melding niet is gebeurd. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2017/002: kennisname intrekking - 

Gentlewood nv 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke verklaring van 15 mei 

2017 van architect Guy Wastiau namens Gentewood nv over de intrekking van de aanvraag voor een 

stedenbouwkundig attest nummer SA2017/002 voor het bouwen van een opslagruimte in Herentals, 

Herenthoutseweg 210 (site Henrad). 

 

 



049 Rapport archeologisch onderzoek Schransstraat: kennisname. 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport van het archeologisch 

onderzoek uitgevoerd op de terreinen langsheen de Schransstraat in Herentals (Morkhoven) naar 

aanleiding van het verkavelingsproject van Durabrik. 

 

 

050 De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC): mandatering 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt volgende personen aan om de stad te 

vertegenwoordigen in de provinciale omgevingsvergunningscommissie: 

- Jan Bertels, burgemeester 

- Mien Van Olmen, schepen ruimtelijke ordening en milieu 

- (X)*, gemeentelijke omgevingsambtenaar 

- (X)*, expert milieu 

- (X)*, expert ruimtelijke ordening 

- (X)*, expert ruimtelijke ordening 

- (X)*, expert ruimtelijke ordening 

De dienst beslist per dossier, in onderling overleg en rekening houdende met de individuele 

agenda’s, wie van de aangeduide personen de zitting van de commissie zal bijwonen. 

De persoon of personen die aanwezig zijn in de zitting worden verondersteld gemandateerd te zijn 

door het college van burgemeester en schepenen. Bij gevoelige dossiers wordt op voorhand een 

standpunt gevraagd in het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

051 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: werken op de Lierseweg (N13) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 29 

april 2017 over werken op de Lierseweg (N13) en antwoordt met een brief. 

 

 

052 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: schepencollege 20 maart 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 29 

april 2017 over het college van 20 maart 2017 en antwoordt met een brief. 

 

 

053 Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: Kunstencampus parking 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 18 

mei 2017 over parking Kunstencampus en antwoordt met een brief. 

 

 

054 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: Permanente vestiging Ponderosapad 

BESLUIT 

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

27 april 2017 over permanente vestiging in het Ponderosapad en antwoordt met een brief. 

 

 



055 Voetpadendossier 2017 met studiebureau Macobo: principiële beslissingen met betrekking 

tot as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (o.a. nota oversteekplaatsen) + St.-

Jansstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het studiebureau om volgende bemerkingen 

te integreren in de opmaak van het definitief ontwerp: 

- Met betrekking tot doorsteken voor gemotoriseerd verkeer: 

- Doorsteek D10 (= doorsteek tussen Zwanenberg en Vinkenslag) verwijderen. 

- Doorsteek D2 (in- en uitrit parking Colruyt – tussen Hikstraat en Goudbloemstraat ) als inrit 

naar de parking verbieden (door middel van een verkeersbord C31). Om deze linksafbeweging 

onmogelijk te maken moet de groene middenberm hier verbreed worden. 

- Toegangsweg Delhaize: Komende van de parking Delhaize  moet een ‘verplichte rechtsaf’ 

worden ingevoerd. Het wordt eveneens verboden om komende van het station linksomkeer (= 

bocht van 180°) te maken in deze doorsteek. 

- Linksafslagstrook op Augustijnenlaan ter hoogte van doorsteek Vinkenslag moet behouden 

blijven. 

- Er moet een linksafslagstrook gerealiseerd worden op de Belgiëlaan in functie van de nieuwe 

toegang naar het binnengebied Schaliken.   

- Met betrekking tot de doorsteken voor zwakke weggebruikers: 

- Ter hoogte van de doorsteek aan het Helicopterpleintje moet ook een fietsoversteek 

gerealiseerd worden.  

- De lengte en breedte van de oversteek die ter hoogte van Sancta Maria momenteel 

ontworpen is, is goed. Er moet een fiets- en voetgangersoversteek gerealiseerd worden op 

deze doorsteek.    

- Ter hoogte van het stadspark is in het ontwerp momenteel onvoldoende aandacht besteed om 

het stadspark als aandachtspunt naar voor te laten komen op de as Augustijnenlaan-

Belgiëlaan. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voetgangers- en 

fietsoversteek uit te voeren zoveel mogelijk aantakkend op ’t Loopke. Het studiebureau moet 

hiervoor enkele voorstellen uitwerken.  

