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001 Replay (Afterwork + Festival) 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de modaliteiten, terug te vinden in de 

overeenkomst tussen de stad Herentals en RPL Events en tussen de stad Herentals en Sport 

Vlaanderen te respecteren. 

Het college gaat akkoord met het organiseren van een familiedag op zondag 29 april 2018 van 14 uur 

tot 20 uur op het dagrecreatiecentrum ‘het Netepark’. Hiervoor moet nog een vergoeding worden 

gevraagd.  

RPL Events moet het evenement ‘Replay Festival’ organiseren op 27 en 28 april 2018. 

Er wordt een afwijking van de geluidsnorm toegestaan tot 95 dB(A) L Aeq 15 min op vrijdag en tot 

100 dB(A) L Aeq 15 min op zaterdag (bewaking door continue meting met een geluidsbegrenzer) tot 

24 uur voor beide dagen. 

De container dranghekken is gereserveerd. 

Afspraken betreffende veiligheid, verkeer, … worden gemaakt tijdens de coördinatievergaderingen 

en dienen door de organisator opgevolgd te worden. 

 

 

002 Sport na werk: BBB 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een lessenreeks BBB onder de vorm van 

sport na werk. 

De kostprijs bedraagt 67 euro voor de lessenreeks. Personeelsleden met een gezondheidspas 

genieten een korting van 100%. 

 

 

003 Startdag Chiro Morkhoven 10 september 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Chiro Morkhoven, St.-

Niklaasstraat 17, 2200 Herentals voor het organiseren van de ‘startdag Chiro Morkhoven’ op 10 

september 2017. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 

 

 

004 No limit drivers ‘Meet & Greet’ 10 september 2017 

BESLUIT 

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

van een ‘Meet & Greet’ op 10 september 2017 op het dorpsplein in Noorderwijk. 

Volgende medewerking wordt verleend: 

- het parkeerverbod wordt opgemaakt 

- de veiligheidskoffer is gereserveerd 



- er mag een wc-hokje geplaatst worden. 

 

 

005 Ter beschikking stellen stedelijke autobus 29 augustus Sport Vlaanderen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stedelijke autobus niet ter beschikking te 

stellen om de deelnemers van Sport Vlaanderen te vervoeren naar Bobbejaanland op 29 augustus 

2017. 

 

 

Schepen Michiels neemt deel aan de zitting 

 

 

006 Aanvraag subsidies voor uitvoering van sportinfrastructuurwerken voor erkende 

Herentalse sportverenigingen: Koninklijke Sportkring Sefa Herentals (KSKS) 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een subsidie aan KSKS voor de aanleg van een 

automatische beregeningsinstallatie. 

 

 

007 Fuifbeleid 2017: Club UNIT - Kazerne Wolfstee 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) LAeq 15 min op vrijdag 29 september 2017 en zaterdag 30 september 2017 telkens van 

22 uur tot 3 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de organisator om de buurt rond kazerne 

Wolfstee in te lichten over het tweedaags evenement.  

De organisator moet een specifieke mobiliteitsregeling uitwerken zoals bij de vorige editie maar 

rekening houdend met de werken op de Lierseweg.  

Het parkeren moetop eigen terrein gebeuren. 

 

 

008 Internationale samenwerking: samenwerking rond SDG’s met Mondiaal Neteland 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een samenwerkingsverband rond de 

Sustainable Development Goals (SDG’s) (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) op te zetten met de 

gemeenten Herenthout en Vorselaar. 

 

 

009 Feest 10-jarig bestaan cc ‘t Schaliken: aanvulling programma 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvulling op de voorbereiding en het 

programma van de festiviteiten voor het tienjarig bestaan van cc ’t Schaliken op zaterdag 23 

september 2017 goed en vraagt de dienst een duurzaam alternatief te zoeken voor de plastic bekers.  

 

 

010 Cultureel initiatief: Music & Food Festival 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 1.500 euro subsidie voor culturele 

initiatieven te voorzien voor de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen voor de kosten van het 

culturele luik van het evenement Music & Food festival op 20 augustus 2017 indien de organisatie de 

in het reglement genoemde bewijsstukken binnen de maand na het evenement indient. 

 



 

011 Museumbeleid: omgevingsanalyse en haalbaarheidsstudie: kennisname goedkeuring 

subsidie 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen waarin het provinciebestuur een subsidie toekent van 15.000 euro aan het 

stadsbestuur ter ondersteuning van het traject tot ontwikkeling van een beleidsvisie omtrent het 

museale patrimonium van de stad Herentals.  

 

 

012 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomst Middenschool De 

Vesten 2017-2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 7 lokalen van Middenschool De Vesten te 

huren voor de periode van 1 september 2017 tot en met 30 juni 2018 voor gebruik door de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

 

 

013 Workshop ‘Vind jezelf oké’ 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de workshop ‘Vind jezelf oké’ van het JAC 

Herentals financieel te ondersteunen.  

 

 

014 Strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP): voorstel financiële afrekening 2015 en 

2016 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel van het 

strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) van de dienst preventie voor het werkjaar van 1 

januari 2015 tot 31 december 2015 en van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en verklaart zich 

hiermee akkoord. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindevaluatieverslag SVPP 2014-

2017. 

