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001 Noorderwijk Alive 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Real Berkemus (X)* voor het 

organiseren van ‘Noorderwijk Alive 2017’ op het Statieplein in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op voor de 

muziekactiviteiten van ‘Noorderwijk Alive’: 

Er mogen muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot L Aeq, 15 min 95 dB(A) plaatsvinden op 

donderdag 24 augustus tot 24 uur en vrijdag 25 augustus 2017 tussen 21 en 3 uur (zaterdag 26 

augustus 2017) en op zaterdag 26 augustus 2017 tussen 21 en 3 uur (zondag 27 augustus 2017). 

Het verkeersreglement voor Noorderwijk Alive 2017 wordt opgemaakt. De politie neemt contact op 

met de organisator en maakt praktische afspraken. 

Voor het verbruik van elektriciteit wordt het retributiereglement toegepast. 

 

 

002 3de RIP Presidententreffen op 2 en 3 september 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Tigris Pantera uit Brasschaat 

voor het organiseren van een motortocht over het grondgebied van Herentals op 2 en 3 september 

2017 onder voorwaarde dat het parcours gewijzigd wordt. De straat Bosbergen mag niet in het 

parcours opgenomen worden. 

Voor het plaatsen van de bewijzering moet de organisator voldoen aan de voorwaarden opgelegd 

door de dienst mobiliteit. 

 

 

003 Monumentenloop Kasteellopers Vorselaar op 8 oktober 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan 

Kasteellopers Vorselaar voor het organiseren van de ‘22ste monumentenloop’ over het grondgebied 

van Herentals op 8 oktober 2017. 

De organisatoren moeten rekening houden met volgende bemerkingen:  

- Enkel voor de openbare paden en wegen die voor het publiek toegankelijk zijn kan het 

stadsbestuur toelating verlenen. 

- Voor het betreden van niet openbaar domein moet de organisator toestemming bekomen van de 

eigenaar of beheerder. 

- De bewegwijzering en andere materialen aangebracht op bomen moet zodanig worden bevestigd 

dat deze de bomen niet beschadigen, ook moet de bewegwijzering en alle andere materialen 

binnen de 24 uur na het beëindigen van de activiteit terug worden verwijderd. 

- De organisator moet voldoen aan de algemene voorwaarden opgelegd door Agentschap Natuur 

Bos. 

 



 

004 Grote Prijs Plassendonk-Hezewijk op 15 oktober 2017 

BESLUIT 

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

het organiseren van de ‘Grote Prijs Plassendonk – Hezewijk’ op 15 oktober 2017 in Herentals. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt. De gevraagde materialen zijn gereserveerd. 

 

 

005 Veldtoertocht op 29 oktober 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*voor het organiseren van 

een veldtoertocht op 29 oktober 2017 over het vaste mountainbikeparcours in Herentals. 

 

 

006 Voetbaltornooi VC Herentals op 12 en 13 mei 2018 

BESLUIT 

Het college van burgmeester en schepenen verleent haar medewerking aan VC Herentals bij de 

organisatie van het voetbaltornooi op 12 en 13 mei 2018. 

Het parkeerverbod voor het multifunctioneel terrein en de inrit van de voetbalterreinen wordt 

opgemaakt. 

 

 

007 Aanvraag tot erkenning als Herentalse sportvereniging: Koninklijke Kempische 

Scheidsrechters Vereniging van Herentals en Omstreken 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen erkent de Koninklijke Kempische Scheidsrechters 

Vereniging van Herentals en Omstreken( KKSVHO) als Herentalse sportvereniging. 

 

 

008 Nestor 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de organisatie van de Nestor te ondersteunen 

door:  

- maximum 1.500 euro subsidie uit het budget gemeenschapsvormende activiteiten te voorzien 

mits de werkelijke kosten binnen de twee maanden na de activiteit gestaafd worden met een 

definitieve afrekening en de nodige bewijsstukken 

- een gratis receptie aan te bieden 

- drukwerk aan kostprijs te verzorgen. 

De zaalhuur moet worden betaald conform het gangbare retributiereglement. 

 

 

009 Jumelages: viering 35-jarige jumelageband badmintonclubs Herentals en IJsselstein 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het feestweekend ter ere van de 35-

jarige jumelageband tussen de Herentalse badmintonclub en de IJsselsteinse club Apollo en voorziet 

een receptie in de Lakenhal om 18 uur op zaterdag 16 september 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een financiële tussenkomst van 250 euro voor 

het organiseren van de festiviteiten. 

 

 



010 Aanvraag receptie: viering 60-jarigen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt iedereen die in Herentals woont en 60 jaar wordt 

in 2017 uit voor een ontvangst met receptie in de Lakenhal op vrijdag 13 oktober 2017 om 19 uur. 

 

 

011 Kennisname archiefvernietiging 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernietiging van 

archiefdocumenten.  

 

 

012 Kom op tegen Kanker: plantjesweekend 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van het 

plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker tijdens het weekend van 15, 16 en 17 september 2017. 

 

 

013 Bewegen op Verwijzing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het project Bewegen op Verwijzing dat de 

dienst welzijn, preventie en sociale zaken in 2018 verder uitwerkt.  

 

 

014 Herentals (be)weegt! 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stemt principieel in met het project Herentals 

(be)weegt! dat de dienst welzijn, preventie en sociale zaken verder kan uitwerken. 

 

 

015 Beroep socio-economische vergunning Olen Shopping Park 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een schorsings- en annulatieberoep in te stellen 

bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeente Olen van 29 juni 2017 waarbij de aanvraag 

tot wijziging van de aard van de handelsactiviteit van een (nog niet ingevuld) tuincentrum met 

afdeling dierenbenodigdheden naar een kleinhandelszaak in kleding en/of schoenen in Olen 

Shopping Park, Lammerdries-Winkelstraat 4 in Olen wordt goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de heer Peter Van de Perre, bestuurssecretaris-

jurist, aan als zijn vertegenwoordiger in de schorsings- en annulatieprocedure.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verzending van een brief naar het stadsbestuur 

van Geel goed. In deze brief meldt het college van burgemeester en schepenen dat ze een 

schorsings- en annulatieberoep instellen bij de Raad van State en vraagt of zij mee willen intreden in 

dit geding.  

 

 

016 Herentals Zomert: overzicht aanvragen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvragen in het kader van Herentals Zomert 

goed. Een uitbreiding van het terras op het adres van de Zandstraat 82 is niet mogelijk omdat dit 

geen directe buur is van een horecazaak.  

Het organiseren van een evenement is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan dit 

pilootproject.  

 



 

Schepen Baeten neemt deel aan de zitting 

 

 

017 Privatieve ingebruikname openbaar domein: terrasvergunning Bar Bier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* van de horecazaak Bar Bier, Bovenrij 

22 in Herentals goedkeuring om een verwijderbaar, gesloten terras te plaatsen voor de eigen 

voorgevel en de eigen garage mits naleving van volgende voorwaarden:  

- de inname is beperkt tot de breedte van de eigen voorgevel 

- het verzekeren van een vrije doorgang van minimum 1,50 m  

- het uitgezette materiaal mag geenszins de toegekende terraszone met een grondoppervlakte van 

25 m² overschrijden.  

Voor het plaatsen van de luifel moet de heer Nick Van Rooy een stedenbouwkundige vergunning 

aanvragen. 

 

 

018 Aanvraag evenement: Van Eccelpoel Indian Summer op 23 september 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het evenement 

Indian Summer@De Bus op 23 september van 19 uur tot 23.45 uur op de Lierseweg 44 in Herentals.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om op zaterdag 23 september, 

vanaf 19 uur tot 23.45 uur, muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot 95dB(A) L Aeq, 15 min te 

laten plaatsvinden.  

