
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 
Besluiten van 20 november 2017 

 

 
Aanwezigen: Bertels Jan - burgemeester en voorzitter 
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Hendrickx Anne-Mie en Baeten Bieke - schepenen 
Mattheus Tanja - secretaris 
 
 

001 Efrodossier: Straat in het Vizier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met deelname aan het project 
‘Straat in het Vizier’ op initiatief van de provincie Antwerpen en zal de nodige budgetten inschrijven 
vanaf het moment dat het project wordt goedgekeurd.  
 
 

002 Sport- en jeugdaanbod 2018: sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, zwemlessen, 
scholenveldloop, zwembaddag, wandelmeedag en G-sportdag 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een stedelijk aanbod voor kinderen en 
jongeren doorheen het jaar en tijdens de schoolvakanties. Het college van burgemeester en schepenen 
keurt de prijszetting voor de sportkampen goed. Andere deelnamegelden zijn vastgelegd door het 
retributiereglement. Het aanbod gaat door op onderstaande data: 
Sportkampen: 
- Kerstvakantie: 2 tot en met 5 januari 2018 
- Krokusvakantie: 12 tot en met 16 februari 2018 
- Paasvakantie: 3 tot en met 6 april, 9 tot en met 13 april 2018 
- Zomervakantie: 2 tot en met 6 juli, 9 tot en met13 juli, 16 tot en met 20 juli, 30 tot en met 3 

augustus, 6 tot en met 10 augustus, 13 tot en met 17 augustus (niet op 15 augustus) 2018 
- Herfstvakantie: 29 oktober tot en met 31 oktober 2018 
Speelpleinwerking: 
- De Sjallekes: 2 tot en met 6 juli, 23 tot en met 27 juli, 30 tot en met 3 augustus, 6 tot en met 10 

augustus, 13 tot en met 17 augustus (niet op 15 augustus), 20 tot en met 24 augustus 2018. 
- NoMo: 16 tot en met 20 juli, 23 tot en met 27 juli, 13 tot en met 17 augustus (niet op 15 augustus), 

20 tot en met 24 augustus, 27 tot en  met 31 augustus. 
- Speelbus: 9 tot en met 13 juli, 16 tot en met 20 juli 2018. 
- Diependaal: 9 tot en met 13 juli, 16 tot en met 20 juli, 23 tot en met 27 juli, 30 juli tot en met 3 

augustus 2018. 
- Speelbus 2.0: 6 tot en met 10 augustus, 13 tot en met 17 augustus (niet op 15 augustus) 
Grabbelpas: 
- Kerstvakantie: 2 januari tot en met 5 januari 2018 
- Krokusvakantie: 12 februari tot en met 16 februari 2018 
- Paasvakantie: 3 april tot en met 6 april, 9 april tot en met 13 april 2018 
- Herfstvakantie: 29 oktober tot en met 31 oktober 2018 
- Kerstvakantie: 27 december tot en met 28 december 2018 
Zwemlessen: 
- Turbozwemmen: 9 tot en met 13 april, 2 tot en met 6 juli, 20 tot en met 24 augustus 2018 
- Lessenreeks 1: 8 januari tot en met 10 februari 2018 
- Lessenreeks 2: 19 februari tot en met 24 maart 2018 
- Lessenreeks 3: 30 april tot en met 4 juni (met uitzondering van maandag 21 mei) 2018 



- Lessenreeks 4: 17 september tot en met 20 oktober 2018 
- Lessenreeks 5: 5 november tot en met 8 december 2018 
Evenementen: 
- Scholenveldloop: 25 september 2018 
- Zwembaddag: 25 november 2018 
- Wandelmeedag: 10 november 2018 
- G-sportdag: 13 oktober 2018 
De stedelijke autobus vervoert de deelnemers van de georganiseerde activiteiten van de dienst sport, 
jeugd & internationale samenwerking tijdens de schoolvakanties 2018 naar de verschillende locaties 
voor uitstappen. Daarnaast vervoert de stedelijke autobus deelnemers uit Noorderwijk en Morkhoven 
tijdens een ochtend- en avondtoer. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de bewaking van democratische toegangsprijzen 
voor de sportkampen en een goede mix van de verschillende prijscategorieën. 
 
 

003 OZ vitaliteit 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw OZ Vitaliteit, 
Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk voor het organiseren van 2 testmomenten op 22 februari 2018 en 
22 mei 2018 op de parking van zwembaden en recreatiedomein Netepark. 
Het retributiereglement voor het verbruik van de elektriciteit wordt toegepast. 
 