 

 

015 Subsidies 2017: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 20 en 21 - 

administratieve aanpassing 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassing voor de aanvragen 

subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren met nummer 20 en 21.  

 

 

016 Woonwagenbeleid 2017: kennisname - toekenning provinciale subsidie lokaal 

woonwagenbeleid 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toekenning van de provinciale 

subsidie lokaal woonwagenbeleid 2017. 

 

 



017 Woonwagenbeleid 2017: Viaduct - uitstap met de woonwagenbewoners naar de zee 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en steunt het project ‘Uitstap met de 

woonwagenbewoners naar zee’ dat doorgaat op zaterdag 26 augustus 2017 of bij slecht weer op een 

andere dag in augustus. 

 

 

018 Voorstel Grafikburo 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op het voorstel van 

Grafikburo. 

 

 

019 Dagvaarding ambtenaar burgerlijke stand: aanstelling advocaat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 

de belangen van de ambtenaar van burgerlijke stand te verdedigen in de procedure (X)* tegen de 

ambtenaar van burgerlijke stand.  

 

 

020 VIA-4: besteding restmiddelen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intekening op de reguliere 

middelen VIA-4 voor 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te tekenen op de vrije besteding 

restmiddelen VIA-4 via de voorgestelde procedure. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van het onderhandelingscomité 

om de besteding van de VIA-4 restmiddelen ter financiering van de bestaande maatregelen 

maaltijdcheques en tweede pensioenpijler én ter financiering van de verhoging van de 

maaltijdcheques voor de werknemers van het stadsbestuur waarvoor het bestuur geen aanspraak 

kan maken op reguliere VIA-4 middelen (maaltijdcheques verhoogd vanaf 1 januari 2017 van 6 euro 

naar 6,5 euro + bijkomende verhoging goedgekeurd vanaf 1 juli 2018 naar 6,75 euro) te agenderen 

op een volgende vergadering van het onderhandelingscomité. 

 

 

021 Organisatiebrede activiteiten: jaarplanning 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jaarplanning voor de 

organisatiebrede activiteiten in 2018: 

- maandag 8 januari 2018: verloren maandag 

- vrijdag 12 januari 2018: nieuwjaarsreceptie en afterparty 

- donderdag 17 mei 2018: Frieten in het Park 

- donderdag 28 juni 2018: sport- & cultuurdag 

- dinsdag 18 september 2018: personeelsjaarvergadering 

 

 

022 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker met een vervangingsovereenkomst: 

(X)* 

BESLUIT 

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

administratief bibliotheekmedewerker met een prestatie van 3,8/38 in vervanging van ziekte van 

(X)*, van 1 september 2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 

 



 

023 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker met een vervangingsovereenkomst: 

(X)* 

BESLUIT 

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

administratief bibliotheekmedewerker met een prestatie van 3,8/38 in vervanging van ziekte van 

(X)*, van 1 september 2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 

 

 

024 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker met een vervangingsovereenkomst: 

(X)* 

BESLUIT 

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

administratief bibliotheekmedewerker met een prestatie van 3,8/38 in vervanging van ziekte van 

(X)*, van 1 september 2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 

 

 

025 Aanstelling administratief bibliotheekmedewerker met een vervangingsovereenkomst: 

(X)* 
BESLUIT 

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

administratief bibliotheekmedewerker met een prestatie van 7,6/38 in vervanging van ziekte van 

(X)*, van 1 september 2017 tot einde ziekte van (X)* en uiterlijk tot en met 31 december 2017. 

 

 

026 Aanstelling meewerkend schoonmaker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst: (X)* 

BESLUIT 

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

contractueel verband van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017. 

 

 

027 Aanstelling expert drughulpverlening met een halftijdse vervangingsovereenkomst: (X)* 

BESLUIT 

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

het niveau B in vervanging van (X)*, expert drughulpverlening afwezig wegens ziekte, van 1 

september 2017 tot einde afwezigheid wegens ziekte van (X)*. 

 

 

028 Ambtelijke inschrijving (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist (X)* en (X)*, ambtelijk in te schrijven in (X)* 2200 

Herentals op 26 juni 2017. 

 

 

029 Ambtelijke inschrijving (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist (X)*, ambtelijk in te schrijven in (X)*, 2200 

Herentals op 27 juni 2017. 

 

 



030 Ambtelijke inschrijving (X)* en intrekking van ambtelijke schrapping 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de ambtelijke schrapping van 6 juni 2017 in en 

beslist om (X)*, ambtelijk in te schrijven in (X)*, 2200 Herentals op 30 juni 2017. 

 

 

031 Bestelbons 2017: week 31 en 32 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijsten met 

datum 16 augustus 2017 bestelbons 2017006051, 2017006052, 2017006116, 2017006240 en 

2017006221 goed. 

 

 

032 Uitgaven 2017: week 31 en 32 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed.  

 

 

033 Leveren van een groeffreesmachine voor de uitvoeringsdienst: dossier 2017-061 - gunning 

van de opdracht 

BESLUIT 

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

leveren van een groeffreesmachine voor de uitvoeringsdienst. 

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

groeffreesmachine aan de goedkoopste bieder, zijnde de firma Santens Kempen, 

Herentalsesteenweg 2A, 2280 Grobbendonk, met een bedrag van 1.335,20 euro exclusief btw of 

1.615,59 euro inclusief btw. 

