
College van burgemeester en schepenen 

stad Herentals 
 

Besluiten van 30 oktober 2017 
 

 
Aanwezigen: Bertels Jan - burgemeester en voorzitter 

Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke en 

Michiels Fons - schepenen 

Peter Van de Perre - waarnemend secretaris 

 

 

001 Reorganisatie van de dienst welzijn, preventie & sociale zaken 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

002 Aanstelling arbeider met een halftijdse arbeidsovereenkomst: Guy De Ceuster 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Guy De Ceuster (X)* aan als halftijds arbeider met 

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 31 oktober 2017. 

 

 

003 Aanstelling halftijds administratief medewerker preventie, welzijn & sociale zaken: (X)* 
BESLUIT 

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

preventie, welzijn & sociale zaken, van 31 oktober 2017 tot en met 24 november 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een exitgesprek. 

 

 

Waarnemend secretaris Peter Van De Perre verlaat de zitting 

Secretaris Mattheus neemt deel aan de zitting 

 

 

004 Agenda gemeenteraad 7 november 2017 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende 

punten te agenderen voor de gemeenteraad van 7 november 2017: 

001 Budgetwijziging 2 - 2017 stad Herentals: goedkeuring 

002 Kaderovereenkomst met Iveka met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten 

betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie: goedkeuring 

003 Leveren en onderhoud van werkkledij - dossier 2017-078 - goedkeuring van de lastvoorwaarden 

en de gunningswijze 

004 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: Budgetwijziging 2017: kennisname 

005 Oprichting projectvereniging ‘Neteland’: goedkeuring statuten 

006 Goedkeuring informatieveiligheidsbeleidsplan en aanstelling informatieveiligheidsconsulent: 

kennisname 

007 OCMW: Wijziging statuten interlokale vereniging Middenkempen in functie van wijk-werken: 

goedkeuring 

008 Opdrachtverklaring Fietspunt Herentals 2018: goedkeuring 

 

 



005 Oprichting projectvereniging Neteland: kennisname statuten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpstatuten voor de oprichting 

van projectvereniging ‘Neteland’ en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om deze te 

agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

006 Veldtoertocht op 17 december 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KFC Immer Voort uit Westerlo 

voor het organiseren van een veldtoertocht over het grondgebied van Herentals op het voorgestelde 

parcours. 

 

 

007 Gemeenschapsraad Noorderwijk: subsidie Ronde van Noorderwijk 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de gemeenschapsraad Noorderwijk geen 

extra budget te voorzien omdat er geen middelen voorzien zijn in de meerjarenplanning. Deze vraag 

zal mee opgenomen worden in de omgevingsanalyse voor de volgende beleids- en beheerscyclus. 

 

 

008 Aanvraag tot erkenning als Herentalse sportvereniging: Team Ice Spirit 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen erkent Team Ice Spirit als Herentalse sportvereniging. 

 

 

009 Fuifbeleid 2018: aspifuif Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de aspifuif door 

chiro Morkhoven op zaterdag 24 februari 2018 in de Parochiezaal van Morkhoven. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe voor de 

aspifuif op zaterdag 24 februari 2018 in de parochiezaal van Morkhoven van 21 tot 3 uur. De 

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

De college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed volgens de 

gebruikelijke retributiereglementen. 

 

 

010 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: tijdelijke aanstellingen 2017-2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende leerkrachten tijdelijk aan te stellen 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 1 september 2017 tot en 

met 30 juni 2018 (tenzij anders vermeld): (X)* 

 

 

011 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomst danszaal kOsh 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de danszaal van kOsh aan de Lierseweg te 

huren voor de periode van 1 september 2017 tot en met 30 juni 2018 voor het gebruik van de lessen 

dans van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bezorgt de contracten aan kOsh. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het contract van 1 september 2017 tot 

31 december 2017 en gaat principieel akkoord met het contract van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 

2018, onder voorbehoud van de goedkeuring van het budget 2018. 

 



012 Dagvaarding wegaansprakelijkheid: kennisname en aanstelling advocaat 

BESLUIT 

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

de belangen van de stad te verdedigen in de zaak van nv Bouwgroep tegen de stad Herentals. 

 

 

013 Selectieprocedure expert omgeving: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten voldoen aan de 

diplomavoorwaarden en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van expert omgeving: (X)* 

 

 

014 Selectieprocedure diensthoofd technische dienst: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau A en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van diensthoofd technische dienst: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten geen diploma hebben 

dat toegang geeft tot het niveau A. Zij worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van diensthoofd technische dienst: (X)* 

 

 

Schepen Van Olmen verlaat de zitting 

 

 

015 Selectieprocedure meewerkend ploegbaas groen: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten minstens drie jaar 

ervaring kunnen aantonen binnen het vakgebied groen en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen 

aan de selectieprocedure voor de functie van meewerkend ploegbaas groen: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat het bij volgende kandidaten onduidelijk is 

dat zij drie jaar ervaring binnen het vakgebied groen hebben. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan de selectieprocedure voor de functie van meewerkend ploegbaas groen als zij hun drie jaar 

ervaring kunnen aantonen: (X)* 

 

 

Schepen Van Olmen neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

016 Ontslag wegens vervroegde pensionering omwille van lichamelijke ongeschiktheid vanaf 1 

november 2017: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 

017 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 

(X)* 

 

 



018 Ambtelijke schrapping: (X)* 

BESLUIT 

(X)* 

 

 

020 Uitgaven 2017: week 43 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

021 Elektronische vreemdelingenkaart: terugbetaling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 20,40 euro terug te betalen voor een 

onterechte betaling van een elektronische vreemdelingenkaart. 

