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001 OCMW: advies deelname aan het project ‘De Wooncel’ van Welzijnszorg Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over de beslissing van het vast 

bureau van het OCMW van 12 september 2017 met betrekking tot deelname aan het project De 

Wooncel van Welzijnszorg Kempen, op voorwaarde dat de dienstverlening van De Wooncel 

aanvullend is en het eigen aanbod inzake dakloosheid wordt gevrijwaard. 

Na één jaar wordt een evaluatie opgemaakt en wordt beoordeeld of deze aanpak echt leidt tot 

aanvullende capaciteit. 

 

 

002 OCMW: voorstel organisatie wijk-werken binnen de interlokale vereniging Middenkempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over het besluit van het vast 

bureau van het OCMW van 12 september 2017 met betrekking tot de organisatie van ‘wijk-werken’ 

binnen de interlokale vereniging Middenkempen met de stad Herentals als rechtspersoon.  

 

 

003 Voorlopig ontwerp beheersplan Begijnhofmuseum: advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting van Dirk Soentjens, 

secretaris van het OCMW en geeft goedkeuring aan het voorlopig ontwerp van het beheersplan 

Begijnhofmuseum met het oog op de indiening bij Onroerend Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. 

Het college van burgemeester en schepenen en het OCMW overleggen verder na afwikkeling van het 

onderzoek van Levuur vzw. 

 

 

004 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-057-2017: plaatsen grachtelementen 

Hannekenshoek 2 en Lankem 16/1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de firma De Peuter, Rietbroek 1, 

2200 Herentals voor: 

- het plaatsen van grachtelementen aan Hannekenshoek 2 

- het plaatsen van grachtelementen aan Lankem 16/1. 

 

 

005 Fietsinfrastructuur Veldhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt de voorrangsregeling zoals voorgelegd in het 

ontwerp op 26 juni 2017 omdat het deel uitmaakt van het Bovenlokaal Fietsnetwerk en op basis van 

de aanbevelingen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. Er zal geen voorrang van rechts regeling 



toegepast worden op de kruispunten. Ook zullen er geen borden geplaatst worden om de breedte 

van de brug aan te geven. 

 

 

006 Vernieuwen dak tuinzaal ‘t Hof en dak VBS ‘t Klavertje - W-056-2017: goedkeuring 

vorderingsstaat 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Dakwerken Costermans, 

Kalmthoutsesteenweg 225, 2910 Essen goed voor de opdracht ‘vernieuwen dak tuinzaal 't Hof en dak 

VBS ’t Klavertje’ voor een bedrag van 83.162,57 euro inclusief btw. 

 

 

007 Vernieuwen dak tuinzaal ‘t Hof en dak VBS ‘t Klavertje - W-056-2017: goedkeuring 

verrekening 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 2 van de opdracht ‘vernieuwen dak 

tuinzaal 't Hof en dak VBS ’t Klavertje’ goed voor het totaal bedrag in meer van 7.160 euro exclusief 

btw of 7.589,60 euro inclusief btw. 

 

 

008 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 18 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 18 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 

 

009 Tijdelijk verkeersreglement: Club Unit Kazerne Wolfstee 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Vanaf vrijdag 29 september 2017 tot en met zondag 1 oktober 2017 wordt op de Lierseweg ter 

hoogte van de ingang van de voormalige legerkazerne Wolfstee (tussen de kruispunten met 

Wolfstee en de N13) een tijdelijke enkelrichting ingevoerd. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door de plaatsing van verkeersborden F19, M18, C1, D1a, M12, bakens en B1. 

- Op vrijdag 29 september  2017 en zaterdag 30 september telkens tussen 18 uur en 8 uur is er een 

stilstaan- en parkeerverbod aan beide zijde van de rijbaan ter hoogte van de ingang van de 

voormalige legerkazerne Wolfstee (tussen de kruispunten met Wolfstee en de N13). Deze 

maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

De organisator moet de omwonenden op de hoogte brengen van dit evenement en moet voldoende 

parkeerwachters inzetten. 

 

 

010 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd ‘t Scheef Kaderke zaterdag 30 september 

2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

- Op zaterdag 30 september 2017 tussen 12 uur en 18:30 uur wordt in de Hoge Weg, 

Schravenhage, Lankem, Morkhovenseweg (tussen de kruispunten met Lankem en Grebbenbos), 

Ring en Servaas Daemsstraat (tussen de kruispunten met Ring en Hoge Weg) een tijdelijke 

enkelrichting ingevoerd. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden C1, C31a, C31b en F41. 