 

004 Sterrenkijkdagen 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan ASH Polaris voor het 
organiseren van de ‘sterrenkijkdagen 2018’ op 23 en 24 februari 2018 in Morkhoven. 
De straatverlichting en de klemtoonverlichting zal gedoofd worden. Het dorpsplein van Morkhoven 
wordt verkeersvrij gemaakt. 
 
 

005 Promotiecampagne Toerisme Provincie Antwerpen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in te tekenen voor de mediacampagne 
Antwerpse Kempen voor de basiscommunicatie en de najaarscampagne. De stad betaalt hiervoor een 
bedrag van 4.500 euro, onder voorbehoud van goedkeuring van het budget 2018. 
 
 

006 Pontes: kennisname verslag algemene vergadering van 14 juni 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene 
vergadering van Pontes van 14 juni 2017. 
 
 

007 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: oeverzwaluwen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 
15 november 2017 over oeverzwaluwen en antwoordt met een brief. 
 
 



008 Vernieuwing Parnassus 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de upgrade naar Parnassus 8 en volgende bijlage 
aan de bestaande basisgebruiksovereenkomst Parnassus: ‘Apparatuur en programmatuur’ goed onder 
voorbehoud van goedkeuring van het budget 2018: 
Stad en OCMW Herentals: Bijlage aan de bestaande basis gebruiksovereenkomst Parnassus: 
‘Apparatuur en programmatuur’  
Voorwerp van de bijlage 
In het kader van de migratie van de huidige actieve Parnassus omgeving naar Parnassus 8 vult deze 
nieuwe bijlage de bestaande basis gebruiksovereenkomst Parnassus aan. 
Cipal Schaubroeck verzorgt de volledige migratie van de huidige Parnassus 6 of 7 omgeving naar de 
web-based Parnassus 8 omgeving en verleent het gebruiksrecht voor de Parnassus 8 oplossing, mits 
betaling door het bestuur van de onderstaande vergoedingen 
Parnassus 8 – prestaties en vergoedingen (exclusief btw) – stad en OCMW Herentals 
De vergoedingen bestaan enerzijds uit het gebruiksrecht Parnassus 8 en de éénmalige migratiekost. 

omschrijving gebruiksrecht aantal gebruiksrecht en onderhoud 
per maand (in euro, exclusief 

btw) 

gebruik van Parnassus 8 voor stad en OCMW 
Herentals 
bestaande koppelingen lopen door 

1 522,89 

omschrijving éénmalinge kost aantal 
dagen 

migratie Parnassus 6 naar 
Parnassus 8 (in euro, exclusief btw) 

installatie Parnassus8-omgeving in CIPAL datacenter 1 875 

configuratie (gebruikers, rechten, …)   3 2.625 

opleiding (secretariaat & beheer) 2 1.750 

project Management 3 2.940 

totaal 9 8.190 

 
 

009 Ontslag van een werknemer 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

010 Aanstelling administratief medewerker cultuur & toerisme met een halftijdse 
vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief medewerker cultuur & 
toerisme in contractueel verband voor 2,5/5 in vervanging van (X)*, afwezig wegens verlof voor 
deeltijdse prestaties tot einde verlof voor deeltijdse prestaties van (X)*. De datum van indiensttreding 
wordt later meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
 

011 Aanstelling administratief medewerker cultuur & toerisme met een halftijdse 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - Jasmien Withofs 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Jasmien Withofs (X)* aan als administratief 
medewerker cultuur & toerisme in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur. De datum van indiensttreding wordt later meegedeeld aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 



012 Aanstelling administratief medewerker cultuur & toerisme in vervanging van 
loopbaanonderbreking: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief medewerker cultuur & 
toerisme: 
- Voor 1/5 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking tot einde loopbaan-

onderbreking 
- Voor 1/5 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking tot einde loopbaan-

onderbreking 
- Voor 1/5 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking tot einde loopbaan-

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

013 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 november 2018: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

014 Selectieprocedure afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking: 
kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking. 
 
 

015 Ambtelijke inschrijving: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

016 Bestelbons 2017: week 46 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 20 november 2017, 
bestelbon 2017008616, goed. 
 