 

 

021 Belastingen 2017: verhuren van voertuigen met bestuurder: kennisname 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de belasting op het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, aanslagjaar 2017. Het totaal voor de inkomsten 2017 bedraagt 

7.131,81 euro. 

 

 

022 Belasting op inname openbaar domein: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8137/2, belasting op inname 

openbaar domein vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 424 euro. 

 

 

023 Kerkfabriek Sint-Niklaas Morkhoven: verslagen kerkraden 26 juli 2017 en 4 oktober 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergadering van 

de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas Morkhoven van 26 juli en 4 oktober 2017. 

 

 

024 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 27 september 2017 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 27 september 2017. 

 

 

025 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 3 oktober 2017 
BESLUIT 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 3 oktober 2017. 

 

 

026 Leveren van kerstverlichting voor Noorderwijk en Morkhoven - dossier 2017-81: gunning 

van de opdracht 
BESLUIT 

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

Illumination voor het leveren van de kerstverlichting voor de deelgemeenten Noorderwijk en 

Morkhoven. 



Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om volgende verlichting te voorzien: 

- Noorderwijk: verlichting in 4 kleine bomen 

- Noorderwijk: verlichting in de grote bomen 

- Noorderwijk: verlichting aan de 6 ramen van de bibliotheek 

- Morkhoven: aanpassen van de huidige stermotieven 

- Morkhoven: verlichting in 4 grote bomen 

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

Haspengowlaan 18, 3870 Horpmaal, met het bedrag van 13.089,61 euro exclusief btw of 15.838,43 

euro inclusief btw. 

 

 

027 Avonturenbos Begijnhofpark - W-064-2017: goedkeuring gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 28 

augustus 2017 voor de opdracht ‘avonturenbos Begijnhofpark’ goed. Het verslag van nazicht van de 

offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘avonturenbos Begijnhofpark’ aan de 

economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, Nature Play, 

Wiekevorstseweg 38, 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 36.243,75 euro inclusief btw. 

 

 

028 Private ingebruikname van het openbaar domein: Negrescoliving bvba, Bovenrij 54: 

aanvraag uitstalling 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan (X)* Negrescoliving bvba, 

Bovenrij 54, 2200 Herentals voor het plaatsen van verplaatsbare rekken voor de verkoop van bloemen 

en planten. De totale grondoppervlakte bedraagt 4 m². 

 

 

029 Eandis: verplaatsen openbare verlichting Streepstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Eandis voor het verplaatsen van drie 

verlichtingspalen in de Streepstraat goed en vertrouwt de werken toe aan Eandis voor een bedrag van 

2.412,10 euro inclusief btw.  

 

 

030 Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Tempels 
BESLUIT 

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

voeren voor de aanleg van het drinkwaternet voor de bouw van sociale woningen in Tempels door de 

Geelse Bouwmaatschappij, onder voorbehoud van betaling door de Geelse Huisvestingsmaatschappij.  

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. 

 

 

031 WWF-fondsenwerving 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan World Wildlife Fund (WWF) 

Belgium om regelmatig een ploeg van twee tot vier fondsenwervers uit te sturen naar Herentals. 

De organisatie: 

- mag geen folders verspreiden 

- mag niets verkopen 

- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren 

- mag de handelaars niet hinderen. 

 
 

032 Omgevingswerken Sancta Maria: werfverslagen 20, 21 en 22 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 20, 21 en 22 van het 

dossier ‘omgevingswerken Sancta Maria’.  

 

 

033 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 24 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 24 over de wegen- en 

rioleringswerken in de Markgravenstraat. 

 

 

034 Principieel akkoord kosteloze grondverwerving Grotstraat en aanstelling afdeling 

Vastgoedtransacties 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de kosteloze verwerving 

voor openbaar nut van percelen Herentals 4e afdeling sectie A 224c en 224L, respectievelijk 260 m² en 

928 m² groot, gelegen langs de Grotstraat in Morkhoven. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de dienst patrimonium om de erfgenamen van 

(X)* een akkoord tot kosteloze grondafstand te laten ondertekenen. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid aan om een ontwerpakte van kosteloze verwerving op te maken en de uiteindelijke akte te 

verlijden. 

Het dossier wordt ter definitieve aanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad van zodra de 

akkoorden ondertekend zijn en de ontwerpakte klaar is. 

 

 

035 Milieuvergunning klasse 1: nv Wasserij Droogkuis Van Ende & Roxy, Lierseweg 315: 

kennisname beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 24 augustus 2017 over een milieuvergunning met betrekking tot een 

industriële wasserij van nv Wasserij Droogkuis Van Ende & Roxy voor het veranderen door uitbreiding 

en wijziging gelegen Lierseweg 315. 