 

 

019 Sluitingsdagen 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst personeel 

& organisatie 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 neemt kennis van het voorstel om de volgende 

sluitingsdagen en openingsdagen op feestdagen in 2018 vast te leggen: 

- 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 9 tot 12 uur 

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). 

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 31/7/2017 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. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorstel over de sluitingsdagen 2018 

voor te leggen aan het eerstvolgende overleg- en onderhandelingscomité. 

 

 

020 Jeugdcentrum 2200: voorstel Actieplan 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het actieplan, voorgelegd door het 

nieuwe bestuur van het jeugdcentrum. Het actieplan ligt in lijn met de verwachtingen van het 

stadsbestuur voor een erkende jeugdwerkvorm in het jeugdhuis.  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het cultuurcentrum om het voorstel van de 

gevraagde investeringen (vloer en afzuiginstallatie) op te nemen bij de besprekingen naar aanleiding 

van de budgetopmaak 2018. 

 

 

021 Planningen zittingen schepencolleges 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende data vast om te vergaderen in 2018: 

- dinsdag 2 januari 2018 om 9 uur 

- maandag 8 januari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 15 januari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 22 januari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 29 januari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 5 februari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 12 februari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 19 februari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 26 februari 2018 om 13.30 uur 

- maandag 5 maart 2018 om 13.30 uur 

- maandag 12 maart 2018 om 13.30 uur 

- maandag 19 maart 2018 om 13.30 uur 

- maandag 26 maart 2018 om 13.30 uur 

- dinsdag 3 april 2018 om 9 uur 

- maandag 9 april 2018 om 13.30 uur 

- maandag 16 april 2018 om 13.30 uur 

- maandag 23 april 2018 om 13.30 uur 

- maandag 30 april 2018 om 13.30 uur 



- maandag 7 mei 2018 om 13.30 uur 

- maandag 14 mei 2018 om 13.30 uur 

- dinsdag 22 mei 2018 om 9 uur 

- maandag 28 mei 2018 om 13.30 uur 

- maandag 4 juni 2017 om 13.30 uur 

- maandag 11 juni 2017 om 13.30 uur 

- maandag 18 juni 2017 om 13.30 uur 

- maandag 25 juni 2017 om 13.30 uur 

- maandag 2 juli 2018 om 13.30 uur 

- maandag 16 juli 2018 om 13.30 uur 

- maandag 30 juli 2018 om 13.30 uur 

- maandag 13 augustus 2018 om 13.30 uur 

- maandag 27 augustus 2018 om 13.30 uur 

- maandag 3 september 2018 om 13.30 uur 

- maandag 10 september 2018 om 13.30 uur 

- maandag 17 september 2018 om 13.30 uur 

- maandag 24 september 2018 om 13.30 uur 

- maandag 1 oktober 2018 om 13.30 uur 

- maandag 8 oktober 2018 om 13.30 uur 

- maandag 15 oktober 2018 om 13.30 uur 

- maandag 22 oktober 2018 om 13.30 uur 

- maandag 29 oktober 2018 om 13.30 uur 

- maandag 5 november 2018 om 13.30 uur 

- maandag 12 november 2018 om 13.30 uur 

- maandag 19 november 2018 om 13.30 uur 

- maandag 26 november 2018 om 13.30 uur 

- maandag 3 december 2018 om 13.30 uur 

- maandag 10 december 2018 om 13.30 uur 

- maandag 17 december 2018 om 13.30 uur 

- maandag 24 december 2018 om 9 uur 

- maandag 31 december 2018 om 9 uur 

 

 

022 Planning gemeenteraadszittingen 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de data van de 

gemeenteraadszittingen, dienstjaar 2018: 

- dinsdag 6 februari 2018 

- dinsdag 6 maart 2018 

- dinsdag 27 maart 2018 

- dinsdag 8 mei 2018 

- dinsdag 5 juni 2018 

- dinsdag 3 juli 2018 

- dinsdag 4 september 2018 

- dinsdag 2 oktober 2018 

- dinsdag 6 november 2018 

- dinsdag 27 november 2018 

- dinsdag 11 december 2018. 

 

 

Schepen Hendrickx verlaat de zitting 

 

 



023 Pidpa: kennisname verslag algemene vergadering van 19 juni 2017 

BESLUIT 

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

vergadering van Pidpa van 19 juni 2017. 

 

 

024 Afpalingsvordering Bertels-Voets: kennisname vonnis aktering dading 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van 27 juni 2017 van de 

vrederechter waarbij akte wordt verleend van de dading tussen de stad Herentals en de nv Bertels-

Voets, zoals neergelegd bij akkoordbesluiten van 6 juni 2017. 

 

 

025 Herstelvordering Sunpalace: kennisname vonnis 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg van 10 juli 2017 tegen de bvba Sun Palace en tegen (X)*in gemeenverklaring. 

 

 

026 Dagvaarding ambtenaar burgerlijke stand: (X)*: kennisname arrest Hof van Beroep 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van 14 juli 2017 van het 

Hof van Beroep over de zaak (X)* tegen de ambtenaar van burgerlijke stand van de stad Herentals. 

 

 

027 Ondergrondse parkeerplaatsen bibliotheek: beëindigen huurovereenkomst en afsluiten 

huurovereenkomst 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de huurovereenkomst van (X)*voor de huur 

van een parkeerplaats onder de bibliotheek op 31 augustus 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een huurovereenkomst af voor de huur van een 

parkeerplaats onder de bibliotheek met (X)* vanaf 1 september 2017. 

 

 

028 Aanvraag rustpensioen mandataris: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist onder voorbehoud van de goedkeuring van het 

budget 2018 door de gemeenteraad op 19 december 2017, om met ingang van 1 juli 2018 een 

gemeentelijk rustpensioen toe te kennen aan voormalig schepen (X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de dienst personeel & organisatie om dit 

punt opnieuw te agenderen na de goedkeuring van het budget 2018 door de gemeenteraad ter 

bevestiging van deze beslissing en om de betrokkene al per brief op de hoogte te brengen hiervan. 

 

 

029 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 november 2017: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 november 2017 ontslag wegens 

pensionering aan (X)*, afdelingshoofd sport, jeugd en internationale samenwerking 

(sportfunctionaris), geboren (X)*. 

 

 



030 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 april 2018: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 april 2018 ontslag wegens pensionering 

aan (X)*, arbeider team groen, geboren (X)*. 

 

 

031 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 mei 2018: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 mei 2018 ontslag wegens pensionering 

aan (X)*, diensthoofd bibliotheek (bibliothecaris), geboren (X)*. 

 

 

032 Ontslag in wederzijds akkoord (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de arbeidsovereenkomst van (X)*, lesgever, 

te beëindigen in wederzijds akkoord vanaf 26 augustus 2017. Haar laatste werkdag is 25 augustus 

2017. 

 

 

033 Uitbreiding van uren: Michelle Goossens, expert sport, niveau B 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Michelle Goossens, geboren (X)*, aan als voltijds 

expert sport in het niveau B vanaf 1 september 2017. 

 

 

034 Afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking: voorwaarden en 

functiebeschrijving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de gewijzigde 

functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & 

internationale samenwerking in het niveau A en beslist om de gewijzigde functiebeschrijving en de 

voorwaarden voor de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking in het 

niveau A voor te leggen aan een volgend onderhandelingscomité.  

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het dossier met de 

functiebeschrijving en met de voorwaarden voor de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & 

internationale samenwerking in het niveau A voor goedkeuring voorgelegd aan het college van 

burgermeester en schepenen.  