- Met betrekking tot de toegang van het stadspark moeten dezelfde materialen die gebruikt 

worden in het dossier van het stadspark doorgetrokken worden tot aan het voetpad van de 

Belgiëlaan. Dit moet opgenomen worden in het dossier van het stadspark. Aan de andere kant 

moet groen aangeplant worden en moet een verbinding gemaakt worden van het voetpad 

langs de Belgiëlaan naar het skatepark. In deze zone moet ook een bank van steigerhout 

geplaatst worden. 

- Met betrekking tot de bushalte ter hoogte van het stadspark vraagt het college dat het 

studiebureau 2 voorstellen uitwerkt: optie 1 waarbij voornamelijk ingezet wordt op de 

openheid van het stadspark en optie 2 onderzoeken om de bushalte te verplaatsen. 

- Met betrekking tot de uniformiteit van fietsers op de 3 rotondes + kruispunt Hofkwartier-

Fraikinstraat: 

- Ter hoogte van de rotonde St.-Jobsstraat en de rotonde Hikstraat moet het huidige principe 

om de fietsers te mengen met het autoverkeer behouden blijven: Het vrijliggend fietspad moet 

+/- 20 à 30 meter vóór de rotonde afgebogen worden naar de rijweg zodat het een aanliggend 

fietspad wordt en de fietsers in het zicht van de auto komen. Ook het principe van rugdekking 

moet behouden blijven. De huidige hoekige afbuiging van het fietspad moet in het definitief 

ontwerp met een relevante bochtstraal uitgewerkt worden. 

- Ter hoogte van het kruispunt Fraikinstraat-Hofkwartier: De fietsers moeten sneller in het zicht 

komen van de auto’s door het vrijliggend fietspad sneller aanliggend te maken (principe van 

rugdekking moet eveneens gehandhaafd blijven). Bovendien moeten de fietsers zich ook 

sneller mengen met het autoverkeer. Dit moet gerealiseerd worden door de verkeersdrempel 

vroeger te plaatsen zodat op de plaats van menging het autoverkeer wordt afgeremd. Eén 

parkeerplaats in de middenberm kan hierdoor niet gehandhaafd blijven omdat de groenstrook 

van de middenberm moet verbreed worden tot aan de plaats van de nieuwe verkeersdrempel.  



- Aan de rotonde Augustijnenlaan-St.-Jobsstraat worden in het voetpaddossier 2017 sowieso 

geen structurele werken uitgevoerd. 

- De verschillende opties om de doorstroming op het kruispunt Zaatweg-Olympiadelaan te 

verbeteren moeten verder afgetoetst worden met de GBC (gemeentelijke 

begeleidingscommissie) in het kader van het subsidiedossier ‘fietspaden Olympiadelaan’. 

Afhankelijk van de ruimtelijke impact van de voorgestelde oplossing zal het college later 

beslissen om dit kruispunt al dan niet samen uit te voeren met de heraanleg van de voetpaden 

en fietspaden in de Olympiadelaan. 

- Met betrekking tot de vormgeving van de doorsteken: 

- Verkeersveiligheid is prioritair voor het college van burgemeester en schepenen. 

- Kruisend verkeer moet ter hoogte van de doorsteken vlot naast mekaar kunnen plaats nemen 

in functie van een vlotte verkeersafwikkeling. Het studiebureau moet 3 verschillende type-

doorsteken maken: a) deze waarbij kruisend verkeer mogelijk is (= meerderheid van de 

doorsteken); b) deze waar het verkeer de doorsteek slechts in één richting mag nemen (= ter 

hoogte van de doorsteek aan parking Colruyt), c) deze waar het verkeer de doorsteek slechts 

in één richting mag nemen, maar deze veelvuldig gebruikt wordt voor de belevering van 

Delhaize (= ter hoogte van de doorsteek aan Delhaize). Het ruimtegebruik van de doorsteken 

moet door het studiebureau afgetoetst worden in functie van de bochtstralen van het 

kruisende verkeer. 

- Ter hoogte van de aantakking van het Helicopterpleintje op de Augustijnenlaan moeten 

volgende kleine aanpassingen worden uitgevoerd: a) fietspad Augustijnenlaan wordt ter 

hoogte van toegang aan Helicopterpleintje uitgebogen zodat er voldoende ruimte is tussen het 

fietspad en de rijweg om er een auto te kunnen laten staan; b) fietspad van Helicopterpleintje 

dat richting Augustijnenlaan gaat, ligt volledig buiten de rijweg; c) Klein stukje fietspad in 

Augustijnenlaan vanaf aantakking fietspad Helicopterpleintje tot aan (nieuw te voorziene) 

fietsoversteek in Augustijnenlaan moet als een dubbelrichtingsfietspad worden ingericht. 

