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001 Dag en nacht van de jeugdbeweging 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde medewerking tijdens de ‘Dag en 

de Nacht van de jeugdbeweging’ op vrijdag 20 oktober 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op de zuidkant van de Grote Markt de twee 

eerste rijen parkeerplaatsen autovrij te houden op vrijdag 20 oktober 2017 van 7 tot 9 uur in de 

ochtend. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de officiële vlaggen van de 

jeugdverenigingen op te hangen op de Grote Markt tijdens de dag van de jeugdbeweging. 

 

 

002 Circuswandeling Locorotondo op 4 november 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Locorotondo voor het 

organiseren van een circuswandeling op 4 november 2017 door Herentals. 

 

 

003 Natuurloop Herentals 25 augustus 2018 
BESLUIT 

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

de ‘4de Neteland Natuurloop’ op 25 augustus 2018 over het grondgebied van Herentals. 

Volgende materialen zijn gereserveerd: 60 tafels en 200 stoelen. 

De organisator moet tijdig de nodige en concrete afspraken maken met het cultuurcentrum en de 

conciërge van kasteel Le Paige. De organisator maakt gebruik van de brandpoort om de trouwers niet 

te storen. De bevoorradingspost wordt eventueel op een andere locatie geplaatst.  

 

 

004 Fuifbeleid 2017: Chirock 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor Chirock op 

zaterdag 28 oktober 2017 in de polyvalente zaal, Ring 9, 2200 Herentals goed, zodat de geluidsnorm 

voor dit evenement wordt vastgelegd op maximum 95 dB(A) L Aeq, 15 min tot 3 uur. 

 

 

005 Fuifbeleid 2017: KISS Me on NYE - Sporthal Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van RPL Events bvba 

voor de eindejaarsfuif Kiss Me on NYE op 31 december 2017 in de sporthal van Noorderwijk en verleent 

de gevraagde medewerking. De organisator ziet erop toe dat het advies van de brandweer wordt 

nageleefd. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om de afwijking van de geluidsnorm voor de 

eindejaarsfuif Kiss Me on NYE op 31 december 2017 van 22 uur tot 6 uur in de sporthal in Noorderwijk 

toe te staan zodat de geluidsnorm voor deze fuif wordt vastgelegd op maximum 95dB(A) L Aeq,15min. 

Het college van burgemeester en schepenen legt op dat de buurt rond de sporthal in kennis wordt 

gesteld van het evenement op oudjaar. 

 

 

006 Fuifbeleid 2017: De Tijdspiegel - Kazerne Wolfstee 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Hap Events bvba voor de afwijking 

van de geluidsnorm tot 95 Db(A) LAeq 15 min op zondag 31 december 2017 van 22.30 uur tot 6 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt aan de organisator op om de buurt rond kazerne 

Wolfstee schriftelijk of via flyer in te lichten.  

Het verkeersreglement wordt overgenomen van een vorig evenement op Kazerne Wolfstee en houdt 

rekening met de werken op de Lierseweg. 

 

 

007 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking campagne 2018 Vredeseilanden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Vredeseilanden om voorwerpen 

te verkopen ten voordele van hun jaarlijkse campagne op 12, 13 en 14 januari 2018. Vredeseilanden 

kan van de gemeentelijke communicatiekanalen gebruik maken, indien dit mogelijk is.  

De organisatie moet zich steeds houden aan volgende voorwaarden: 

- gericht verspreiden van folders is toegelaten, flyeren mag niet 

- een vlotte doorgang van de voetgangers moet worden verzekerd 

- de handelaars mogen niet worden gehinderd. 

 

 

008 Internationale samenwerking: 11.11.11 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde medewerking aan de 

derdewereldraad en het 11.11.11- comité voor het realiseren van de acties ten voordele van 11.11.11 

voor 2017. 

 

 

009 Internationale samenwerking: subsidie 12-12 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het resterend bedrag van 2.547,50 euro 

bestemd voor ‘Hongersnood 12-12’, te storten.  