 

 

035 Diensthoofd cultuur & toerisme: voorwaarden en functiebeschrijving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de gewijzigde 

functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van diensthoofd cultuur & toerisme in het 

niveau A en beslist om de gewijzigde functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van 

diensthoofd cultuur & toerisme in het niveau A voor te leggen aan een volgend 

onderhandelingscomité.  

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het dossier met de 

functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van diensthoofd cultuur & toerisme in het 

niveau A voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

 



036 Meewerkend ploegbaas groen: voorwaarden en functiebeschrijving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de functiebeschrijving en 

de voorwaarden voor de functie van meewerkend ploegbaas groen in het niveau D4 en beslist om de 

functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van meewerkend ploegbaas groen in het 

niveau D4 voor te leggen aan een volgend onderhandelingscomité.  

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het dossier met de 

functiebeschrijving en met de voorwaarden voor de functie van meewerkend ploegbaas groen in het 

niveau D4 voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

 

037 Teamleider omgeving: voorwaarden en functiebeschrijving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de functie van adjunct 

dienstverlening & communicatie in het niveau C4 te hertekenen naar een functie van teamleider 

omgeving in het niveau C4 en gaat principieel akkoord met de functiebeschrijving en de voorwaarden 

voor de functie van teamleider omgeving in het niveau C4 en beslist om dit dossier voor te leggen 

aan een volgend onderhandelingscomité.  

Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het hele dossier voor 

goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

 

 

038 Personeelsjaarvergadering 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie en het programma van de 

personeelsjaarvergadering 2017 op donderdag 21 september 2017 in de schouwburg van cc 

’t Schaliken goed.  

Groep 1 

09:00-09:30 inloop met koffie 

09:30-10:00 gezamenlijke verwelkoming + presentatie secretarissen 

10:00-10:15 ‘Informatieveiligheid’ Peter Van de Perre 

10:15-10:30 ‘Geen alcohol, drugs of zware medicijnen op het werk’ 

(Middelenbeleid) 

Dirk Janssens, Lokale 

Politie Neteland 

10:30-10:45 Voorstelling dienst  

10:45-11:45 ‘Roddelen op de werkvloer’ vzw Zinloos Geweld 

Groepen 1 + 2 

11:45-13:15 Broodjeslunch 

Groep 2 

13:15-13:45 gezamenlijke verwelkoming + presentatie secretarissen 

13:45-14:00 ‘Informatieveiligheid’ Peter Van de Perre 

14:00-14:15 ‘Geen alcohol, drugs of zware medicijnen op het werk’ 

(Middelenbeleid) 

Dirk Janssens, Lokale 

Politie Neteland 

14:15-14:30 Voorstelling dienst  

14:30-15:30 ‘Roddelen op de werkvloer’ vzw Zinloos Geweld 

 

 

039 Stembureaus in woonzorgcentra vanaf verkiezingen 2018: toegevoegd agendapunt aan de 

gemeenteraad van 28 maart 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het voorstel van raadslid Lieve Snauwaert om 

vanaf de volgende verkiezingen stembureaus in de woonzorgcentra in Herentals onder te brengen, 

niet haalbaar is omwille van de verregaande financiële en materiële gevolgen en zal dit via een brief 

melden aan mevrouw Lieve Snauwaert. 



 

 

040 Bestelbons 2017: week 29+30 

BESLUIT 

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

31 juli 2017 (bestelbons 2017005494, 2017005931 en 2017005971) goed. 

 

 

041 Uitgaven 2017: week 29+30 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.  

 

 

042 Niet-betaalde parkeerretributies : aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 

belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde parkeerretributies en de aanmaningskosten. 

 

 

043 Belasting en retributies - Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8177, belasting op 

openluchtrecreatieve terreinen en verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 

1.950 euro. 

 

 

044 Belasting en retributies - Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte 

affiches 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8207, belasting op het 

verwijderen van niet reglementair aangeplakte affiches vast en verklaart het uitvoerbaar voor een 

bedrag van 240 euro. 

 

 

045 Belastingen en retributies - belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven 

2017: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8067, belasting ter 

verbetering van het milieu ten laste van bedrijven vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag 

van 285.442 euro. 

 

 

046 Kerkfabriek Sint-Niklaas Morkhoven: verslag kerkraad 15 juni 2017 

BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas Morkhoven van 15 juni 2017. 

 

 



047 Perceel Vossenberg: kennisname aankoop door OCMW 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aankoop van perceel Herentals 1 

sectie E nr 388/b langs de Vossenberg door het OCMW. De financiering wordt in onderling overleg 

met het OCMW geregeld. 

 

 

048 Rioleringswerken Servaas Daemsstraat - grondverwerving 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde schattingsprijs van 

de dienst Vastgoedtransacties voor de verwerving van: 

- 97 m² voor de prijs van 7.000 euro van de Vlaamse overheid 

- 56 m² voor de prijs van 4.050 euro van Aquafin 

- 106m² voor de prijs van 7.650 euro van Aquafin 

Het college vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier ter goedkeuring voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

 

049 Fietsostrade langs spoorlijn Lier - Herentals 

BESLUIT 

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

aanleiding van de stuurgroep van 7 juni 2017 met betrekking tot de fietsostrade langs de spoorlijn 

Lier – Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt principieel de gewijzigde algemene 

samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van het ontwerp van de fietsostrade langs de 

spoorlijn Lier – Herentals (F103) goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om deze te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

050 Verlichting fietsostrade Herentals - Aarschot 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 21 

juni 2017 voor het plaatsen van openbare verlichting op de fietsostrade Herentals – Aarschot. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt volgend standpunt in: 

- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de amberkleurige verlichting op 

Herentals grondgebied en vraagt dat deze amberkleur ook in Westerlo en Hulshout toegepast 

wordt. Enkel ter hoogte van de kruisingen van de belangrijkste wegen wordt openbare verlichting 

met een witte kleur geplaatst in functie van de veiligheid van de fietsers en omdat deze witte 

verlichting reeds een bestaande lijninfrastructuur is op deze wegen (op Herentals grondgebied 

gaat dit over de aansluitingen met de Servaas Daemsstraat en de Voortkapelseweg). 

- Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een lichtpunthoogte van 5 meter. 

- Het college van burgemeester en schepenen vraagt om een normaal brandregime toe te passen 

tot 23 uur en vanaf 5 uur waarbij tussen 23 uur en 5 uur de verlichting wordt gedimd tot 50 %. 

Het college van burgemeester en schepenen wil dit standpunt ook verdedigen op de 

intergemeentelijke begeleidingscommissie. Het college van burgemeester en schepenen vraagt 

aan het Regionaal Landschap om in samenwerking met vzw Natuurpunt een concreet voorstel uit 

te werken om het optioneel begeleidend groen te kunnen realiseren en om zo tegemoet te 

komen aan de bekommernissen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en tot een 

consensus te komen tussen alle betrokken partners. 

 

051 Studie-opdracht O-025-2014 'Binnengebied Schaliken': Uitbreiding initiële opdracht met 

opstellen ontwerp-en uitvoeringsdossier entreezone Stadspark/binnengebied ter hoogte 



van Belgiëlaan en oversteken ter hoogte van Sancta Maria en Begijnhofpark - gunning van 

de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘studieopdracht project 'binnengebied 

Schaliken: Opstellen ontwerp- en uitvoeringsdossier entreezone Stadspark-binnengebied ter hoogte 

van Belgiëlaan en oversteken ter hoogte van Sancta Maria en Begijnhofpark’ aan THV Brut/Lama, 

Kiekenmarkt 33, 1000 Brussel met een bedrag van 20.220 euro exclusief btw of 24.466,20 euro 

inclusief 21% btw. 