 

 

034 Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening: dossier 

2017-053 - gunning van de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de enige ingediende offerte voor de 

overheidsopdracht ‘Tijdelijke aanstelling via detachering van een deskundige ruimtelijke ordening’. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deze opdracht uit te breiden van een 

halftijdse tewerkstelling naar een voltijdse tewerkstelling. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de enige bieder, zijnde Antea 

Belgium nv (BE 0414.321.939), Roderveldlaan 1, 2600 Berchem, met een inschrijvingsbedrag van 

62.530 euro exclusief btw of 75.661,30 euro inclusief btw. 

Het uurloon van de deskundige ruimtelijke ordening bedraagt 65 euro exclusief btw. Voor dit 

gunningsbedrag kan de deskundige dus aangesteld worden voor een periode van 26 weken in een 

voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week. 

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

2017-053. 

 

 

035 Tijdelijke aanstelling via detachering van een diensthoofd voor de technische dienst (TDA): 

dossier 2017-059 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze en gunning van 

de opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-059 en de raming voor de 

opdracht ‘Tijdelijke aanstelling via detachering van een diensthoofd voor de technische dienst’ 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 84.500 euro exclusief btw of 102.245 euro inclusief 21% btw. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Tormans, Liesdonk 5, 2440 Geel 

- Randstad Professionals, HR Center Berchem, Posthofbrug 10, 2600 Berchem  

- Regis Consult, Uilenbaan 57, 2160 Wommelgem 

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

opdracht. 

Op basis van de ingediende prijzen en de profielen van de voorgestelde kandidaten gunt het college 

van burgemeester en schepenen deze opdracht aan de economisch meest voordelige (rekening 

houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Tormans, Liesdonk 5, 2440 Geel, met een bedrag 

van 57.720 euro exclusief btw of 69.841,20 euro inclusief 21% btw.  

Het uurloon van het tijdelijk diensthoofd bedraagt 65 euro exclusief btw. Voor dit geraamd 

gunningsbedrag kan deze persoon aangesteld worden voor een periode van 6 maanden in een 

voltijdse tewerkstelling van 37 uur per week. De aanstelling zal gebeuren vanaf 28 augustus 2017. 

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

2017-059.  

 

 

036 Leveren van een archiefbeheersysteem: dossier 2017-057 - goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepen keurt het bestek met nr. 2017-057 en de raming voor de 

opdracht ‘Leveren van een archiefbeheersysteem’, opgesteld door de dienst financiën - 

overheidsopdrachten in overleg met de archivaris 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 

61.983,47 euro exclusief btw of 75.000 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- De Ree Archiefsystemen bv, Lijnbaanstraat 2, NL-9711 RV Groningen 

- Picturae, De Droogmakerij 12, NL-1851 LX Heiloo 

- DEVENTit bv, Postbus 60, NL-3750 GB Bunschoten 

- Axiell ALM, Safiraweg 18-22, NL-3605 MA Maarssen 

- Ciblis, Industrieweg 83, Industriezone Ravenshout Z8 (8026), 3583 Paal-Beringen 

- Retsoft bv, Postbus 90, NL-6100 AB Echt 

- iGuana, Leuvensesteenweg 633 C, 1930 Zaventem. 

 

 

037 Opmaken van een strategisch citymarketingplan: dossier 2017-046 - gunning van de 

opdracht 

BESLUIT 

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

opmaken van een strategisch citymarketingplan. 

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

offertes van 2 augustus 2017, opgesteld door de dienst financiën – overheidsopdrachten in overleg 

met de expert lokale economie en het diensthoofd communicatie en dienstverlening. 

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘Opmaken van een strategisch 

citymarketingplan’ aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Icommunicatie bvba (BE 



0650.722.520), Spekmolenstraat 14, 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 7.225 euro 

exclusief btw of 8.742,25 euro inclusief btw. 

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

2017-046. 

 

 

038 Leveren van een bestelwagen voor de loodgieter: dossier 2017-058 - goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van aan te schrijven firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-058 en de raming voor de 

opdracht 'Leveren van een bestelwagen voor de loodgieter' 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 

28.925,62 euro exclusief btw of 35.000 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

- Kenis Garage nv, Lierseweg 328, 2200 Herentals 

- Peugeot Lavrijsen, Hemeldonk 4, 2200 Herentals 

- Garage Herman Noyens, Gareelmakersstraat 11, 2200 Herentals 

- Buga Tuerlinckx, Aarschotseweg 14, 2200 Herentals 

- Felix Herentals, Koning Boudewijnlaan 14, 2250 Olen 

- Garage Van Olmen (Citroën), Atealaan 10a, 2200 Herentals 

- Gregoor Trucks, Toekomstlaan 17, 2200 Herentals 

- Noyens Trucks nv, Geelseweg 48, 2250 Olen 

 

 

039 Studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat: goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma’s 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek O-038-2017 en de raming voor de 

opdracht ‘studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat’ 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 50.000 euro inclusief 21% btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking: 

- D+A Consult, Meiboom 26, 1500 Halle 

- Groep Infrabo nv, Langstraat 65, 2260 Westerlo 

- Bureau France bvba, Heilige Geeststraat 22, 2500 Lier 

- S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek 

- Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs 

- Arcadis Belgium, City Link, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen. 