 

 

010 Kunstencampus: stand van zaken oktober 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 28 september 2017 van 

de projectwerkgroep rond de kunstencampus enerzijds, van het definitieve ontwerp 2 van de 

kunstencampus anderzijds.  

Voor het gevelontwerp van de kunstencampus beslist het college van burgemeester en schepenen om 

aan het architectenbureau te vragen de twee pistes verder te onderzoeken.  

Het college van burgemeester en schepenen maakt betreffende het warmtenet, de relatie met de 

Molenvest en het stedenbouwkundig advies van de dienst ruimtelijke ordening, de relevante 

adviesonderdelen over aan het architectenbureau zodat hiermee rekening kan worden gehouden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de buurt en de bevolking te informeren over de 

ontwerpen, de planning en de mobiliteitsstudie op woensdagavond 20 december 2017 om 20 uur in 



cultuurcentrum ’t Schaliken. De dienst dienstverlening en communicatie stuurt brieven aan de 

omwonenden en plaatst een artikel over het informatiemoment in de stadskrant. 

 

 

011 Herdenking wapenstilstand op 11 november 2017: Herentals 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de herdenking van 

wapenstilstand goed. De stad neemt de kosten voor de bloemenkransen op zich. Het bestuur biedt 

een receptie aan in de Lakenhal. Een afvaardiging van het bestuur zal aanwezig zijn tijdens de 

plechtigheden. 

 

 

012 Herdenking Wapenstilstand op 11 november 2017: Noorderwijk en Morkhoven 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de herdenking van de 

oorlogsslachtoffers in Noorderwijk en Morkhoven goed. De stad neemt de kosten van de 

bloemenkransen op zich. De stad voorziet een forfaitaire tussenkomst van 200 euro voor de kosten 

van de receptie, en een forfaitaire tussenkomst van 50 euro voor de onkosten van het parochieteam. 

Er zal een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn tijdens de plechtigheden.  

 

 

013 Straatfeesten 2017: uitbetaling subsidie juli, augustus en september 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in juli, augustus en september 2017. De dienst toerisme bezorgt 

aan de financiële dienst een lijst met de rekeningnummers van de organisatoren waarop de subsidie 

kan gestort worden.  

 

 

014 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanstelling tijdelijke leerkrachten schooljaar 

2017-2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt bovenvermelde leerkrachten aan zoals voorgesteld. 

Deze aanstellingen gebeuren onder voorbehoud dat er door de reaffectatiecommissie geen 

terbeschikkinggestelde leerkracht wordt aangewezen. 

 

 

015 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor afwezigheid voor 

verminderde prestaties (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 

verminderde prestaties voor 3/22 Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad, van 1 oktober 

2017 tot en met 31 augustus 2018. 

 

 

016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomst 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, met het correcte bedrag op basis van de afgesproken 

berekeningswijze. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans maakt dit over aan de school. 

 



 

017 Aanstelling expert mobiliteit, niveau B, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur: Koen Coenen 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Koen Coenen (X)*, aan als expert mobiliteit in het 

niveau B met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 november 2017. 

 

 

018 Kennisgeving ontslag coördinator welzijn, preventie & sociale zaken: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)*, coördinator 

preventie, welzijn & sociale zaken. Zijn opzegtermijn gaat in op 9 oktober 2017 en bedraagt drie weken. 

 

 

019 Bestelbons 2017: week 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 16 

oktober 2017, bestelbons 2017007578, 2017007649 en 2017007700 goed. 

 

 

020 Uitgaven 2017: week 41 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

021 Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg: vaststellen en 

uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8107, belasting op 

terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg vast en verklaart het uitvoerbaar voor een 

bedrag van 19.495 euro. 