- Op zaterdag 30 september 2017 tussen 10 uur en 18.30 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod 

op gans het parcours, namelijk in de Hoge Weg, Schravenhage, Lankem, Morkhovenseweg (tussen 



de kruispunten met Lankem en Grebbenbos), Ring (van kruispunt de Ghellincklaan tot aan kerk), 

Servaas Daemsstraat (tussen de kruispunten met Ring en Hoge Weg). Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

011 Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein en de plaatsing van een 

hemelwaterinstallatie: aanvraag (X)*, Eslaan 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* op het eigen terrein en de 

plaatsing van een hemelwater- en infiltratievoorziening goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250 euro uit te keren als maximumsubsidie 

voor de afkoppeling van het hemelwater, 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een 

hemelwaterinstallatie met hergebruik en 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een 

infiltratievoorziening op het eigen terrein. 

Het totaal van 2.500 euro wordt overgemaakt. 

 

 

012 Provinciale Mobiliteitsstudie Middenkempen: stuurgroepvergadering 22 september 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt, in uitvoering van de opmaak van de provinciale 

mobiliteitsstudie voor de Middenkempen, kennis van: 

- de voorbereidende nota voor de stuurgroep van 22 september 2017 

- het verslag van de ambtelijke vergadering van 30 augustus 2017 

- de presentatie ‘Workshops’ bovengemeentelijke Mobiliteitsstudie Middenkempen 

- de samenvatting en conclusie van De Lijn. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt op de stuurgroep van 22 september 2017 

vertegenwoordigd door burgemeester Jan Bertels en schepen Jan Michielsen.  

 

 

013 Verkaveling Wuytsbergen - V2016/005: goedkeuring definitief ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van dienstriolering en IT-riool goed, 

zoals opgemaakt door aannemer Wegenbouw Sterckx uit Geel mits rekening wordt gehouden met 

volgende bemerkingen: 

-  m de nieuwe RWA-leiding te kunnen plaatsen tussen 2 bestaande inbuizingen, is het 

noodzakelijk om een extra inspectieput te plaatsen die de hoekverdraaiing kan opvangen.  

- De vloei van de DWA-huisaansluitputjes moet op 1,10 m onder het maaiveld geplaatst worden. 

De DWA-aansluitingen moeten boven op de buis gerealiseerd worden. 

- In de berm, die gelegen is tussen de private kavels en de bestaande wegenis Wuytsbergen, 

moeten over de ganse lengte van het verkavelingsontwerp grasdals aangelegd worden (de 

grasdals moeten afgesloten worden met een boordsteen ID1, die voldoende gestut wordt). Deze 

grasdals zorgen voor uniformiteit binnen de ganse straat Wuytsbergen, bovendien zorgen deze 

grasdals (+ fundering) ervoor dat de onderliggende RWA-infiltratiebuizen niet beschadigd worden 

door werfverkeer. 

De raming van de werken bedraagt 21.108,84 euro exclusief btw. 

De kosten worden gedragen door de verkavelaar. 

 

 

014 Ondergrondse inzamelsystemen Sancta Maria: antislip uitvoering 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op de ondergrondse inzamelsystemen voor 

afval in Herentals geen uitvoering met antislip aan te brengen. 



015 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/0132: verlening – (X)* - 

Kapelstraat 49 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/132 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kapelstraat 49, 2200 Herentals 

met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie B, perceel 93H. 

De aanvraag betreft het slopen van een vrijstaand houten hok van 160 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 

omgeving van de stad Herentals.  

- De aaneengesloten constructies moeten allemaal gesloopt worden, zoals in rood aangeduid op 

het inplantingsplan. De overige aansluitende bijgebouwen kunnen enkel worden behouden 

wanneer beide van onderstaande voorwaarden worden voldaan: 

1. Men kan aantonen dat de te slopen stal als op zichzelf staand kan worden beschouwd en dit 

dan voegt bij een volledig nieuw aanvraagdossier voor een nieuwe stedenbouwkundige 

vergunning. Of wanneer men een nieuw dossier aanvraagt met een uitgebreide 

dossiersamenstelling en de medewerking van een architect. 