 

 

052 Verhoging brug Albertkanaal (Herenthoutseweg) 

BESLUIT 

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

Mobiliteitscommissie van 15 juni 2017 en het bijhorend gunstig advies van de kwaliteitsadviseur van 

28 juni 2017. Het verslag gaat over de bespreking van de unieke verantwoordingsnota voor de 

verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, meer bepaald brug 42 over de Herenthoutseweg, 

door de Vlaamse Waterweg nv. 

 

 

053 Uitrol openbare elektrische laadinfrastructuur wagens dienstjaar 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de 

distributienetbeheerder Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle van 16 juni 2017 met betrekking 

tot de uitrol van elektrische laadinfrastructuur op het grondgebied van Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen doet in 2018 een beroep op de aanbesteding en de 

diensten van Eandis voor de plaatsing van de ‘Basisinfrastructuur publieke laadpalen’ en de 

infrastructuur ‘Paal volgt wagen’ en voorziet ingerichte parkeerplaatsen aan de laadpunten. 

 

 

054 Eindejaarsnachtbus 2017 - 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van De Lijn van 4 juli 2017 

over het inleggen van oudejaarsnachtbussen 2017-2018. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om via De Lijn één eindejaarsnachtbus (1.530 

euro) in te leggen die op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven (Doornestraat) 

rijdt. 

De bustickets worden verkocht via de jeugddienst, de dienst toerisme en het onthaal van het 

stadsloket. 

 

 

055 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Augustijnenlaan 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet nv om ondergrondse 

boringen uit te voeren voor het leggen van twee glasvezelbuizen DB7 met een diameter van 50 mm 

en het plaatsen van een inspectieput. Het traject loopt van de Grote Markt via de Koppelandstraat 

naar het administratief centrum, Augustijnenlaan 30. 

De werken moeten uitgevoerd worden door middel van ondergrondse boringen en voldoen aan 

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. 



- 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 worden uitgevoerd door Engie Fabricom nv.  

Het college van burgemeester en schepenen dringt aan op minimale opbreekwerken met betrekking 

tot de hoek Grote Markt/Koppelandstraat. 

 

 

056 Tijdelijk verkeersreglement: Onthulling standbeeld Rik Van Looy op zaterdag 12 augustus 

2017 

BESLUIT 

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

onthulling van het standbeeld van Rik Van Looy op zaterdag 12 augustus 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant van de Grote Markt op zaterdag 12 augustus 

2017 tussen 9 uur en 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken 

met verlichting en verkeersborden C3. 

Er is een parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt op zaterdag 12 augustus 2017 tussen 9 

uur en 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met 

onderbord. 

Er is een parkeerverbod op de laad- en loszone aan het begin van de Kloosterstraat op zaterdag 12 

augustus 2017 tussen 9 uur en 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

057 Tijdelijk verkeersreglement: Molekens Run op zaterdag 12 augustus 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de 1ste ‘Molekens Run’ op zaterdag 12 augustus 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Acacialaan op zaterdag 12 augustus 2017 tussen 10 en 

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

verkeersborden C3, “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, F45c en “Acacialaan onderbroken”. 

De organisatie krijgt toestemming om van dinsdag 1 augustus 2017 tot en met zaterdag 12 augustus 

2017 een aankondigingsbord voor de 1ste ‘Molekens Run’ te plaatsen aan het begin van de Molekens 

ter hoogte van de Wilgenlaan. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

058 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Pluiskensvest en Rossem op zaterdag 12 augustus 

2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest Pluiskensvest op zaterdag 12 augustus 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Pluiskensvest op zaterdag 12 augustus 2017 van 14 uur tot 

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

verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 



059 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd Noorderwijk Alive op donderdag 24 augustus 

2017 

BESLUIT 

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

organisatie van wielerwedstrijd ‘Noorderwijk Alive’ op donderdag 24 augustus 2017: 

Op donderdag 24 augustus 2017 tussen 17 uur en 22 uur worden de Morkhovenseweg, 

Voortkapelseweg, Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos voor een stuk tijdelijk 

éénrichtingsverkeer gemaakt. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a, 

C31b en F1. 

Op donderdag 24 augustus 2017 tussen 17 uur en 22 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op 

gans het parcours, namelijk een deel van de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, Schommestraat, 

Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden 

E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

060 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Verbindingsstraat op zaterdag 26 augustus 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest Verbindingsstraat op zaterdag 26 augustus 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Verbindingsstraat van zaterdag 26 augustus 2017 om 12 

uur tot en met zondag 27 augustus 2017 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

061 Tijdelijk verkeersreglement: Klaterteer schoolstraat van 1 september 2017 tot en met 30 

juni 2018 

BESLUIT 

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

organisatie van een schoolstraat op Klaterteer (het stuk tussen Hoogton en de Tarwestraat) van 1 

september 2017 tot en met 30 juni 2018: 

De schoolstraat op Klaterteer zal worden ingevoerd op volgende momenten: 

- elke morgen van 8.20 uur tot 8.40 uur 

- maandag, donderdag en vrijdagavond van 15.10 uur tot 15.40 uur 

- dinsdagavond van 15.40 uur tot 16 uur 

- woensdagmiddag van 11.40 uur tot 12 uur 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met de verkeersborden C3, 

M2 en “schoolstraat”. 

Basisschool ‘t Klavertje moet opnieuw een brief sturen naar de bewoners van de achterliggende 

straten (Hoogton, Tarwestraat, Zandkapel) en aan de ouders van de schoolgaande kinderen zodat zij 

tijdig op de hoogte worden gebracht van de invoering (uren) van de schoolstraat. 

 

 

062 Tijdelijk verkeersreglement: septemberkermis van 2 september 2017 tot en met 11 

september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de septemberkermis van zaterdag 2 september 2017 tot en met maandag 11 

september 2017. 

Op de Grote Markt is alle verkeer verboden van woensdag 30 augustus 2017 om 8 uur tot en met 

dinsdag 12 september 2017 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeerstekens 

C3. 



Op de Grote Markt is het van woensdag 30 augustus 2017 om 7 uur tot en met dinsdag 12 

september 2017 om 17 uur verboden stil te staan en te parkeren. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de verkeersborden E3. 

Op het multifunctioneel terrein is stilstaan en parkeren verboden van zaterdag 19 augustus 2017 om 

8 uur tot en met vrijdag 15 september 2017 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 

Op de ringlaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te staan en te 

parkeren langs de zijde van Wellens van maandag 28 augustus 2017 om 8 uur tot en met woensdag 

30 augustus 2017 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met 

onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 

Op de Oud-Strijderslaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te 

staan en te parkeren van maandag 28 augustus 2017 om 8 uur tot en met woensdag 30 augustus 

2017 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord 

‘uitgezonderd foorreizigers’. 

In de volgende straten is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de periode van woensdag 30 

augustus 2017 om 8 uur tot en met dinsdag 12 september 2017 om 17 uur: 

- Hofkwartier 

- Zandstraat (van Collegestraat tot Grote Markt) 

- Grote Markt 

- Koppelandstraat (van Grote Markt tot Nonnenstraat) 

- Kloosterstraat 

Het afsluiten van de Grote Markt en de omleidingen worden als volgt aangeduid: 

- Grote Markt - Lantaarnpad: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (1) 

- Kloosterstraat - Lantaarnpad: verkeersbord C1 afdekken met F45. (2) 

- Grote Markt - Kloosterstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (3) 

- Grote Markt - Koppelandstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (4) 

- Koppelandstraat (ter hoogte van de Nonnenstraat): verkeersbord C1 afdekken met bord F45 aan 

beide kanten van de rijbaan. (5). 

- Hofkwartier (na inrit parking ‘t Hof): 3 dranghekken met verlichting waarvan één met het 

verkeersbord C3. (6). 