 

 

022 Leveren van een bestelwagen voor de loodgieter - dossier 2017-058: gunning van de 

opdracht 

BESLUIT 

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

van een bestelwagen voor de loodgieter. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 6 

oktober 2017 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘leveren van een bestelwagen voor de 

loodgieter’ aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 

Felix Herentals, Koning Boudewijnlaan 14, 2250 Olen, met een inschrijvingsbedrag van 22.100,51 euro 

exclusief btw of 26.741,62 euro inclusief btw. 

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

2017-058. 

Het overnamebod van 1.400 euro exclusief btw voor de oude bestelwagen door garage Felix wordt 

aanvaard. 

 

 



023 Dringende dakwerken Sint-Bavokerk: studieopdracht - O-040-2017: goedkeuring gunning 

en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opmaak van de studie en het ontwerp met het 

oog op het uitvoeren van diverse dringende restauratieve onderhoudswerken aan de Sint-Bavokerk 

via de aanvaarde factuur. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opmaak van de studie en het ontwerp met het 

oog op het uitvoeren van diverse dringende restauratieve onderhoudswerken aan de Sint-Bavokerk 

aan ARAT, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 6.400 euro exclusief btw 

of 7.744 euro inclusief btw volgens de overeenkomst die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.  

 

 

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

vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 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 56.013,05 euro inclusief btw. 

 

 

025 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering 28 september 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 28 september 2017 van 

de contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 

 

 

026 Contactvergadering met Eandis: verslag vergadering 28 september 2017 

BESLUIT 

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

met Eandis van 28 september 2017. 

 

 

027 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Koppelandstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om een bak te plaatsen 

op de hoek van de Koppelandstraat 97 en de Augustijnenlaan.  

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. 

 

 



028 Milieuvergunning klasse 1: nv De Peuter, Rietbroek 1: kennisname beslissing 

BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 31 augustus 2017 over een milieuvergunning met betrekking tot een 

inrichting voor bouw en wegeniswerken, van nv De Peuter voor een verandering door wijziging, 

uitbreiding en toevoeging met betrekking tot een inrichting voor bouw en wegeniswerken gelegen 

Rietbroek 1. 

 

 

029 Melding klasse 3: Action Belgium bvba, Belgiëlaan 5: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 1 september 

2017, door Action Belgium bvba, Gentsesteenweg 120 in 1790 Asse, van een nieuwe inrichting: een 

warmtepomp, omvattende: 

- warmtepomp met een totaal vermogen van 56 kW (16.3.1.1°); 

op het perceel gelegen in Belgiëlaan 5 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie F 

perceelnummer 211D. 

 

 

030 Milieuadviesraad: advies overlast tijdens Herentals Fietst en Feest: kennisname advies 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de milieuadviesraad in 

verband met het evenement Herentals Fietst Feest. 

 

 

031 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV/2017/146: verlening - Stad 

Herentals - Nieuwstraat 58 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/146 aan de stad Herentals, voor het terrein gelegen in Nieuwstraat 58, 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 183X. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een luifel. 

Het college van burgemeester en schepenen 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 voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Kempen met kenmerk 

BWDP/HA/8545/004/01/HAJPE moet worden gerespecteerd. 

 

 

032 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/123: verlening – (X)* - 

Poederleeseweg 81 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/123 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Poederleeseweg 81, 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, percelen 263V en 263W. 

De aanvraag betreft het renoveren van een bestaande woning en het slopen van alle achterliggende 

bijgebouwen. 

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 oprit mag enkel behouden worden wanneer een overdekte autostaanplaats op het eigen terrein 

wordt opgericht na de sloop van de bestaande bijgebouwen. Deze autostaanplaats kan worden 



opgericht, rekening houdend met alle voorwaarden uit het besluit van de Vlaamse regering tot 

bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Wanneer men 

een andere inplanting van de nieuwe autostaanplaats wenst, moet hiervoor een 

stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en verkregen worden. 

- Na de sloopwerken van de bijgebouwen moet deze zone als tuin aangelegd worden en als dusdanig 

gehandhaafd. De verharde oppervlakte moet beperkt worden tot een minimum. Enkel de 

noodzakelijke toegangen tot gebouwen en een terras kunnen worden behouden. 