2. Men door middel van een gebouwendossier aantoont dat deze constructies als geacht vergund 

kunnen worden beschouwd.  

- De vrijstaande serre op het terrein moet ook volledig gesloopt worden zoals in rood aangeduid op 

het inplantingsplan, tenzij men door middel van een gebouwendossier kan aantonen dat deze als 

geacht vergund beschouwd kan worden. 

- Bij de sloopwerken moeten bovendien alle bijhorende verhardingen en ondergrondse 

constructies en infrastructuren volledig verwijderd worden. Daarna moet het terrein als tuin 

ingericht worden en als dusdanig gehandhaafd worden. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

 

 

016 Stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/078: verlening - Armand Tormansstraat 

(X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/078 aan (X)*, voor wegenis- en rioleringswerken in de 

verkaveling ‘Servaas Daemsstraat’ op het terrein gelegen in de Armand Toremansstraat in Herentals 

met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 150T, 48F, 59W, 59Y, 59Z. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  

- Het advies van de provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid van 7 juli 2017 met kenmerk 

WAMA-2017-0145 moet strikt worden nageleefd. 

- Het advies van de Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 17 juli 2017 met 

kenmerk BWDP/2017-0335/001/01/HAJPE moet strikt nageleefd worden.  

- Het advies van Aquafin van 29 juni 2017 met kenmerk GD/fek/170939 moet nageleefd worden.  

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

het plan. Deze moet in overeenstemming worden gebracht met de rooilijn zoals weergegeven op 

het verkavelingsplan V2014/014. Het restant B (verkavelingsplan V2014/014) moet worden 

opgenomen in het openbaar domein en moet kosteloos worden overgedragen aan de stad.  

- De kosten voor de aanleg en uitrusting van de weg zijn opgelegd in de verkavelingsvergunning 

nummer V2014/014. Deze moeten voldaan worden. 

- De inplanting van de straatverlichting en de bomen moeten op elkaar worden afgestemd. De 

boom naast de inrit van lot 1 moet worden weggelaten. Wanneer de verlichtingspaal meer 



richting oprit wordt geplaatst, is het conflict ter hoogte van lot 1 opgelost. De overgebleven twee 

bomen ter hoogte van lot 1 moeten worden herverdeeld over de beschikbare ruimte. De boom 

ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelsgrens van lot 2 en 3 kan eveneens worden 

weggelaten om straatverlichting mogelijk te maken. Er kan eveneens worden geopteerd voor het 

verplaatsen van de verlichtingspalen naar de zuidelijke zijde van de weg. 

 

 

017 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/125: verlening – (X)* - Vest 13 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/125 aan (X)* voor het terrein gelegen in Vest 13, 2200 Herentals met 

kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 445E9. 

De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen tuinberging. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

omgeving van de stad Herentals.  

- Het hemelwater, afkomstig van de nieuwe tuinberging moet hergebruikt worden of volledig 

infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Dit hemelwater mag niet aangesloten worden op de 

riolering. 

 

 

018 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/112: verlening - BASI - Grote 

Markt 33-35 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/112 aan (X)* handelend in naam van BASI, voor het terrein 

gelegen in Grote Markt 33, Grote Markt 35 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, 

sectie F, perceel 241A2. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van een terras achteraan. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

omgeving van de stad Herentals.  

- De banken die op deze nieuwe verharding geplaatst worden, moeten lager blijven dan de 

vensterbanken van het monument. 

 

 

Schepen Baeten verlaat de zitting 

 

 

019 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/115: verlening - St.-Jansstraat 

75 – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/115 aan (X)*, voor het terrein gelegen in St.-Jansstraat 73 en 

75 te Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 638A4, 638H2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van 2 rijwoningen. 

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.  

- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstroken als 

tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het niet-bebouwde 

deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 



- Het advies van de technische dienst van 25 augustus 2017 met kenmerk EL17128 moet strikt 

nageleefd worden: 

- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 

hergebruikt moet worden. 

- De hemelwaterput moet een minimale inhoud van 5.000 liter hebben en het opgevangen 

water moet hergebruikt worden voor de spoeling van één toilet en via een buitenkraantje. 

- Keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 voor ingebruikname. 