 

017 Uitgaven 2017: week 46 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

018 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (2020) en budget 2018: vaststellen en ter 
goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2018 
vast. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 (2020) vast. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 
ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
(2020) voor te leggen aan een volgende gemeenteraad. 



019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: vaststellen en uitvoerbaar verklaren 
kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8057, belasting op 
leegstand van woningen en gebouwen vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 
17.930 euro. 
 
 

020 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun 
retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige 
retributies op parkeren, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 
vertegenwoordigen in deze zaken. 
 
 

021 Leveren van allerhande elektrische materialen voor de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst: gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van elektrische toestellen voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van onderstaand 
materiaal aan de firma Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 3, 2200 Herentals, tegen de vermelde 
prijzen exclusief btw. 

 prijs per stuk  aantal totaal 

haakse slijper 135,00 2 270,00 

klopboormachine 138,86 1 138,86 

lasapparaat 651,00 1 651,00 

   1.059,86 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van de pneumatische 
hamer met toebehoren aan de firma Marcoflex, Preenakker 23, 1785 Merchtem, voor het bedrag van 
1.083,73 euro exclusief btw. 
 
 

022 Leveren en plaatsen van een systeem van toegangscontrole in diverse gebouwen - dossier 
2017-083: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van aan te 
schrijven firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2017-083 en de raming voor de 
opdracht ‘leveren en plaatsen van een toegangscontrole in diverse gebouwen’ 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 70.247,93 euro exclusief btw of 85.000 euro inclusief 21 % btw. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Sterkens Alarmsystemen nv, Turnhoutsebaan 116, 2390 Malle 
- Safe House Deurne, Bisschoppenhoflaan 579, 2100 Deurne 
- Blok Security, Herenthoutseweg 145, 2200 Herentals 



- GET nv, Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle 
- Kaba Belgium nv, Visbeekstraat 11G, 2300 Turnhout 
- DNCS, Beersebaan 120, bus 2, 2275 Gierle 
 
 

023 Onderzoek en advies beheer bomen - 2017-088: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor het onderzoek en advies voor 
het beheer van bomen in het Park Van Hilst, Koeterstraat en Molenvest te gunnen bij wijze van de 
aanvaarde factuur. 
Het college van burgemeester keurt het verslag van nazicht van de offertes van deze opdracht goed. 
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen aan de economisch 
meest voordelige bieder, Lambrechts Bruno, Kaaskorf 34, 3390 Houwaart, met een inschrijvingsbedrag 
van 3.522,90 euro exclusief btw of 4.262,71 euro inclusief btw. 
 
 

024 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 van het dossier ‘aanleg 
Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 70.779,28 euro inclusief btw en inclusief herzieningen.  
 
 

025 Aanleg Begijnhofpark: werfverslag 14 en 15 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 14 en 15 van het dossier 
‘aanleg Begijnhofpark’.  
 
 

026 Wegen- en rioleringswerken in de Markgravenstraat - W-055-2016: werfverslag 25 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 25 over de wegen- en 
rioleringswerken in de Markgravenstraat. 
 
 

027 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Ekelstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Ekelstraat ter hoogte van 
nummer 99 tot 107 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 
m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 



028 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Musketstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Musketstraat ter hoogte van 
nummer 51 tot 59 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 
m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

029 Eindejaarsnachtbus De Lijn: digitalisering vervoersbewijzen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de digitalisering van de 
vervoersbewijzen van De Lijn voor de eindejaarsnachtbus. 
 
 

030 Campagne vredeseilanden 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Vredeseilanden om op 12, 13 
en 14 januari 2018 sleutelhangers en pennen te verkopen in Herentals om de jaarlijkse campagne van 
Vredeseilanden te steunen.  
Vredeseilanden vraagt het bevestigen van affiches op de aanplakzuilen in de stad aan bij de dienst 
sport, jeugd en internationale samenwerking. De aanvraag voor de verspreiding via de digitale borden 
moet via de website www.herentals.be gebeuren. 
 