- De volgende voorwaarde uit het advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 14 augustus 2017 

moet strikt nageleefd worden:  

- De septische put moet achter de bouwlijn geplaatst worden.  

- Wanneer er werken binnen de veiligheidszone van de leiding van Air Liquide Industries Belgium 

gebeuren, moeten die werken gemeld worden aan deze instantie.  

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 20 september 2017 met 

kenmerk EL17132 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het aansluiten van de bestaande beerput op de septische put indien hij nog in dienst blijft. 

- Het hergebruiken van het opgevangen hemelwater voor het toilet op de verdieping en via een 

buitenkraantje. 

- Het aansluiten van de overloop van de hemelwaterput op een infiltratievoorziening op het eigen 

terrein. 

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

 

 

033 Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV/2017/122: verlening – (X)* - 

Meivuurstraat 4 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/122 aan (X)* voor het terrein gelegen in Meivuurstraat 4, 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 200/02C. 

De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen staat de gevraagde afwijking van de verkaveling voor de 

kroonlijsthoogte, dakvorm, en materiaalgebruik toe. 

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 regularisatie van de verharding in de voortuin wordt geschrapt uit de vergunning. De verharding 

moet verwijderd worden met uitzondering van de toegang tot de voordeur. Indien de bouwheer 

een parkeerplaats op eigen terrein wenst, moet hij een overdekte parkeerplaats en bijhorende 

verhardingen voorzien conform de geldende verkavelingsvoorschriften en tevens voldoen aan de 

voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit (BVR van 16 juli 2010 en latere wijzigingen). Wanneer men 

een andere inplanting van de nieuwe autostaanplaats wenst moet hiervoor een stedenbouwkundig 

vergunning aangevraagd en verkregen worden. 

- De regularisatie van de tuinafsluiting in de voortuin wordt geschrapt uit de vergunning. De 

tuinafsluiting moet verwijderd worden. Indien de bouwheer een tuinafsluiting wenst in de voortuin 

moet deze conform de geldende verkavelingsvoorschriften zijn en tevens voldoen aan de 

voorwaarden van het Vrijstellingsbesluit (BVR van 16 juli 2010 en later wijzigingen). 

- Er moeten rookmelders worden geplaatst conform het decreet van 1 juni 2012 over de beveiliging 

van woningen door optische rookmelders. 

- De voorwaarden gesteld in het advies van de technische dienst met kenmerk EL17123 moeten strikt 

worden nageleefd: 

- Er moet een hemelwaterput van 5.000 liter geplaatst worden waarbij het opgevangen water 

minimaal moet hergebruikt worden via een buitenaftappunt. De overloop van de 

hemelwaterput moet op natuurlijke wijze infiltreren op het eigen terrein en mag niet 

aangesloten worden op de openbare riolering. 

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



 

 

034 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/143: verlening: - Car & Truckwash - 

Aarschotseweg 22 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/143 aan Car & Truckwash nv voor het terrein gelegen in 

Aarschotseweg 22 bus 2, Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 721K. De 

aanvraag betreft het bouwen van een self-carwash met bijhorend stofzuigereiland. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bestaande in- en uitritten op de ventweg langs de Aarschotseweg moeten behouden blijven. 

- Zoals aangeduid op het inplantingsplan moet de oppervlakte van het gebouw verkleind worden tot 

99,86 m². Hiervoor moet de lengte van 1.628 cm, zoals aangeduid op het inplantingsplan, verkleind 

worden naar 1.586 cm.  

- Het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 

9 oktober 2017 met kenmerk BWDP/HA/96016/007/02/HAJPE moet strikt nageleefd worden.  

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 11 oktober 2017 moet strikt 

nageleefd worden. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van Elia Asset nv van 29 augustus 2017 moet strikt nageleefd 

worden. 