- Het dak (dakvlak, dakhelling en nok) moet aansluiten met de daken van de links aanpalende 

woningen die momenteel een aansluitend dak hebben. Dit wordt in het rood aangeduid op de 

plannen.  

- De dakkapel wordt tot ongeveer 30 cm voor het voorgevelvlak geplaatst. Dit kan enkel worden 

verantwoord tot op een afstand van 60 cm tot de perceelsgrenzen. De opgehoogde voorgevel 

moet tussen de dakuitbouw en de perceelsgrens tot op het gevelvlak worden teruggebracht. Dit 

wordt in het rood aangeduid op de plannen. 

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

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

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

gehandhaafd. 

 

 

Schepen Baeten neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

020 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/088: deels verlening - deels 

weigering – (X)* - Kapelstraat 67 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/088 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kapelstraat 67 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 70C en 70E, 

voor het deel van de aanvraag die betreft het bouwen van een nieuwe stal met bijhorende 

verhardingen, de functiewijziging van de woning en de uitbreiding van de woning. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert dit deel van de aanvraag omwille van: 

- Het ongunstige advies van Departement Landbouw en Visserij van 12 juli 2017 met kenmerk 

2017_003179. 

- Er zijn onvoldoende gegevens over de uitbreidingswerken van de woning met bijgebouwen 

(nieuwe veranda en bestaande schuur en berging) bij het dossier gevoegd om deze te kunnen 

beoordelen. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/088 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kapelstraat 67 in 

Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 70C en 70E, 

Voor het deel van de aanvraag die betreft het regulariseren van een staluitbreiding en verbouwen 

van de bestaande stal tot loods met geïntegreerde stal voor runderen en het slopen van constructies. 

Volgende voorwaarden moeten hierbij worden nageleefd:   

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

omgeving van de stad Herentals.  

- De te slopen gebouwen moeten effectief gesloopt worden. 

- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij Net-

management (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest dan overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- De stal voor runderen moet geïntegreerd worden in de loods. 

- De gevels van de nieuwe loods moeten afgewerkt worden met gevelsteen. 

- De bomen langs de linker perceelsgrens moeten tijdens de werken beschermd worden, zodat zij 

niet lijden onder deze werken. Zowel de stammen, kruinen als wortels moeten hierbij aandacht 

krijgen. 



- De voorwaarden uit het advies van het Departement Landbouw en Visserij van 12 juli 2017 met 

kenmerk 2017_003179 moeten strikt nageleefd worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de milieudienst van 17 juli 2017 moeten strikt 

nageleefd worden: 

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

bouwvergunning geschorst. 

- De inrichting moet voldoen aan de milieuvergunningsvoorwaarden zoals bepaald in Vlarem, 

titel II. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 10 augustus 2017 met 

kenmerk EL17118 moet strikt nageleefd worden: 

- Het schrappen van de noodoverlaat van de infiltratievoorziening naar de achterliggende 

gracht.  Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- Voor de uitbreiding van de woning en haar bijgebouwen moet nog een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd en verkregen worden. Anders moeten deze gesloopt worden. 

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

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

 

 

021 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/084: verlening - TDC Projecten 

- Begijnenstraat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/084 aan (X)* handelend in naam van TDC Projecten, voor het 

terrein gelegen in Begijnenstraat 7 in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, 

perceel 106F. 

De aanvraag betreft het regulariseren van een woning, gesloten bebouwing, met betrekking tot de 

uitbouw niveau 0 achteraan. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 17 augustus 2017 met 

kenmerk EL17114 moet strikt nageleefd worden: 

- De gronden binnen de rooilijn moeten kosteloos afgestaan worden aan de stad. Alle kosten die 

voortvloeien uit deze overdracht, zijn ten laste van de aanvrager. 

 

 

022 Beroep SV2016/249: inname standpunt - Pluym - Van Loon bvba - Zavelstraat z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door Pluym - 

Van Loon bvba tegen de voorwaarden van stedenbouwkundige vergunning SV2016/249 van 12 juni 

2017. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Zavelstraat z/n in Herentals met kadastrale 

ligging: 2de afdeling, sectie C, perceel 544T2, 544W2 en 545R. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 8 mei 2017. 

De hoorzitting vindt plaats op 3 oktober 2017 om 14.30 uur. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist om zich desgevallend te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting door schepen 

Mien Van Olmen. 