 

 

040 Natuurvergunningsaanvraag: provincie Antwerpen - dienst omgevingsvergunningen - 

verwijderen hoogstammige beplanting - De Vlaamse Waterweg 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft onderstaand advies aan de natuurvergunnings-

aanvraag van de provincie Antwerpen, dienst Omgevingsvergunningen voor het verwijderen van 



hoogstammige beplanting binnen de veiligheidsstrook van de spoorwegen, gelegen op de talud 

tussen spoorlijn 207 langs het Albertkanaal en de bossen achter Duifhuizen: 

- Indien de beplanting door het Agentschap voor Natuur en Bos wordt beschouwd als bos, is het 

advies ongunstig, want dan is er een omgevingsvergunning tot ontbossing nodig.  

- Indien de beplanting niet als bos wordt beschouwd, kan er enkel advies worden verleend wat 

betreft de zone met bestemming natuurgebied. Het advies is ongunstig. De betreffende zone 

moet een groenbuffer blijven, met inheems hoogstammig en laagstammig groen. De groenbuffer 

dient op een deskundige en duurzame wijze beheerd te worden met het nemen van gerichte 

maatregelen zodat hij op lange termijn als groenbuffer kan behouden blijven zonder gevaarlijke 

situaties op te leveren voor de exploitatie van de spoorlijn. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt hetzelfde principe in voor het ganse traject van 

spoorlijn 207 gelegen op het grondgebied van Herentals (ongeacht de gewestplanbestemming). Voor 

een ontbossing is dus een omgevingsvergunning nodig, en buffers die niet als bos worden 

beschouwd, moeten behouden blijven en op een deskundige, duurzame wijze worden beheerd zodat 

de veiligheid kan gegarandeerd blijven. 

 

 

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

2016/102: vorderingsstaat 2 (eindstaat). 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2, tevens de eindstaat, bij het 

dossier ‘aanleg fietsroosters boomplantvakken Engelse Wijk’ goed voor een bedrag van 44.788,80 

euro, inclusief btw. 

 

 

042 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016 – verrekeningsvoorstel 

2: ontwerp opdruklogo stad Herentals trekputten glasvezelkabel 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 2 bij de ‘wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat’ goed. De verrekening is nodig voor het ontwerp en de 

opdrukkosten van het logo van de stad op de deksels van de trekputten in het tracé van de 

toekomstige glasvezelkabel. 

De kostprijs voor deze verrekening is 302,50 euro, inclusief btw. 

 

 

043 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016 – verrekeningsvoorstel 

3: minprijs voor de aanpassing van de fundering onder het voetpad 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 3 bij de ‘wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat’ goed. De verrekening betreft het aanpassen van de 

samenstelling van de fundering voor de aanleg van de voetpaden van cementgebonden naar niet-

cementgebonden. 

De kostprijs voor deze verrekening is -4.548,39 euro, inclusief btw. 

 

 

044 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat W-055-2016: werfverslag 13 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 13 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 

 



045 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring termijnverlenging 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een termijnverlenging van 

13 werkdagen.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het versturen van het begeleidend 

schrijven zoals bijgevoegd in bijlage 2. 

 

046 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 6 en 7 

BESLUIT 

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

dossier ‘aanleg Begijnhofpark’.  

 

 

047 Zaal ‘t Hof en jeugdcentrum 2200: onderhoudscontract brandbeveiliging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een contract af met LBS Beveiliging, 

Bouwelsesteenweg 175, 2560 Nijlen voor de brandbeveiliging in zaal ’t Hof en jeugdcentrum 2200 

voor een totaal bedrag van 597,74 euro inclusief btw per jaar.  

De overeenkomst wordt afgesloten voor 3 jaar en stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. 

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2018. 

 

 

048 nv MAVA: uitvoeren van grondwerken - zone Lierseweg / Laagland / Hemeldonk / 

Albertkanaal 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan nv MAVA om grondwerken uit 

te voeren in de zone Lierseweg/Laagland/ Hemeldonk/Albertkanaal om extra monitoringpeilbuizen 

te voorzien op vraag van OVAM in het kader van de grondwatersanering ter hoogte van het 

voormalige tankstation, Lierseweg 214. 

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. 

 

 

049 Plaatsen mobiele frituur op de Grote Markt ter hoogte van het Theatercafé tijdens 

babyborrel op zondag 20 augustus 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft uitzonderlijk toestemming aan (X)* voor het 

plaatsen van een frituurwagen op zondag 20 augustus 2017 tussen 14 uur en 18 uur tijdens de 

organisatie van een babyborrel in het Theatercafé. De frituurwagen mag geplaatst worden op 4 

parkeervakken ter hoogte van de ingang van het Theatercafé. Het openbaar domein moet proper en 

opgeruimd worden achtergelaten. 

 



 

050 Tijdelijk verkeersreglement: Hoevefeesten Landelijke Gilde Noorderwijk op zondag 3 

september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de Hoevefeesten op zondag 3 september 2017: 

Op zondag 3 september 2017 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Hoge Weg tussen 10 uur 

en 22 uur op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door dranghekken met verkeersborden C3, M3, F41 en “uitgezonderd plaatselijk verkeer”. 