- Hofkwartier - Belgiëlaan: dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 en “uitgezonderd 

plaatselijk verkeer”. (7) 

- Zandstraat - Grote Markt: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (8) 

- Zandstraat (ter hoogte van de Collegestraat): dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 

en “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. Verkeersbord C1 afdekken met F45. (9) 

- Nonnenstraat: afdekken van verkeersbord C31a. (10) 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

063 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Noord-Dauwenland op zaterdag 2 september 2017 
BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest Noord-Dauwenland op zaterdag 2 september 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Noord-Dauwenland van zaterdag 2 september 2017 om 16 

uur tot en met zondag 3 september 2017 om 3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

064 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Ploegstraat op zaterdag 2 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest Ploegstraat op zaterdag 2 september 2017: 



Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ploegstraat op zaterdag 2 september 2017 van 16 uur 

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

verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

065 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Zandhoevestraat op zaterdag 9 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest Zandhoevestraat op zaterdag 9 september 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandhoevestraat van zaterdag 9 september 2017 om 9 

uur tot en met zondag 10 september 2017 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

066 Bekwaamheidsattest BA5: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de gevolgde opleidingen en de 

ervaring de code BA5 wordt toegekend aan (X)* op voorwaarde dat er een opleiding BA5 gevolgd 

wordt in 2017-2018. 

De bevoegdheidsverklaring voor deze werknemer wordt als bijlage opgenomen en goedgekeurd. 

 

 

067 Milieuvergunning klasse 1: nv Varo Energy Tankstorage, Aarschotseweg 26 - advies 

BESLUIT 

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

milieuvergunningsaanvraag van Varo Energy Tankstorage nv, gevestigd Wiedauwkaai 75 in 9000 

Gent, om een brandstofterminal, gelegen in 2200 Herentals, Aarschotseweg 26, kadastergegevens 2e 

afdeling, sectie D, perceel 798C, 798F, als volgende voorwaarden worden gevolgd: 

- met betrekking tot de werkplaats: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt welke activiteiten er 

plaatsvinden in deze werkplaats; indien de werkplaats gebruikt wordt voor het nazicht, 

herstellingen en/of onderhoud van voertuigen, lijkt rubriek 15.2 of 15.3.1 van toepassing; de 

exploitant dient zich hiermee, indien van toepassing, in regel te stellen en de algemene en 

sectorale milieuvoorwaarden na te leven 

- met betrekking tot rubriek 31.1.2.b: deze rubriek als een klasse 2-inrichting opgenomen wordt in 

het vergunningsbesluit 

- met betrekking tot voertuigen: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt of er op de plaats van 

exploitatie voertuigen gewassen worden; de exploitant dient er, in voorkomend geval, op 

gewezen te worden dat rubriek 15.4.1 (klasse 3) van toepassing is en hij de algemene en sectorale 

voorwaarden dient na te leven; het waswater wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater en dient 

vooraleer geloosd te worden, te passeren via een KWS-afscheider en coalescentiefilter (indien 

geloosd in oppervlaktewater); bij de lozing van het waswater dient de exploitant te bekijken of de 

vergunde lozingsdebieten van het bedrijfsafvalwater dienen aangepast te worden 

- met betrekking tot bedrijfsafvalwater: verwezen wordt naar het standpunt van VMM over de 

gevraagde uitbreiding van de lozingsdebieten, gelet op hun expertise terzake 

- met betrekking tot opslagtanks: de exploitant aan de PMVC verduidelijkt of er gevolg werd 

gegeven aan de opmerkingen gemaakt op de keuringsattesten. 

 

 



068 Milieuvergunning klasse 1: VDAB, Rietbroek 4 en Wolfstee z/n - kennisname beslissing 

BESLUIT 

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

Provincie Antwerpen van 29 juni 2017 over een milieuvergunning met betrekking tot een centrum 

voor beroepsopleidingen, van VDAB voor het veranderen door uitbreiding en wijziging gelegen in 

Rietbroek 4 en Wolfstee z/n. 

 

 

069 Melding klasse 3: (X)*, Grotstraat 22 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 17 juli 2017 

door (X)*, van een nieuwe inrichting nl.: tijdelijke bronbemaling, omvattende: 

- tijdelijke bronbemaling technisch noodzakelijk voor bouwkundige werken tot een diepte van 3 

meter onder het maaiveld met een geschat debiet van 9 m³/uur (53.2.2°a)) 

op het perceel gelegen in Grotstraat 22 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 4 sectie A 

perceelnr. 232B. 

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd: 

- Slechts wanneer de beste beschikbare technieken niet toelaten om al het opgepompte 

grondwater te infiltreren in de bodem kan worden geloosd in de openbare riolering. 

- Bij langdurige of zware regenval moeten de pompen stopgezet worden om de overbelasting van 

het rioleringsstelsel te vermijden. 

- Alle voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden zodat de bronbemaling geen hinder 

veroorzaakt aan de buren en aan het doorgaand verkeer/voetgangers. 

 

 

070 Melding klasse 3: Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen vzw, Wijngaard 10 

- aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 17 juli 2017, 

door Scouts-Gidsen Reynaert-Adinda 5de en 12de Kempen vzw, Wijngaard 10, 2200 Herentals, van 

een nieuwe inrichting nl.: opslag van gassen, omvattende: 

- een ondergrondse propaangastank met een waterinhoud van 2.400 liter (17.1.2.2.1°) 

op het perceel gelegen Wijngaard 10 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie B 

perceelnr. 529A. 

 

 

071 Melding klasse 3: Kempisch Foodservice bvba, Noordervaart 35 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 13 juli 2017, 

door Kempisch Foodservice bvba, Keerbaan 56, 2520 Ranst, van een nieuwe inrichting nl.: 

vleesverwerkend bedrijf, omvattende: 

- lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een debiet van 0,1 m³/uur, 1,5 m³/dag 

en 550 m³/jaar (3.4.1°a)) 

- stallen van 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1°) 

- koelinstallaties met een totaal vermogen van 20 kW (16.3.1.1°) 

- opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen met een max. hoeveelheid van 100 liter (4 x 25 

liter) (17.4.) 

- werkplaats voor het verwerken van vlees met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20 kW 

(45.4.c)1°b)) 

- opslag van 20 ton vlees (45.4.e)1°) 

op het perceel gelegen in Noordervaart 35 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie C 

perceelnr. 363C. 

 



 

072 Bodemsaneringsproject: Herenthoutseweg 210 - kennisname conformiteitsattest 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het conformiteitsattest voor het 

bodemsaneringsproject met als titel ‘Bodemsaneringsproject: Minerale olie Gentlewood, 

Herenthoutseweg 210, 2200 Herentals'. 

 

 

073 Recyclagepark: vraag tot terugbetaling 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van (X)* tot het 

terugbetalen van 6,25 euro. 

 

 

074 Herbruikbare bekers: stopzetting dienstverlening door De Kringwinkel 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de opdracht voor 

het beheer van de herbruikbare bekers door De Kringwinkel Zuiderkempen en vraagt aan De 

Kringwinkel om, tot er een structurele oplossing gevonden wordt, de dienstverlening te garanderen.  