 

 

023 Beroepen (2) tegen dossier nummer SV2017/052: inname standpunt Familiehulp/De 

Speelboom - Wolstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de twee beroepschriften, ingediend 

bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – dienst Stedenbouwkundige Beroepen van 

de provincie Antwerpen en de vraag om een standpunt in te nemen inzake de bouwberoepen tegen 



de verlening van de vergunning voor het oprichten van een nieuwbouw kinderdagverblijf, het 

verbouwen van een kloostervleugel tot zorgregiokantoor en de volledige sloop van het huidige 

kinderdagverblijf in Wolstraat 23 met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 3K en 

sectie G, percelen 39D3 en 44D. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om haar standpunt van 17 juli 2017 over de 

verlening van de vergunning te behouden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de 

hoorzitting door burgemeester Jan Bertels en/of schepen voor ruimtelijke ordening en milieu, Mien 

Van Olmen. 

 

 

Schepen Van Olmen verlaat de zitting 

 

 

024 Recreatieve fietstocht voor G-sportievelingen op 1 oktober 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Diamant uit 

Grobbendonk voor het organiseren van een recreatieve fietstocht voor G-sportievelingen op zondag 

1 oktober 2017 over het grondgebied van Herentals. 

 

 

025 Steps on fire wandeling 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* Bronstraat 85, 2400 Mol 

voor het organiseren van ‘Steps on fire’ op zaterdag 25 november 2017 over het grondgebied van 

Herentals. 

 

 

026 Herentals oldtimer meeting op 29 april 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, Morkhovenseweg 109, 

2200 Herentals voor het organiseren van ‘Herentals oldtimer meeting 2018’ op 29 april 2018 op het 

multifunctioneel terrein te Herentals. 

Het stadsbestuur verleent volgende ondersteuning: 

- het parkeerverbod wordt opgemaakt 

- de elektriciteitskast wordt geopend, het vigerende retributiereglement wordt toegepast 

- de container dranghekken en veiligheidskoffer zijn gereserveerd. 

 

 

027 ATB wedstrijd op 29 april 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, Glasstraat 36 bus 101, 

2200 Herentals voor het organiseren van een ATB wedstrijd op 29 april 2018 op het plaatselijke 

mountainbikeparcours in Herentals. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt en de gevraagde materialen zijn gereserveerd. De politie 

zal het gepast politioneel toezicht organiseren. 

De organisator moet de nodige maatregelen treffen zodat de Toeristentoren bereikbaar is voor 

voetgangers en fietsers. 

 

 



028 Internationale samenwerking: vredesvlag 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen hangt op 21 september de vredesvlag aan een 

vlaggenmast aan de Lakenhal.  

 

 

029 Festival van Vlaanderen 2017: ondersteuning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor het 

concert van het Festival van Vlaanderen op vrijdag 29 september 2017 in de Sint-Waldetrudiskerk, 

behalve het voorzien van een lichttechnicus tijdens het concert, het voorzien van vrijwilligers om te 

flyeren en het voorzien van drank en broodjes voor de artiesten. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om vier parkeerplaatsen vrij te 

houden op het Kerkplein. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de stedelijke werkplaats om 

overuren te presteren voor de afbraak van het podium en het terugzetten van de stoelen na het 

concert rond 22 uur. 

 

 

030 Prijsuitreiking fiets- en wandelzoektochten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen laat de prijsuitreiking van de wandelzoektochten en de 

fietszoektocht 2017 plaatsvinden op woensdag 18 oktober 2017 om 19.30 uur in zaal 't Hof. Na de 

prijsuitreiking biedt de stad een receptie aan. Het college van burgemeester en schepenen stelt 

500 euro ter beschikking voor de aankoop van prijzen. 

 

 

031 Seniorenfeest 2017: onkostenraming 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kostenraming voor de organisatie 

van het seniorenfeest in cc ’t Schaliken op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2017. 

 

 

032 Mantelzorgpremie 2017: toekenningen deel 3 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

033 Griepvaccinatie 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle personeelsleden de mogelijkheid te 

geven om zich te laten vaccineren tegen griep. 

 

 

034 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)*, administratief medewerker, geboren (X)*. 