Op zondag 3 september 2017 is er een stilstaan- en parkeerverbod in de Hoge Weg tussen 10 uur en 

22 uur op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door 

verkeersborden E3 met onderbord. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

051 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Laarberg op zondag 10 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het straatfeest ‘Laarberg Zomert’ op zondag 10 september 2017: 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Laarberg op zondag 10 september 2017 van 11 uur tot 

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

verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

052 Tijdelijk verkeersreglement: startdag Chiro Morkhoven op zondag 10 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de ‘startdag’ van Chiro Morkhoven op zondag 10 september 2017: 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp (Morkhoven) op zondag 10 september 2017 van 12 

uur tot 19.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het dorpsplein in Morkhoven op zondag 10 september 

2017 van 10 uur tot 19.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met 

onderbord. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp (Morkhoven) op zondag 10 september 2017 van 12 

uur tot 18.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 

verkeersborden C1. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

053 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Poelstraatje op 15 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het ‘straatfeest Poelstraatje’ op vrijdag 15 september 2017: 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het achterste deel van het Poelstraatje op vrijdag 15 

september 2017 van 19 uur tot 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

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

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 



054 Tijdelijk verkeersreglement: Hap Festival Zomereditie van vrijdag 15 september 2017 tot 

en met zondag 17 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het ‘Hap Festival Zomert’ van vrijdag 15 september 2017 tot en met zondag 17 

september 2017: 

- Op de zuidkant van de Grote Markt is er een stilstaan- en parkeerverbod van donderdag 14 

september 2017 om 8 uur tot en met dinsdag 19 september 2017 om 12 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden. 

- Op de zuidkant van de Grote Markt is geen doorgaand verkeer mogelijk van vrijdag 15 september 

2017 om 14 uur tot en met zondag 17 september 2017 om 24 uur. De maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van nadarhekken met verlichting en de verkeersborden C3, F45c 

en F41. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

- De organisatoren moeten de buurtbewoners op de hoogte brengen van de bereikbaarheid met 

auto’s (volgens de regels die gelden tijdens de kermis) en moeten deze brief vooraf aan het 

college bezorgen. 

 

 

055 Tijdelijk verkeersreglement: scoutsfeesten De Buecken op zaterdag 16 september 2017 

BESLUIT  

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

organisatie van de ‘scoutsfeesten De Buecken’ op zaterdag 16 september 2017: 

- Op zaterdag 16 september 2017 is er tussen 8 uur en 21 uur een parkeerverbod op de 

Augustijnenlaan (van Augustijnenlaan nummer 76 tot en met 80) aan beide kanten van de rijbaan 

in de rijrichting van het station naar de Ringlaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op zaterdag 16 september 2017 is er tussen 8 uur en 21 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in 

de Augustijnenlaan (stuk tussen Vinkenslag en Zwanenberg) in de rijrichting van het station naar 

de Ringlaan. Het doorgaand verkeer komende van het station wordt omgeleid via de Zwanenberg 

en Vinkenslag. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 

verlichting en verkeersborden C1 en D1b. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

056 Tijdelijk verkeersreglement: Basisschool Wijngaard - strapdag op woensdag 20 september 

2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de ‘strapdag’ van basisschool Wijngaard op woensdag 20 september 2017: 

- Op woensdag 20 september 2017 van 9 uur tot 12 uur is er een parkeerverbod in de Wijngaard, 

Rankenstraat en Trosstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op woensdag 20 september 2017 van 9 uur tot 12 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in 

de Wijngaard, Rankenstraat en Trosstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 

van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

- De basisschool Wijngaard moet de bewoners van de Wijngaard, Rankenstraat en Trosstraat op 

voorhand verwittigen van de hinder die er zal zijn tijdens de ‘strapdag’. 

 

 



057 Tijdelijk verkeersreglement: Freinetschool Ibis Heesveld - strapdag op vrijdag 22 

september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de ‘strapdag’ van Freinetschool Ibis op vrijdag 22 september 2017: 

- Op vrijdag 22 september 2017 van 9 uur tot 15 uur is er een parkeerverbod in de Acacialaan 

(gedeelte tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing 

van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op vrijdag 22 september 2017 van 9 uur tot 15 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Acacialaan tussen de Lindenlaan en Heesveld. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

- De Freinetschool moet de bewoners van de Acacialaan, Heesveld en Duifhuizen op voorhand 

verwittigen van de hinder die er zal zijn tijdens de ‘strapdag’. 

 

 

058 Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer Morkhoven - strapdag op vrijdag 22 

september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van de ‘strapdag’ van VBS De Wegwijzer Morkhoven op vrijdag 22 september 2017: 

- Op vrijdag 22 september 2017 van 8 uur tot 16 uur is er een parkeerverbod in de Streepstraat 

(stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op vrijdag 22 september 2017 van 8 uur tot 16 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld 

door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 

omleiding. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

- VBS De Wegwijzer Morkhoven moet de bewoners van de Streepstraat (stuk tussen Dorp en 

Eusselsstraat) op voorhand verwittigen van de hinder die er zal zijn tijdens de ‘strapdag’. 