 

 

075 Milieuvergunning klasse 2: Maarten Hertogs LV, Hulzen 5 - vergunning 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Maarten Hertogs LV gevestigd in 

Salviastraat 7 bus 101, 2280 Grobbendonk, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een 

vergunning om een landbouwbedrijf voor het stallen van pluimvee, gelegen in 2200 Herentals, 

Hulzen 5, kadastrale gegevens: 1e afdeling, sectie B, perceel 200A, 213A, 228D, 228E, 228F, 229C, te 

exploiteren, met als voorwerp: 

- brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen met één verdeelslang (6.5.1°) 

- inrichting waarin leghennen worden gehouden met een maximum van 14.000 kippen (9.3.1.c)1°) 

- inrichting die wisselspanning opwekken, een noodstroomgenerator met een geïnstalleerd totaal 

elektrisch schijnbaar vermogen van 60 kVA (12.1.1.1°b)) 

- overdekte ruimte voor het stallen van 3 landbouwvoertuigen en aanhangwagen (15.1.1°) 

- opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk 

waterinhoudsvermogen van 1.000 liter (17.1.2.2.1°) 

- ontbrandbare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 

1.680 kg (17.3.2.1.1.1°b)) 

- opslagplaats van dierlijke mest van 400 m³ (28.2.c)1°) 

- opslagplaats voor producten van dierlijke oorsprong met een maximum van 5 ton eieren 

(45.4.e)1°) 

- grondwaterwinning met 1 put die een diepte heeft van 100 m, met een debiet van 12 m³/dag en 

1.998 m³/jaar (53.8.1°b)) 

Vlarem-rubricering: 6.5.1° - 9.3.1.c)1° - 12.1.1.1°b) - 15.1.1° - 17.1.2.2.1° - 17.3.2.1.1.1°b) - 28.2.c)1° - 

45.4.e)1° - 53.8.1°b) 

Artikel 2 

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van deze 

vergunning, dus uiterlijk op 31 juli 2020, zo niet vervalt deze vergunning van rechtswege. 

Artikel 3 

De vergunning is van onbepaalde duur. 

Artikel 4 

De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig 

Vlarem II: 



§1. Algemene voorwaarden: 

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van asbest) en 

4.9 (energieplanning) 

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 

- Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 

- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 

§2. Sectorale voorwaarden: 

Hoofdstuk 5.6. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.9. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.12. VLAREM II  

Hoofdstuk 5.15. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.17. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.28. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.45. VLAREM II 

Hoofdstuk 5.53. VLAREM II 

§3. Bijzondere voorwaarden: 

1. De inrichting en de exploitatie moet voldoen aan “punt 4.4.4. Systeem P-4.4  Volièrehuisvesting, 

minimaal 30-35 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m³ per dier per 

uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minstens in twee 

etages” toegevoegd aan hoofdstuk 4, afdeling 4, bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 

2004 door het ministerieel besluit van 16 augustus 2012. 

2. De architect of ingenieur zoals bepaald in artikel 5.9.2.1.§1 van Vlarem II moet na de bouw van de 

emissiearme stal een attest afleveren waaruit blijkt dat de stal gebouwd is conform de bepalingen 

opgenomen in de bijzondere voorwaarden 1. van dit besluit, het attest wordt voor de aanvang van 

de exploitatie voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. 

3. De onverharde terreindelen binnen de omheiningen (loopzones kippen) moeten zodanig beplant 

zijn met hoogstammige bomen en struiken waardoor de kroonprojectie van de bomen en struiken 

een gezamenlijke bodembedekking geven van minimaal 50%. 

4. De houtkant (zoals aangegeven in het dossier van de stedenbouwkundige aanvraag en de 

voorwaarden opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning) moet een minimale hoogte hebben 

van 8 meter, bestaande uit streekeigen hoogstammige bomen en struiken, in een dichte structuur 

zodat de doelstellingen van het groenscherm worden gehaald. 

5. De exploitant moet binnen de 6 maanden na vergunningverlening voor de opslagtanks van de 

gevaarlijke stoffen het conformiteitsattest en het controleverslag dat dateert voor eerste 

ingebruikname overmaken aan de vergunningverlenende overheid. 

6. De exploitant dient om de drie jaar na aanvang van de exploitatie te rapporteren aan de 

vergunningverlenende overheid over de exploitatie van zijn bedrijf waarin wordt aangetoond dat 

door de toegepaste technieken de vooropgestelde emissies zijnde voor NH3 0,027 kg/dp/j, voor PM10 

0,0588 kg/dier/j en voor PM2,5 0,00273 kg/dier/j worden gehaald. 

 

 

076 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/055: verlening - 

Landbouwvennootschap Maarten Hertogs - Hulzen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/055 aan (X)*, handelend in naam van Landbouwvennootschap 

Maarten Hertogs, voor het terrein gelegen in Hulzen 5 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e 

afdeling, sectie B, percelen 200A, 213A, 228D, 228E, 228F en 229C. 

De aanvraag betreft het bouwen van een bio-legkippenstal, het ontbossen van de percelen 200a en 

213a en het aanleggen van erfverhardingen. 

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 voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid Antwerpen 

van 22 mei 2017 met kenmerk DWAD-2017-0515 moeten nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van Agentschap Natuur en Bos van 30 mei 2017 

met kenmerk COMP/17/0163/AN moeten strikt nageleefd worden: 

- Er dient onderzocht te worden of de nesten rode bosmieren eerst verplaatst dienen te 

worden. Indien deze niet verplaatst dienen te worden, dienen deze voldoende 

afgeschermd te worden van de kippen.  

- Buitenverlichting moet beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. Er dient gebruik 

gemaakt te worden van neerwaarts gerichte lage verlichting gecombineerd met een 

goed doordachte plaatsing. Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip 

van haar voorwaarde(n) op het gebied van compenserende maatregelen dient integraal 

deel uit te maken van de stedenbouwkundige vergunning. 

- De verhardingen moeten waterdoorlatend en met inerte materialen worden aangelegd 

en de oppervlakte moet beperkt blijven.  

De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van 

deze voorwaarden. Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing:  

Artikel 90 bis Decreet Bosdecreet van 13.06.1990 

Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake 

compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing van 16 februari 2001 

- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het 

Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde 

compensatieformulier met nummer: COMP/17/0163 /AN 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 34.492 m². Deze oppervlakte valt niet meer 

onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.  

- Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken 

van de stedenbouwkundige vergunning.  

- De voorwaarden uit de verleende ontheffing op het ontbossingsverbod dienen strikt 

nageleefd te worden. 

- De compenserende bebossing op de percelen 2° afdeling, sectie D, nr. 1026 A, 1042 te 

Herentals, 2° afdeling, sectie B, nr. 143, 225 B te Nieuwerkerken en 6° afdeling, sectie D, 

nr. 87 A, 87 B te Aalst over een oppervlakte van 39.942m² dient uitgevoerd te worden 

binnen 2 jaar vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze 

vergunning. De compenserende bebossing zal uitgevoerd worden door derden, namelijk 

de heer Everaerts Marc, Muggenberg 1, 3440 Zoutleeuw, de heer Geirnaert Tom, 

H.Persoonstraat 20, 9050 Gentbrugge en de heer Willems Willem, Eikenlaan 12, 2200 

Herentals. De vergunninghouder verbindt er zich toe om minstens binnen 30 dagen 

voordat de compenserende bebossing wordt uitgevoerd dit aan het Agentschap voor 

Natuur en Bos te melden. 

- Bij de kunstmatige aanplanting dient men met volgende zaken rekening te houden: 

- Men moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor het welslagen van de 

nieuwe aanplanting. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde 

beplanting met degelijk plantgoed, maar ook (indien nodig) het aanbrengen van een 

bescherming tegen wild- en/of veevraat. 

- Bij uitval dienen de opengevallen plaatsen terug te worden ingevuld, telkens tijdens 

het eerstvolgende plantseizoen, tot het opgegeven plantverband bereikt is met 

levende bomen. 

- Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik dienen bestreden te worden. 

- Bij de spontane verbossing dient men met volgende zaken rekening te houden:  

- De spontane bosontwikkeling mag op geen enkele wijze gehinderd worden. 

- Maaien en begrazen is niet toegestaan. 

- Eventuele opslag van Amerikaanse vogelkers en/of Amerikaanse eik dient bestreden 

te worden. 



- Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd, kan de vergunninghouder 

hiervan een attest bekomen bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en 

bos. 

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

van 28 juni 2017 moet strikt nageleefd worden en luidt als volgt: De verplichtingen, die 

opgenomen zijn in de aanvullende nota voor de brandweer moeten strikt nageleefd 

worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 15 juni 2017 met 

kenmerk EL17096 moeten strikt nageleefd worden: 

- De IBA moet deel uitmaken van de werking van het bedrijf en moet door de bouwheer zelf 

geplaatst en beheerd worden. Het effluent mag wel afgeleid worden naar de baangracht. 

- De overloop van het infiltratiebekken naar de baangracht wordt niet toegestaan. Het 

infiltratiebekken op het eigen terrein moet voldoende groot gedimensioneerd worden. 

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 moet ook hergebruikt worden als drinkwater voor de kippen wanneer dit 

water voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater voor dieren (kippen). Er moet ook een 

buitenkraan voorzien worden voor het onderhoud van de verharding rondom de stal. 
- De baangrachtoverwelving wordt toegestaan op voorwaarde dat de huidige overwelving 

die nu toegang geeft tot de woning verwijderd wordt. De toegang tot de woning moet 

gebeuren via de nieuwe overwelving. Ze moet aangelegd worden over een afdoende 

breedte om beschadiging van de berm aan de overzijde van de straat door draaiend zwaar 

vervoer te voorkomen. De overwelving moet aangelegd worden volgens de voorwaarden 

die zijn opgenomen in het ‘reglement baangrachtoverwelvingen’ goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 10 oktober 2006. 

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

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

privéwaterafvoer. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst moeten strikt nageleefd worden: 

- Zolang er geen milieuvergunning volgens Vlarem, titel I is bekomen wordt de afgeleverde 

stedenbouwkundige vergunning geschorst.  

- Indien bij de bouwwerkzaamheden een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd moet 

hiervoor een melding worden ingediend zoals bepaald in bijlage 1 van het Vlarem, titel I. 

- De volgende voorwaarde die voortkomt uit het advies van de milieuraad van 1 juni 2017 moet 

strikt nageleefd worden: 

- Bij het dossier is een beplantingsplan ‘agroforestry’ gevoegd. We gaan hiermee akkoord en 

dit moet effectief zo uitgevoerd worden. Bovendien moet, langs de perceelgrenzen van de 

huiskavels van de woningen in Watervoort 129 en in Hulzen 1, 3 en Hulzen 7, een 5,00 m 

brede houtkant aangeplant worden. Hier moet ook de draadafsluiting op 5,00 m afstand tot 

de perceelgrenzen geplaatst worden. Bij de woningen met een grote terreindiepte, 

betekent “de huiskavel” tot een diepte van 50 m gemeten vanaf de rooilijn van de 

voorliggende straat. 
- Plaatmaterialen moeten voldoende residentieel worden toegepast om een kwalitatieve 

afwerking en inpassing in de omgeving te kunnen verkrijgen. In het bijzonder de gevels 

waarmee men met plaatmateriaal, de aanblik van gevelmetselwerk wil verkrijgen moet 

voldoende aandacht verkrijgen en voldoende duurzaam en kwalitatief uitgevoerd worden, 

zodat ook effectief dit beoogde effect bereikt kan worden. 

- De woning in Hulzen 5 en de stal dienen ruimtelijk 1 geheel te vormen. Er wordt bovendien 

slechts 1 oprit toegelaten voor zowel de woning als de stal. 

- De diverse verkeersbewegingen zoals parkeren, manoeuvreren, laden, lossen, … die het bedrijf 

genereert moeten op het eigen terrein worden opgevangen / georganiseerd. 

 

 



077 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/038: verlening - Stad 

Herentals - Servaas Daemsstraat - Brouwerijstraat - Herenthoutseweg - Mussenbok - 

Woud 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 

SV2017/038 aan het stadsbestuur Herentals voor het heraanleggen van een bestaande straat met 

gescheiden rioleringsstelsel, fietspaden en voetpaden op terreinen gelegen in Herentals, 

Brouwerijstraat, Herenthoutseweg, Mussenblok, Servaas Daemsstraat, Woud en met als kadastrale 

omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 33A3, 33B3, 33W2, 33Z2, 39V, 42G, 59P, 59T, 59X, 88K, 

88L, 95F, 2e afdeling, sectie D, perceel 939T. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De twee nieuw aan te planten lindes op het pleintje bij de Brouwerijstraat moeten van de soort 

Tilia tomentosa zijn. 

- De bekrachtigde archeologienota met ID 2352 moet worden nageleefd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst waterbeleid van 18 mei 2017 met kenmerk 

WAMA-2017-0105 moet worden gerespecteerd. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer van 21 april 2017 met kenmerk BWDP/2017-

0238/001/01/HAJPE moet worden gerespecteerd. 

- Het advies van Aquafin van 19 juni 2017 met kenmerk GD/mi/170552 moet worden nageleefd. 

 

 

078 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/074: verlening – (X)* - 

Krakelaarsveld 130 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/074 aan (X)* voor het terrein gelegen in Krakelaarsveld 130 in 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 313H. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een veranda van 29 m². 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- De muur op de linker perceelsgrens moet even hoog worden uitgevoerd als de kroonlijsthoogte 

van de nieuwe veranda. 

- De muur op de linker perceelsgrens moet aan de zijde van de aanpalende voldoende kwalitatief 

worden afgewerkt in afwachting dat tegen deze muur aangebouwd wordt. 

- Het hemelwater van de nieuwe veranda moet opgevangen worden en volledig infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein. Deze mag niet aangesloten worden op de riolering van de woning. 

Alle nodige maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de 

bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de code van goede praktijk over buffering 

hemelwater. 

 

 

079 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/073: verlening – (X)* - 

Stationsstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/073 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Stationsstraat 8 in 

Herentals met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 370N4. 

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning met naastgelegen bergplaats tot 

een meergezinswoning voor 4 appartementen. 

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.  



- Vóór de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer 

contact opnemen met de technische dienst administratie van de stad. Zo kan de plaats van 

het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden 

vastgelegd. 

- Het rioleringsstelsel moet worden uitgevoerd zoals aangeduid op de plannen.  

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

van 5 juli 2017 met kenmerk BWDP/2017-0105/002/01/HADVA moeten strikt nageleefd 

worden.  

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 22 juni 2017 met 

kenmerk 2017-038 JR moet strikt nageleefd worden: 

- De hoogstammige loofboom die volgens het plan van de bestaande toestand, niet op het 

perceel van aanvraag zou staan, maar alleszins met zijn takken een viertal meter over dit 

perceel hangt, moet behouden blijven en beschermd tijdens de werken, net zoals de bomen in 

de nabijheid van de perceelsgrens. De aannemer moet de nodige voorzorgsmaatregelen 

treffen ter voorkoming van schade aan de kroon, stam en wortelstelsel van deze bomen, 

volgens de bepalingen uit het standaardbestek 250, versie 3.1. Het verwijderen van wortels en 

bodemverdichting moet dus worden vermeden. 

- 1 autostaanplaats moet geschrapt worden en in ruil hiervoor moeten binnen het 

parkeergebouw nog minstens 6 bijkomende fietsenstalplaatsen ingericht worden, die ook 

praktisch bruikbaar zijn. 

- De 3 overige overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de 

appartementen (met uitzondering van de studio) 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. 

 

 

080 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/232: kennisname verlening 

door gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar - OCMW Herentals - Vorselaarsebaan 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

nummer SV2016/232 die op 6 juli 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

verleend werd aan het OCMW van Herentals voor het regulariseren van een nieuwbouw rusthuis 

voor 120 bedden en 40 serviceflats. De werken worden voorzien op een perceel in Herentals, 

Vorselaarsebaan 1, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, perceelnummers 262A, 262B, 264B, 

265W2, 270F en 271L.  