- Aan het begin/einde van de langsparkeerzones moet de groene middenberm verbreed worden 

zodat de huidige verplaatsbare bloembakken kunnen verwijderd worden. Het college van 

burgemeester en schepenen vraagt aan het studiebureau om de kostprijs van 2 varianten uit 

te werken: 

- Variant 1: Verbreding van de groene middenberm met klassieke opstaande boordstenen (= 

zoals de huidige bestaande boordstenen) 

- Variant 2: Verbreding met boordstenen die hedendaagser / esthetischer zijn zodat een 

visuele opwaardering van de Augustijnenlaan/Belgiëlaan bekomen wordt.   

- De 2 doorsteken ter hoogte van het Begijnhofpark (=> ter hoogte van ‘potteke vol’ voor 

fietsers en ter hoogte van ‘Sancta Maria’ voor voetgangers) moeten qua vormgeving 

uitgevoerd worden cfr. de paden van het Begijnhofpark (rechte en schuine lijnen). Het 

studiebureau moet enkele alternatieven uitwerken voor de schetsen die door technische 

dienst zijn opgemaakt (bijlage 7 en 8). Met betrekking tot het materialengebruik en de 

groenaanplanting van de oversteken moet een link gelegd worden tussen enerzijds het project 

Begijnhofpark’ en anderzijds het project ‘Sancta Maria’.  

- Ter hoogte van fietsoversteek ‘potteke vol’ moet het plantvak ter hoogte van de toegang 

Begijnhofpark verbreed worden tot aan het begin van de haag (deze haag vormt een 

lijnstructuur tussen het Begijnhofpark en de Augustijnenlaan).   

- Andere elementen waarmee het studiebureau bij de uitwerking van het definitief ontwerp moet 

rekening houden: 

- De fiets- en voetpaden ter hoogte van de aantakkende wegen (Vinkenslag, Zwanenberg, 

Hellekensstraat, Hondsberg, …) moeten in dezelfde materialen blijven doorlopen, dit om de 

voorrang van de fietsers en voetgangers op de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan te accentueren 

(dit geldt niet op de rotondes en het kruispunt Hofkwartier-Fraikinstraat). Als gevolg hiervan 

moeten de zebrapaden op deze aantakkende wegen (ter hoogte van de aansluiting op de as 

Augustijnenlaan-Belgiëlaan) verwijderd worden. Bovendien moet een verhoogd plateau 

worden gerealiseerd in de aantakkende wegen, dit vanaf de aansluiting met de 

Augustijnenlaan. Op die manier remmen auto’s reeds af vooraleer ze het fietspad opdraaien.   



- Uitbuiging fietspad ter hoogte van Lidl: De opritten die voor Lidl toegelaten zijn in de 

afgeleverde bouwvergunning van 2013 moeten als harde randvoorwaarde gerespecteerd 

worden in het ontwerp van het fietspad. 

- De middenberm tussen de Hikstraat en de Blijdenberg moet volgens het principe van 

(achterwaarts) schuinparkeren onder een hoek van 45° worden ingericht. Het centrale 

plantvak moet uitgebreid worden met de 2 aangrenzende blokjes die niet als parking worden 

gebruikt. Om de schuine parkeerplaatsen te realiseren moet de huidige middenberm verhard 

worden met grijze betonstraatstenen 22 x 11 x 10.  

- Het door de technische dienst voorgestelde dwarsprofiel moet gerealiseerd worden, namelijk: 

breedte parkeerplaats: 2 m – breedte goot 0,3 m – schrikstrook 0,5 m – fietspad 1,75 m – 

breedte voetpad variabel (1,5 à 1,8 m gemiddeld met een minimum van 1,20 m). 

- Met betrekking tot de groenvoorzieningen 

- De kleine groenstroken die op de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan ter hoogte van de 

aantakkende kruispunten voorzien waren om de zichtbaarheid van het kruispunt te 

verbeteren, moeten als voetpaduitstulping worden uitgevoerd.  

- De groenvoorzieningen die de zichtbaarheid van overstekende voetgangers/fietsers beperken 

moeten bijgesnoeid/aangepast worden in dit dossier.   