 

 

059 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Stadsveld op zaterdag 23 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het ‘straatfeest Stadsveld’ op zaterdag 23 september 2017: 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Stadsveld op zaterdag 23 september 2017 van 9 uur tot 

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

verkeersborden C3, M3 en “straatfeest”. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

060 Tijdelijk verkeersreglement: Feestweekend 10-jarig bestaan cc ‘t Schaliken op 23 

september 2017 en 24 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van het feestweekend ’10-jarig bestaan ’t Schaliken’ op zaterdag 23 september 2017 en 

zondag 24 september 2017: 

- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noordkant van de Grote Markt van zaterdag 23 

september 2017 om 7 uur tot en met zondag 24 september 2017 om 20 uur. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 



- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt en het stukje 

Zandstraat ter hoogte van de Lakenhal van zaterdag 23 september 2017 om 12 uur tot en met 

zondag 24 september 2017 om 4 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en F45c”. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt en het stukje 

Zandstraat ter hoogte van de Lakenhal op zondag 24 september 2017 van 13.30 uur tot 18 uur. 

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

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

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

061 Tijdelijk verkeersreglement: Ons bedrijf is triactief 2017 op zondag 24 september 2017 

BESLUIT 

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

organisatie van ‘ons bedrijf is triactief’ op zondag 24 september 2017: 

- Op zaterdag 23 september 2017 is er een parkeerverbod ter hoogte van de busparking van Sport 

Vlaanderen. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met 

onderbord. 

- Op zondag 24 september 2017 tussen 12 uur en 17 uur is er een parkeerverbod langs het 

parcours in de Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en de Bornstraat. Deze maatregel 

wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Op zondag 24 september 2017 tussen 12 uur en 17 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in 

de Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en de Bornstraat. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3, F45 en “uitgezonderd 

plaatselijk verkeer”. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

062 Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest IJsselsteinstraat op zaterdag 30 september 20174 

BESLUIT 

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

organisatie van het ‘straatfeest IJsselsteinstraat’ op zaterdag 30 september 2017: 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de IJsselsteinstraat van zaterdag 30 september 2017 om 

10 uur tot en met zondag 1 oktober 2017 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

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

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

063 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Galgeveld 

BESLUIT 

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

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen voor het aansluiten van een klant in Galgeveld 9. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

meter vrij blijven. 



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

aanvragen bij de stad. 

 

 

064 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Acacialaan 

BESLUIT 

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

voeren op het openbaar domein om het ondergronds kabelnet ten gevolge van een defect in de 

Acacialaan ter hoogte van nummer 44, te vervangen. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

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

dienst van de stad. 

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

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

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

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

met een handicap. 

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

meter vrij blijven. 

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

aanvragen bij de stad. 

 

 

065 ISB Zeker Sporten: individuele sportverzekering 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van het gedeelte “sportactiviteiten 

ingericht door de sportdienst” in de polis met nummer 45.370.501 van Ethias goed en keurt de 

activering van verzekering ISB Zeker Sporten: individuele sportverzekering goed. Dit is een 

uitbreiding op de polis ISB Sportverzekering met polisnummer 45.060.462. 

 

 

066 Vraag zoeken naar geschiedenis Begijnhof door metaaldetectorrist tijdens de aanleg van 

het begijnhofpark 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan (X)* om te zoeken naar de 

geschiedenis van het Begijnhof tijdens de aanleg van het begijnhofpark door middel van 

metaaldetectie. (X)* moet zijn opzoeking buiten de werkuren van de aannemer doen. 

Het college van burgemeester en schepenen brengt het vast bureau van het OCMW op de hoogte 

van de toestemming. 

 

 

067 Structuurschets Wuytsbergen Ekelen: goedkeuring ontwerpakte aankoop grond kruispunt 

Wuytsbergen - Goorkens 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen besluit goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte om 

perceel Herentals 1E 180r, gelegen aan Wuytsbergen-Goorkens en 10a 98ca groot, aan te kopen voor 

openbaar nut van (X)* en (X)*, 2200 Herentals tegen een bedrag van 200.000 euro.  

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

dossier voor definitieve goedkeuring te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 



068 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 36,75 euro. 

 

 

069 Melding aanvullende wedstrijddagen 2017 van Peeters Frans Wapenhandel bvba, Duipt 9: 

aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de twee resterende zondagen voor dit 

jaar in uitvoering van artikel 3 §3.4 van de milieuvergunning voor een schietstand door het college 

van burgemeester en schepenen vergund op 13 oktober 2009 aan Peeters Frans Wapenhandel bvba, 

Duipt 9, 2200 Herentals. 

 

 

070 Melding van overname door LV Stal Verreydt van (X)*: kennisname ontvangstmelding 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen over de melding van de overname van een vergunde inrichting in de 

Zandhoevestraat 20 van (X)* door LV Stal Verreydt. 

 

 

071 Melding klasse 3: Gebroeders Verwimp bvba, Lankem 1 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 31 juli 2017, 

door Gebroeders Verwimp bvba, Lankem 1, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting, namelijk, 

kleinhandel in veevoeders, strooisel en meststoffen, omvattende: 

- opslag fytoproducten maximaal 100 kg/liter in kleine verpakkingen en kunstmeststoffen met een 

maximum van 4.000 kg in kleine verpakkingen (17.4.) 