 

 



036 Melding klasse 3: (X)*, Berteneinde 18: aktename 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 20 oktober 

2017, door (X)* Berteneinde 18, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting nl.: opslag van gassen, 

omvattende: 

- een ondergrondse propaangastank van 1.750 liter (17.1.2.2.1°) 

op het perceel gelegen in Berteneinde 18, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 4 sectie B 

perceelnr 255C. 

 

 

037 Melding klasse 3: Hema België bvba, Hofkwartier 27: aktename 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 12 oktober 

2017, door Hema België bvba, Alsembergsesteenweg 757, 1180 Ukkel, van een nieuwe inrichting nl.: 

airco installatie, omvattende: 

- airco installatie met een totaal vermogen van 12,51 kW (16.3.1.1°) 

- opslag van gevaarlijke vloeistoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 

liter of 30 kg met een totale opslag van 250 liter (17.4.) 

op het perceel gelegen in Hofkwartier 27, 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 1 sectie F 

perceelnr 211W. 

 

 

038 Mededeling kleine verandering: nv Kemin Europa, Toekomstlaan 42: kennisname 

beslissing 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 10 augustus 2017 over de mededeling kleine verandering door wijziging en 

uitbreiding met betrekking tot een inrichting voor het produceren van voedings- en 

veevoederadditieven, gelegen Toekomstlaan 42. 

 

 

039 Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/135: verlening – (X)* - 

Waterloostraat z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/135 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Waterloostraat z/n, 

Herentals met kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, perceel nummer 622 D 2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een half-open 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 

omgeving van de stad Herentals.  

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

- De voorwaarden gesteld in het advies van de technische dienst met kenmerk EK17136 moeten strikt 

worden nageleefd: 

- het aanvragen van een aansluiting op de openbare riolering vóór aanvang van de bouwwerken 

via www.herentals.be/rioolaansluiting 

- het weglaten van de noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering 

- het aanleggen van de inrit in waterdoorlatend materiaal 

- het op natuurlijke wijze laten infiltreren van het hemelwater afkomstig van het terras 

- keuring van de private riolering volgens het ministerieel besluit van 28 juni 2011 vóór 

ingebruikname. 



- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije zijtuinstrook 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. 

- De hemelwater-, infiltratie- en septische put moeten op eigen terrein wordt gerealiseerd. 

- De wachtgevel op de rechter perceelgrens moet kwalitatief worden afgewerkt zodat een positief 

straatbeeld wordt bekomen. 

 

 

040 Uitspraak deputatie in verband met het beroep over dossier SV2016/249: Pluym-Van Loon 

bvba - Zavelstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van de 

provincie Antwerpen van 5 oktober 2017 om het beroep ingesteld door Pluym - Van Loon bvba tegen 

een voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning SV2016/249 van 12 juni 2017 voor het 

bouwen van appartementen met ondergrondse parking in Herentals, Zavelstraat z/n met kadastrale 

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

 

 

041 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: werking wijkgezondheidscentrum 
BESLUIT 

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

24 oktober 2017 over de werking van het wijkgezondheidscentrum en antwoordt met een brief. 

 

 

Schepen Ryken verlaat de zitting 

 

 

042 Selectieprocedure administratief medewerker cultuur & toerisme: kennisgeving 

eindproces-verbaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker cultuur & toerisme. 

 

 

Schepen Ryken neemt opnieuw deel aan de zitting 

 

 

043 Selectieprocedure arbeider groen (niveau D1): openverklaring, vaststelling 

selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wervingsreserve voor de functie van 

arbeider groen aan te leggen voor een periode van twee jaar. Kandidaten kunnen deelnemen aan 

deze wervingsreserve bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 22 november 2017 schriftelijk kandidaat 

stellen bij het college van burgemeester en schepenen.  

De vacature wordt bekend gemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van arbeider 

groen als volgt vast: 

A. Schriftelijke test 

Toetsing van de kennis en competenties zoals voorzien in de functiebeschrijving. 



Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test. 

Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking voor 

deelname aan de praktische test. 

B. Praktische test 

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving. 

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test. Enkel 

de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor deelname 

aan het interview. 

C. Interview  

In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, 

de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het 

verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten 

loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling 

die het stadsbestuur kan aanbieden. 

Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten halen op het interview. 

3. Het college van burgemeester beslist dat de schriftelijke test doorgaat op maandag 11 december 

2017. De praktische test en het interview vinden plaats op maandag 18 december 2017. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de teamleider groen, (X)* de coördinator personeelsadministratie en (X)* de manager 

grondgebonden zaken gemeente Meerhout aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van arbeider groen. 

- (X)* de administratief medewerker dienst personeel & organisatie, aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van arbeider groen. 

 

 

044 Aanstelling sectormanager stadsontwikkeling, niveau A4a-A4b met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Lotte Poncelet 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lotte Poncelet (X)* aan als sectormanager 

stadsontwikkeling, niveau A4a-A4b, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum 

van indiensttreding wordt later meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