- Alle groenvoorzieningen die ten gevolge van het voorliggend ontwerp moeten aangepast 

worden moeten mee in dit bestek opgenomen worden. Enkel de aanplant van bomen in de 

middenberm (ter hoogte van de doorsteken) moet nu nog niet aangeplant worden omwille 

van de Fluxysleiding die nog in dienst is. 

- Wat betreft het groen dat als lijninfrastructuur in de middenberm aanwezig is, moet de 

groenambtenaar een visie opstellen. Daarbij moet de groenambtenaar rekening houden met 

het feit dat in het eerstvolgende plantseizoen nadat de Fluxysleiding buiten dienst is gesteld, 

de bomen in de middenberm (ter hoogte van de doorsteken) moeten aangeplant worden. 

Voor eventuele aanpassingen aan het groen als lijninfrastructuur moeten desgevallend aparte 

budgetten voorzien worden en moet desgevallend een aparte aanbesteding uitgeschreven 

worden.  

- Het college van burgemeester en schepenen vraagt bijzondere aandacht en voorstellen van 

het studiebureau voor de groene overgang tussen het stedelijk weefsel en de twee parken 

Stadspark en Begijnhofpark. 

- Met betrekking tot de bevloeiing van de Maasloop: 

- Er wordt een verbinding gemaakt van de gemengde riolering in de Augustijnenlaan, van 

zuidkant naar noordkant. Dit is ter hoogte van rotonde St.-Jobsstraat (=> = conform 

hydronautstudie). 

- Op de plaats waar de verbinding gemaakt wordt, wordt aan de zuidkant een stuwput voorzien. 

Deze stuwput heeft enkel een intern overstort (geen extern overstort naar omgevormde RWA-

leiding). 

- De gemengde riolering in de Augustijnenlaan (aan de zuidkant) die ligt tussen de 

Koppelandstraat en Hofkwartier, wordt omgevormd naar een zuivere RWA-leiding. Er wordt 

een doorsteek voorzien onder de Augustijnenlaan in functie van de bevloeiing van de 

Maasloop. 

- In de Augustijnenlaan wordt er een nieuwe 2DWA-riolering aangelegd die aansluit op de 

persleiding die recent (dit voorjaar) gerealiseerd is in het project van ‘Sancta Maria’. Via deze 

persleiding wordt de DWA aangesloten op de gemengde riolering die aan de noordkant 

ligt/behouden blijft. Deze nieuwe 2DWA-riolering moet zowel fungeren om het vuil water van 

de bestaande bebouwing áls de nieuwe toekomstige ontwikkelingen op aan te sluiten.  

- Er moet een stuwput gerealiseerd worden op de gemengde riolering (die aan de noordkant 

ligt) en dit ter hoogte van de RWA-overloop naar de Maasloop. Op deze stuwput wordt zowel 

een intern als een extern overstort voorzien. Het extern overstort wordt samen met de RWA-

overloop (zie puntje 3) aangesloten op de Maasloop. Belangrijke randwoorwaarde is dat het 

extern overstort uitgevoerd wordt met schotbalken. Monitoring van het overstort is belangrijk. 

- De RWA-doorsteek met diameter 1.200 mm die in de hydronautstudie voorzien is onder de 

rotonde van de St.-Jobsstraat wordt op dit moment niet uitgevoerd. Deze zou namelijk enkel 



dienstig zijn op langere termijn, namelijk als in de Augustijnenlaan + een ander deel van het 

centrum gescheiden riolering is aangelegd. 

- Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat voor de Augustijnenlaan-Belgiëlaan 

enerzijds en voor de St.-Jansstraat anderzijds 2 aparte bestekken worden uitgeschreven. 

- Met betrekking tot het subsidiedossier voor de fietspaden van de Olympiadelaan: 

- Aan Infrabel moet meegedeeld worden dat de stad werken plant aan voet- en fietspaden. 

- In het subsidiedossier moet opgenomen worden om de spooroverweg Olympiadelaan-

Belgiëlaan te verbreden in functie van voetpaden en fietspaden aan beide kanten van de 

rijweg. Tevens moet opgenomen worden om een bijkomende slagboom te voorzien aan de 

kant van de Olympiadelaan om te vermijden dat fietsers, komende van de fiets-o-strade, 

tussen de slagbomen richting het centrum zouden rijden. 

- Het college van burgemeester en schepenen beslist dat met betrekking tot alle bebording op 

deze as, de visie uitgeschreven door de politiezone Neteland, wordt toegepast. 

- Het college van burgemeester en schepenen vraagt afstemming in de administratie met de 

marktleider. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                     de burgemeester 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                    Jan Bertels 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