- opslagplaatsen voor 175 m³ stro, hooi, strooisel en houtkrullen in een lokaal (19.6.2°a) op het 

perceel gelegen in Lankem 1, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 3 sectie D 

perceelnummer 36F2, 36G2, 36W, 36W2. 

 

 

072 Melding klasse 3: Car & Truckwash nv, Aarschotseweg 22 bus 2 - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 25 juli 2017, 

door Car & Truckwash nv, Everdongenlaan 9 bus 19, 2300 Turnhout, van een nieuwe inrichting, 

namelijk, self-car-wash, omvattende: 

- lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,42 m³/uur (3.4.1°a)) 

- andere niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens 

volledig gelegen in een industriegebied (15.4.1°) 

- opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het 

gevarenpictogram GHA05 met een totale hoeveelheid van 660 kg (17.3.4.1°a)), op het perceel 

gelegen in Aarschotseweg 22 bus 2, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie C 

perceelnr 721K. 

Deze aktename wordt gekoppeld aan de milieuvergunning afgeleverd door de deputatie in zitting 

van 3 december 2015 met een termijn die eindigt op 3 december 2035. 

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd: 

In afwijking van artikel 5.15.0.6.&1 van Vlarem II mag de exploitatie uitgebaat worden van 7 uur tot 

22 uur en dit ook op zon- en feestdagen. 

 

 



073 Melding klasse 3: Eandis System Operator cvba, Poelstraatje z/n - aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 31 juli 2017, 

door Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, van een nieuwe inrichting, 

namelijk een distributiecabine, omvattende: 

- transformator met een maximum vermogen van 630 kVA (12.2.1°), op het perceel gelegen in 

Poelstraatje z/n, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 2 sectie C nummer 302E. 

 

 

074 Subsidie herbruikbare luiers – (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (X)*, een subsidie van 100 euro toe voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 

 

 

075 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/096: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek 26 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/096 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 26 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 249/A deel. 

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning en verplichte carport in de zijtuinstrook. 

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 oprit moet worden aangelegd in een waterdoorlatend, kleinschalig en niet-monoliet materiaal. 

- Het reliëf van de achtertuin mag niet gewijzigd worden. 

- Het advies van de technische dienst van 3 augustus 2017 met kenmerk EL17107 moet nageleefd 

worden: 

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

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. 

- Het opgevangen hemelwater moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van het 

toilet op het gelijkvloers en via een buitenkraantje. 

- De inrit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 

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

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

 

 

076 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/083: verlening - 

Elektriciteitswerken Zwaan en Wouter Zwaan - Vennekenshoek 28 en 30 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/083 aan Elektriciteitswerken Zwaan en Wouter Zwaan, voor 

het terrein gelegen in Vennekenshoek 28, Vennekenshoek 30 in Herentals met kadastrale 

omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 251M, 252E, 252M. 

De aanvraag betreft lot 45: het bouwen van een eengezinswoning met inpandige garage en voor lot 

46: het bouwen van een eengezinswoning met carport. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  



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

- Het advies van de technische dienst van 16 juni 2017 met kenmerk EL17097 moet nageleefd 

worden: 

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

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. 

- De infiltratievoorziening voor hemelwater mag geen noodoverlaat hebben naar de openbare 

riolering. Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk 

is, moet dit aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten 

van infiltratieproeven. 

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

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

 

 

077 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/097: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek 31 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/097 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 31, 

2200 Herentals met als kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238D. 

De aanvraag betreft het bouwen van een woning met carport. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- Het advies van de technische dienst van 3 augustus 2017 met kenmerk EL17108 moet worden 

nageleefd: 

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

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. 

- Het opgevangen hemelwater moet ook hergebruikt worden via een buitenkraantje zodat 

onderhoudswerken in de tuin niet moeten gebeuren met drinkwater. Eventueel kan dan 

slechts één toilet aangesloten worden op hemelwater. 

- 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. 

 

 

078 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/113: verlening – (X)* - 

Vennekenshoek 18 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/113 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Vennekenshoek 18, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 238D, 252E. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

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

- De zijgevel van de carport die op de perceelsgrens wordt geplaatst, moet een gesloten, gemetste 

muur zijn die in een degelijk gevelmateriaal wordt afgewerkt. 



- Het advies van de technische dienst van 3 augustus 2017 met kenmerk EL17109 moet worden 

nageleefd: 

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

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. 

- Om de hemelwaterput van 10.000 liter een afdoende bufferende werking te geven, wordt 

aangeraden om het opgevangen hemelwater naast hergebruik via een buitenkraan en voor de 

spoeling van een toilet, ook te gebruiken voor de wasmachine. 

- 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. 

 

 

079 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/085: verlening – (X)* - 

Spekmolenstraat 21 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/085 aan (X)*, voor het terrein gelegen in de Spekmolenstraat 

21, 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 665B3. 

De aanvraag betreft het verbouwen van twee 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.  

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

kenmerk BWDP/2017-0351/001/01/GRJVA moet strikt nageleefd worden.  

- De afscheidingsmuur van het terras op de eerste verdieping (rechter perceelsgrens) moet worden 

teruggebracht tot een bouwdiepte van 13 meter, gemeten vanaf de voorgevel. 