- Het is aan de bouwheer om te voldoen aan de geldende verordening inzake toegankelijkheid van 5 

juni 2009 en latere wijzigingen. 

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

omgeving van de stad Herentals.  

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

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

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

milieuvergunning, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend 

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

melding niet is gebeurd. 

 

 

035 Melding nummer ME2017/017: aktename – (X)* - IJzergieterijstraat 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/017 

van (X)* voor een kleine stabiliteitsingreep in een halfopen eengezinswoning op een terrein met adres 

IJzergieterijstraat 24, Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 345/02Y2. 

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

wetgeving (burgerlijk wetboek, ...). 

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

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 

 

 

036 Ministerieel besluit waarbij een bijvoegsel verleend wordt aan de vervoersvergunning van 

Air Liquide nv voor hertracering van de zuurstofleiding ND250 nabij de te vernieuwen 

bruggen 42, 43 en 44 over het Albertkanaal in Herentals: kennisname 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van volgende besluiten van de minister van 

Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling: 



- Ministerieel besluit van 18 september 2017 waarbij een bijvoegsel verleend wordt aan de 

vervoersvergunning B323-2528 van 1 juli 1994 aan Air Liquide nv voor de hertracering van een 

zuurstofleiding ND250 nabij de te vernieuwen brug 42 over het Albertkanaal in Herentals. 

- Ministerieel besluit van 15 september 1994 waarbij een bijvoegsel verleend wordt aan de 

vervoersvergunning A.323-2529 van 19 juli 2017 aan Air Liquide nv voor de hertracering van een 

waterstofleiding ND100 nabij de te vernieuwen brug 42 over het Albertkanaal in Herentals. 

 

 

037 IOK Kempens Woonplatform: principiële beslissing verdere deelname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorlopig geen engagement uit te spreken 

omdat de huidige tijdelijke beperkte personeelsbezetting van de dienst omgeving het niet toelaat om 

die engagementen voldoende hard te maken.  

Het college van burgemeester en schepenen is geen vragende partij om de woongerelateerde 

dienstverleningen in het aanvraagdossier te integreren en afhankelijk te stellen van deelname aan het 

hele concept en meteen ook de vooropgestelde ambitie. Er wordt gevraagd om het huidige 

basisaanbod op dit vlak te respecteren en niet afhankelijk te stellen van een ruimer pakket/ruimere 

ambitie. 

Het college van burgemeester en schepenen blijft geïnteresseerd in het uiteindelijke voorstel dat IOK 

gaat uitwerken naar aanleiding van deze bevraging.  

 

 

038 Vraag tot schrapping uit inventaris van leegstaande gebouwen: Zandstraat 64 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebouw Zandstraat 64 uit de inventaris 

van leegstaande gebouwen of woningen kan worden geschrapt.  

 

 

039 Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen: Bovenrij 50 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebouw Bovenrij 50 uit de inventaris van 

leegstaande gebouwen of woningen kan worden geschrapt.  

 

 

040 Sanering wateroverlast Koeterstraat door de plaatsing van infiltratiekolken - W-065-2017: 

verrekeningsvoorstel 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1 bij de rioleringswerken in 

de Koeterstraat goed en beslist dat de parkeerstrook heraangelegd moet worden met nieuwe klinkers. 

De kost van deze verrekening bedraagt 8.006,25 euro, exclusief btw. 

 

 

041 Verplaatsen vrijdagmarkt: van Belgiëlaan naar Grote Markt 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de begindatum van de verhuis van 

de vrijdagmarkt op vrijdag 12 januari 2018 vast te leggen en geeft de opdracht aan de marktleider om 

de werkzaamheden rond deze verhuis te coördineren. 

 

 

 



042 Ongunstig advies socio-economische vergunning Westelpark 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen dient officieel bezwaar in tegen de aanvraag tot socio-

economische vergunning tot actualisatie van het bestaand en vergund handelsgeheel 'Westelpark', 

Hotelstraat 1 -14, 2260 Westerlo.  

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