 

031 Visuele boomcontrole de Ghellincklaan en Kruisstraat: overeenkomst Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bepalingen in de overeenkomst met 
het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor het uitvoeren van een visuele boomcontrole voor 
de dreven van de de Ghellincklaan en de Kruisstraat voor een bedrag van 591,33 euro inclusief btw 
door Bergenboomverzorging bvba. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het uitvoeren van dringende 
maatregelen dit najaar aan de dreven van de de Ghellincklaan en de Kruisstraat (voortvloeiend uit de 
boomcontrole) in overeenkomst met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 
 
 

032 Nieuwbouw rusthuis voor 120 bedden en 38 serviceflats: omgevingsaanleg RVT Herentals: 
ontkoppeling Bornstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp, de meetstaat en het bestek voor de 
ontkoppeling van de Bornstraat naar aanleiding van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum  goed.  

http://www.herentals.be/


De kosten voor deze werken zijn voor rekening van OCMW Herentals.  
 
 

033 Trage verbinding Dopheidestraat: principebesluit aankoop grond en aanstelling Afdeling 
Vastgoedtransacties 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de aankoop voor 
openbaar nut van een grond in Herentals, St.-Bavostraat, gekadastreerd afdeling 3, sectie B, nr. 219/C2 
(deel), met een grootte van 79 m² en aangeduid als lot 10 op het opmetingsplan opgemaakt door 
landmeter Marjan De Groot op 23 oktober 2017, van (X)* voor een totaal bedrag van 3.950 euro 
(50 euro/m²). 
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt aangesteld om een officiële schatting 
op te maken en de aankoopakte te verlijden. Van zodra de ontwerpakte klaar is, wordt het dossier ter 
definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

034 Verzaking recht tot wederinkoop bedrijfspand Hemeldonk 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de verkoop van een perceel grond in 
Hemeldonk 5, sectie D nummer 430/p eigendom van nv Ariël Facilitaire Diensten, de vergoeding te 
eisen zoals bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkoopakte. Deze supplementaire 
vergoeding bedraagt 810,17 euro. 
Het college van burgemeester en schepenen ziet af van het recht tot wederinkoop. 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt de voorwaarden van de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden van de verkoopakte. 
 
 

035 Gebruik stadsbus door kOsh op 2 februari 2017: weigering 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op de vraag van (X)* de directeur 
kOsh Campus Wijngaard voor het gebruik van de stadsbus op 2 februari 2018 voor hun studiedag voor 
het onderwijzend personeel in Tessenderlo. 
 
 

036 Aanvraag melding ME2017/020: aktename – (X)* - Voortkapelseweg 72 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer ME2017/020 
van (X)*, voor het bouwen van een veranda en pergola op een terrein met adres Voortkapelseweg 72 
in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 226K. 
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. 
- Voor de niet-vergunde bijgebouwen op het perceel moet een stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd en verkregen worden of ze moeten gesloopt worden. 
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken niet in strijd zijn met andere 

wetgeving (watertoets, ...). 
- De melder heeft zelf de verplichting om na te gaan of de werken in overeenstemming zijn met de 

ingediende plannen en de hierop weergegeven maten. 
 
 



037 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV 2017/156: verlening – (X)* - Nelson 
Mandelaplein 22 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/156 aan (X)* voor het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein 
22 in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 
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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd:  

- met betrekking tot de locatie van de wachtaansluiting voor het afvalwater moet contact 
opgenomen worden met de technische dienst 

- keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 vóór ingebruikname. 
- De kroonlijsthoogte moet op een hoogte van 6,50 m voorzien worden, gemeten vanaf het grondpeil 

van de woning. De voortuin mag maximum 20 cm opgehoogd worden ten opzichte van de 
boordsteen van de straat. 

- Buiten de toegang tot de gebouwen moet de voortuinstrook 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. 

 
 

038 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/167: verlening – (X)* - Draaiboomstraat 
26 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/167 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Draaiboomstraat 26 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 237K. 
De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning met inpandige garage. 
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 volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd: 

- contactname met de technische dienst met betrekking tot de locatie van de wachtaansluiting 
voor het afvalwater. 

- keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 vóór ingebruikname. 
- Het grondpeil van de woning mag niet meer dan 20 cm hoger liggen ten opzichte van de boordsteen 

van de straat. 
- Buiten de toegang tot de gebouwen moet de voortuinstrook 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. 

 
 

039 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/181: kennisname intrekking – 
(X)* - Nelson Mandelaplein 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SV2017/181 voor het bouwen van een woning in halfopen 
bebouwing op een perceel in Herentals, Nelson Mandelaplein en kadastraal bekend als afdeling 4, 
sectie A, perceelnummer 236 (lot 43), op 14 november 2017. 

 



Door het college 
Bij verordening 
 
de secretaris                       de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Bertels 
 
 
 
 
 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