- Het terras moet het Burgerlijk Wetboek respecteren. Door het beperken van de bouwdiepte van 

de scheidingsmuur tot een bouwdiepte van 13 meter, moet het terras over een breedte van 1,90 

meter worden teruggebracht tot een diepte van 2,72 meter, gemeten vanaf de achtergevel.  

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

toepassing is om hinder te beperken (zoals Burgerlijk Wetboek,…). 

 

 

080 Beroep bij deputatie - V2016/008: kennisname uitspraak deputatie (beroep van derde 

onontvankelijk): Hervab nv - De Roest 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 13 juli 2017, waarbij het beroep van de belanghebbende derde, (X)*, 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

 

081 Update vergunningenregister: akkoordverklaring 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt akkoord te gaan met de update van het 

vergunningenregister met de gegevens vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017, zoals 

opgenomen in het xml-bestand en beslist deze over te maken aan het departement Ruimte 

Vlaanderen. 

 

 



082 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/063: kennisname intrekking - 

Ellu bvba - Kruineikenplein 35 

BESLUIT 

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

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SV2017/063 voor het slopen van bestaande bebouwing en 

het bouwen van een meergezinswoning op een perceel in Herentals, Kruineikenplein 35, kadastraal 

bekend als afdeling 2, sectie C, perceelnummer 275D en 275P op 11 augustus 2017. 

 

 

083 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Bovenrij 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 

gemeentelijk leegstandsregister op 16 augustus 2017: 

(X)* 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 

(X)* 

(X)* is niet meer leegstaand. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het feit dat hij een 

schrapping uit het leegstandsregister kan vragen op het moment dat het pand minstens 6 maanden 

in gebruik is. Zolang deze schrapping niet gevraagd is, blijft het gebouw opgenomen in het 

leegstandsregister. 

 

 

084 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Stadspoortstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het 

gemeentelijk leegstandsregister op 16 augustus 2017: 

(X)* 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 

(X)* 

 

 

085 Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Hofkwartier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester stuurt aan de eigenaars van de panden van Hofkwartier die minder 

dan 1 jaar leeg staan een sensibiliserende brief. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een 

pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden 

opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 

september van het aanslagjaar volgend op de eerste periode van 12 maanden na de opname in het 

gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende panden: 

(X)* 

 

 



086 Provinciale Mobiliteitsstudie Middenkempen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat, in uitvoering van de opmaak van een 

bovengemeentelijke mobiliteitsstudie voor de Middenkempen, volgende drie bovenlokale 

maatregelen prioritair zijn: 

- Bij de doelstelling ‘functioneren van de ruimtelijke structuur met onder meer: uitbouwen van 

duurzame economische ontwikkelingen, vrijwaren van de open ruimte, gewenste ruimtelijke 

structuur’: 

1.1. De bestaande weginfrastructuur moet de gevolgen van nieuwe ontsluitingen kunnen  

opvangen. Indien niet moet deze hiervoor aangepast worden. 

1.2. Het eindresultaat moet een kwalitatieve verbetering zijn voor de openbare ruimte, mens en 

milieu. 

1.3. Nieuwe infrastructuur kan enkel door bestaande infrastructuur te downsizen. 

- Bij de doelstelling ‘streven naar een goede ontsluiting van de activiteiten langs het Albertkanaal’: 

2.1. Tonnagebeperking doorgaand vrachtverkeer in de Middenkempen. 

2.2. Stimulering watergebonden activiteit. 

2.3. N19-R14 en de verbinding E34-E313 verder uitbouwen als primaire wegen. 

- Bij de doelstelling ‘functioneren van de multimodale structuur en wijzigen van de modal shift met 

onder meer: functioneren van de categorisering van de verkeersstructuur, multimodale 

bereikbaarheid van de verkeer aantrekkende functies, vrijwaren van de verkeersleefbaarheid in 

de woonkernen en het buitengebied: 

3.1. Verbeterde doorstroming van de N153, ongelijkvloerse kruising overwegen en de realisatie 

van het masterplan stationsomgeving alwaar voorstel tot herinrichting van ovonde Wellens 

werd in opgenomen. 

3.2. Uitbouw comfortabele fietsroutes met een versterkt openbaar vervoer. 

3.3. Busbanen en sneldienst op E313 en E34 met halte-infrastructuur op de snelweg. 

Stimulering NMBS-station Wolfstee als alternatief voor E313. 

 

 

087 Skatepark Stadspark: huishoudelijk reglement 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de problematiek rond het skatepark 

en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het huishoudelijk reglement voor het skatepark 

te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

088 Voorstel ontslag werknemer 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

089 Herentals Zomert: aanvraag evenementen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend evenementen in het kader van Herentals 

Zomert goed:  

- Westside Summer Party op 18 augustus 2017, van 18 uur tot 24 uur op de westzijde van de Grote 

Markt in Herentals.  

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om op vrijdag 18 augustus 2017 

vanaf 18 uur tot 24 uur, muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot 95 dB(A) L Aeq,15min te laten 

plaats vinden tijdens het evenement ‘Westside Summer Party, op de westzijde van de Grote Markt in 

Herentals.  

 

Door het college 



Bij verordening 

 

de waarnemend secretaris   de burgemeester 

 

 

Peter Van de Perre Jan Bertels 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