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 

verplicht is:  

1. 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 

2. de volgende voorwaarden na te leven: 

De voorwaarden vervat in de voorwaardelijk gunstige adviezen van het schepencollege van 

Herentals, van de Brandweer Zone Kempen, van Toegankelijkheidsbureau vzw en van het 

Agentschap Natuur en Bos – Antwerpen moeten strikt worden nageleefd en maken integraal deel 

uit van deze vergunning. 

 

 



081 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/058: weigering – (X)* - 

Lichtaartseweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/058 aan (X)* voor het terrein gelegen in Lichtaartseweg, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 492V7. 

De aanvraag betreft het vellen van bomen. 

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

- Het advies van de milieudienst van 7 juni 2017 met kenmerk 2017/036 JR is ongunstig. Een goed 

beheer van het bos kan schade aan aanpalende eigendommen en aan het openbaar domein 

vermijden. De aanvrager kan voor ondersteuning en advies voor het beheer van het bos 

vrijblijvend en gratis terecht bij de Bosgroep Kempen Noord vzw. Het wordt aangeraden dat de 

aanvrager contact opneemt met deze Bosgroep. 

- De aanvraag voldoet niet aan de verkavelingsvoorschriften van de geldende V1985/009 van 9 

oktober 1985. 

- Het kappen van het bos heeft een negatieve invloed op het straatbeeld en op het ruimtelijke 

geheel dat dit bos vormt met omliggende bossen van de Kempische Heuvelrug. 

 

 

082 Aanvraag melding nummer ME2017/012: aktename – (X)* - Streepstraat 29 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/012 

van (X)* voor het bouwen van een veranda op een terrein met als adres Streepstraat 29 in 2200 

Herentals en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 304K. 

Het college legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals. 

- De veranda moet uitgevoerd worden met een kroonlijsthoogte van maximaal 3 m en met een 

nokhoogte van de koepel van maximaal 3,50 m. 

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

wetgeving (watertoets, ...). 

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

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

 

 

083 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMG2017002538/OMGP-2017-0019: advies - 

Provincie Antwerpen - Greesstraat tot Belgiëlaan 

BESLUIT 

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

omgevingsvergunning nummer OMG_2017002538 van de provincie Antwerpen voor het aanleggen 

van een fietsostrade langs spoorlijn 15 – cluster 1. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De voorwaarden uit het advies van de brandweer van 3 juli 2017 met kenmerk BWDP/2017-

0374/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden. 

- De voorgestelde werken moeten minstens de wettelijke afstanden tot de leidingen van Air-

Liquide respecteren. Bovendien moeten alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften gerespecteerd 

worden die voorgeschreven zijn in de buurt van deze leidingen. Voor de uitvoering van de werken 

moet Air-Liquide haar fiat gegeven hebben over de uit te voeren werkzaamheden. 

 



084 Voorbespreking VB 2017/046 van DCM voor werken in de Bannerlaan in Grobbendonk en 

te Klein Gent te Herentals: kennisname beslissing Grobbendonk 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stedenbouwkundige vergunning 

die door de gemeente Grobbendonk werd verleend aan DCM nv voor het afbreken van een 

bedrijfsgebouw en het bouwen van een kantoorgebouw met conferentieruimte op het terrein 

gelegen in Klein Gent, Bannerlaan te Grobbendonk in het verlengde van Atealaan in Herentals met 

kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie E, perceelnummers 134n en 135a. 

Volgende voorwaarden werden opgelegd: 

- De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van eventuele burgerlijke rechten. 

Betwistingen omtrent burgerlijke rechten vallen onder de bevoegdheden van de gewone 

rechtbanken. 

- Het kantoorgebouw moet complementair blijven met de hier aanwezige productiefunctie. 

- Vooraleer met de uitvoering van de bouwwerken te starten, moet een plaatsbeschrijving van het 

aangrenzende openbaar domein opgemaakt worden en moet een waarborgsom van 2.500 euro 

gestort worden in handen van de financieel beheerder. 

- Op de hemelwaterput moet een operationele pompinstallatie aangesloten worden, die het 

gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maakt, voor de ingebruikname van het 

gebouw. 

- Het hemelwater, voorkomende van de niet-waterdoorlatende verhardingen, moet infiltreren op 

eigen terrein in de naastliggende graszone en aanplanting. 

- Streng verbod gelijk welke bouwmaterialen op de openbare weg te lossen, te laden of te 

verwerken. 

- De parking voor personenwagens aan de zijde van de Klein Gentstraat moet afgesloten worden 

voor auto’s. Deze mag enkel gebruikt worden voor calamiteiten (brandweer, …), bijvoorbeeld 

door het plaatsen van breekpaaltjes. 

- Het advies van Infrax moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de brandweer zone Kempen moet strikt worden opgevolgd en het stadsbestuur 

moet worden verwittigd alvorens de gebouwen in gebruik te nemen. 

- Het advies van de dienst Milieu en Groen moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van Inter moet strikt worden nageleefd. 

- Alvorens met de slopingswerken te beginnen moet de bouwheer een attest van wegname 

nutsleidingen’ bekomen bij de betrokken nutsmaatschappijen. 

 

 

085 Verslag plenaire vergadering PRUP’s afbakening kleinstedelijk gebied Heretals: 

kennisname en standpunt 

BESLUIT 

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

vergadering ‘afbakening kleinstedelijk gebied Herentals’ van 6 juli 2017 en de diverse verleende 

adviezen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de provincie Antwerpen om het advies van 

het college van 3 juli 2017 als bijlage bij de verleende adviezen toe te voegen en wenst de drie 

voormelde verduidelijkingen (recreatiegebied Bloso/Netepark; waterhuishouding Klein Gent; 

detailniveau van de PRUP’s) aan te reiken. 

 

 

086 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: afvalproblematiek Rode Kruisstraat 

BESLUIT 

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

juli  2017 in verband met de afvalproblematiek in de Rode Kruisstraat en antwoordt met een brief. 

 

 



087 Schriftelijke vraag raadlid Peter Verpoorten: herbruikbare bekers kringwinkel Herentals 

BESLUIT 

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

juli  2017 over herbruikbare bekers Kringwinkel Herentals en antwoordt met een brief. 

 

 

088 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: aanvraag OVAM aankoopsubsidie cameraval 

BESLUIT 

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

juli  2017 over de aanvraag bij OVAM in verband met de aankoopsubsidies voor cameravallen en 

antwoordt met een brief. 

 

 

089 Schriftelijke vraag Peter Verpoorten: onderzoek luchtkwaliteit 
BESLUIT 

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

13 juli 2017 over onderzoek luchtkwaliteit en antwoordt met een brief. 

 

 

090 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: elektriciteitsleverancier 

BESLUIT 

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

10 juli  2017 in verband met de leverancier van elektriciteit en antwoordt met een brief. 

 

 

091 Schiftelijke vraag raadslid Guy Verellen: Molekens Meidoornlaan 

BESLUIT 

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

juli 2017 over Molekens, Meidoornlaan en antwoordt met een brief. 

 

 

092 Sociaal Artistiek Project KunstwerkT Herentals 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 28 september 2017 in Le Paige een 

receptie te organiseren voor de vernissage van de tentoonstelling van het Sociaal Artistiek Project 

KunstwerkT Herentals die loopt tot 5 november 2017.  

 

 

093 Vrijwillig ontslag van een statutaire werknemer: (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig ontslag van (X)*, statutair expert 

stedenbouw, met ingang vanaf 1 oktober 2017.  

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris   de burgemeester 
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