 

035 Bestelbons 2017: week 37 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 18 september 2017, 

bestelbons 2017006865 en 2017006891, goed. 



036 Uitgaven 2017: week 37 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

037 Belastingen 2014-2019: belasting op tweede verblijven 2017: vaststellen en uitvoerbaar 

verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8097, belasting op 

tweede verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 12.825 euro. 

 

 

038 Leveren van kerstverlichting voor de centrumstraten van Herentals - dossier 2017-054: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

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

leveren van kerstverlichting voor de centrumstraten van de stad. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma MK Illumination België 

(BE 0462.177.779), Haspengouwlaan 18, 3870 Horpmaal, met een bedrag van 27.780,24 euro 

exclusief btw of 33.614,09 euro inclusief btw. 

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

2017-054. 

Het college van burgemeester en schepen bepaalt de kleur van de verlichting als volgt: 

koud wit, zonder led slinger. 

 

 

039 Leveren  van software voor het tekenen van elektrische schema’s - dossier 2017-071: 

gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van software voor het tekenen van 

elektrische schema’s goed. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma IGE+XAO Belgium (BE 

0632.729.119), Terhulpsesteenweg 181, bus 21, 1170 Brussel voor een totaalbedrag van 4.912,50 

euro exclusief btw of 5.944,13 euro inclusief btw. 

Deze prijs (exclusief btw) bestaat uit volgende onderdelen: 

- eenmalige aankoop software: 2.990 euro 

- eenmalige aankoop 1 licentie: 300 euro 

- eenmalige opleiding 1 persoon (3 dagen): 975 euro 

- jaarlijkse kostprijs servicepakket: 647,50 euro. 

 

 

040 Leveren van een laadgraafcombinatie voor de technische dienst - dossier 2017-070: 

goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-070 en de raming voor de 

opdracht ‘leveren van een laadgraafcombinatie’ 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 

140.495,87 euro exclusief btw of 170.000 euro inclusief 21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met voorafgaande bekendmaking. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en 

bekendgemaakt op nationaal niveau. 



De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 

2433000/SO/0200 (actie/raming 2017140674/2017142470). 

 

 

041 Opmaak risicoanalyse op elektrische borden en opstellen van uitwendige invloedsfactoren 

- dossier 2017-056: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsvraag met nr. 2017-056 en de raming voor 

de opdracht ‘opmaak risicoanalyse op elektrische borden en opstellen van uitwendige 

invloedsfactoren’ goed. De raming bedraagt 24.793,39 euro exclusief btw of 30.000 euro inclusief 

21 % btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen: 

- Bureau 9000, Ten Edestraat 8, Bus A, 9810 Nazareth 

- Atecon vzw, Britselei 94  bus 31, 2000 Antwerpen 

- ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden 

- BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 Antwerpen 

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

9000, Ten Edestraat 8, Bus A, 9810 Nazareth, tegen onderstaande eenheidsprijzen exclusief btw zoals 

vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

- stukprijs risicoanalyse in één sluitende tijdspanne: 55 euro  

- stukprijs risicoanalyse verspreid over een periode van 3 jaar: 65 euro 

- opstellen uitwendige invloedsfactoren per gebouw: 20 euro  

- bijkomende dienstverlening in regie per uur: 75 euro  

Het bestelbedrag wordt beperkt tot 8.264,46 euro exclusief btw of 10.000 euro inclusief 21 % btw 

volgens de beschikbare kredieten. 

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

2017-056. 

 

 

042 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017 - W-061-

2017: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het uitvoeren van 

onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen (dienstjaar 2017) en de 

onderhoudswerken aan het multifunctioneel terrein toe te wijzen aan de firma Crauwels nv, 

Koningsbaan 51 uit 2560 Nijlen (0404.008.958) voor de prijs van 327.144,01 euro, inclusief btw.  

 

 

043 Sociale Woonbeleidsconvenant: aktename en akkoord 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de sociale woonbeleidsconvenant af met de 

Vlaamse overheid. Wanneer het aantal huurwoningen eerder bereikt wordt, zal de stad een nieuwe 

convenant afsluiten. 

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

voorstel voor de sociaal woonbeleidsconvenant voor te leggen aan een volgende gemeenteraad. 

 

 

044 Ontslag in wederzijds akkoord 

BESLUIT 

(X)* 

 

Door het college 



Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


