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001 Recreatieve fietstocht WTC Heultje 17 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Heultje uit Westerlo voor 
het organiseren van een recreatieve fietstocht over grondgebied Herentals op 17 februari 2018. 
Voor het plaatsen van bewegwijzering moet de organisator voldoen aan de voorwaarden opgelegd 
door de dienst mobiliteit. 
 
 

002 Externe evenementen 2018: Saamdagen Fos Open Scouting 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de saamdagen FOS 
Open Scouting van 28 september tot en met 30 september 2018 van FOS Open Scouting in Herentals 
en het verblijf op het domein De Brink.  
Het college van burgemeester en schepenen verleent haar medewerking aan FOS Open Scouting maar 
vraagt om de uitleenmaterialen terug op het verharde gedeelte van de Brink te plaatsen zodat de 
stedelijke werkplaats geen extra uren en transportmiddelen moet inzetten om de materialen uit het 
bos te halen. De extra kosten voor extra prestaties worden doorgerekend aan de organisator. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot maximum 95 
dB(A) L Aeq, 15 min goed op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 voor de buitenactiviteit telkens 
van 21 uur tot 3 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de opmaak van een 
parkeerverbod van 21 september tot en met 30 september 2017: 
- Van donderdag 27 september tot zaterdag 29 september 17 uur geldt een parkeerverbod voor de 

achterste 100 meter van de parking. De eerste 16 parkeerplaatsen blijven behouden voor 
bezoekers van de begraafplaats tot en met zaterdag 17 uur.  

- De Keerlus, Bosbergen, van vrijdag 21 september 19 uur tot en met maandag 1 oktober 12 uur. 
- Bosbergen, van parkeerplaats begraafplaats tot aan de keerlus van dinsdag 25 september 8 uur tot 

en met maandag 1 oktober 12 uur. 
 
 
Schepen Michiels neemt deel aan de zitting 
 
 

003 Internationale samenwerking: goedkeuring subsidies 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende subsidies goed: 

- Kras: 50 euro 
- Amnesty International Herentals: 300 euro 
- Dental Missions: 300 euro 
- Wereldsolidariteit Herentals: 300 euro 
- SISP: 300 euro 



- Vrienden voor Mokolo: 300 euro 
- FOS: 300 euro 
- Vredeseilanden Herentals: 300 euro 
- deN babbelhoek: 650 euro 
- wereldwinkel Herentals: 650 euro 
- pater E. Verlinden: 600 euro 
- Casita de Barro: 1.200 euro 
- Wereldsolidariteit: 750 euro 
- Broederlijk Delen: 750 euro 
- 11.11.11: 1.700 euro 
- Amnesty International: 750 euro 
- Oxfam Wereldwinkel: 750 euro 
- Vredeseilanden: 750 euro 

 
 

004 Medewerking nieuwjaarsreceptie jeugdraad en voorstelling resultaten #HERman 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de voorstelling van de activiteit #HERman 
en de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad op zaterdag 13 januari 2018 in de Lakenhal van 19 uur tot 
21 uur. Er worden geen kelners voorzien.  
 
 

005 Kennisgave verslag werkgroep beheersplan kasteel Le Paige 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werkgroep rond het 
beheersplan van kasteel Le Paige van 15 december 2017. 
 
 

006 Vzw Toerisme Herentals: compensatie kerstmarkt 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de vzw Toerisme Herentals een 
compensatie te geven van maximum 1.075 euro. Dit bedrag moet voor deze kerstmarkt aangewend 
worden om de standhouders die deelnamen aan de kerstmarkt 2017 te compenseren. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de raad van bestuur van de vzw Toerisme om 
dezelfde techniek te hanteren.  
 
 

007 Nieuwjaarszingen dorpsplein Morkhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de heer (X)* en de buurt om op 
het dorpsplein in Morkhoven een stand uit te baten om de nieuwjaarszangers en de buurtbewoners 
te trakteren op een drankje en een haring op 30 december 2017 van 8 tot 18 uur. 
 
 

008 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, studie-uitstap Gent 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 
naar Gent op zondag 21 januari 2018 en geeft (X)* de directeur van de academie, de toestemming de 
studiereis te organiseren zoals voorgesteld. 
 
 



009 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling administratieve 
ondersteuning niet organiek ambt  - (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* aan te stellen voor 5/38 administratieve 
ondersteuning niet organiek ambt van 23 december 2017 tot en met 31 augustus 2018. 
 
 

010 Subsidies 2017 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 36 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan (X)* voor de 
deelname van (X)* aan de sportactiviteit: ijshockey (lidgeld). 
 
 

011 Subsidies 2017 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 37 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 108 euro aan (X)* voor de 
deelname (X)* aan de zeeklassen georganiseerd door zijn school van 6 tot 10 maart 2017. 
 
 

012 Subsidies 2017 - initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 38 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 175 euro aan (X)* voor de 
deelname van (X)* aan de schoolreis naar Londen van 6 tot 10 maart 2017. 
 
 

013 Vrijetijdsparticipatie 2017 - De Fakkel vzw: subsidies aan organisaties (13) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 327 euro aan de vzw De Fakkel 
als tussenkomst in de vervoerskosten aan het vrijetijdsaanbod voor mensen die in armoede leven. 
 
 

014 Vrijetijdsparticipatie 2017 - De Fakkel vzw: subsidies aan organisaties (14) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 180 euro aan de vzw De Fakkel 
als tussenkomst in de vervoerskosten aan het vrijetijdsaanbod voor mensen die in armoede leven. 
 
 

015 GAS-prestatie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bemiddelingsovereenkomst tussen (X)* en de 
stad Herentals met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie voor de duur van 4 uur goed. 
 
 

016 Tournée Minérale 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen maakt de campagne ‘Tournée Minérale’ mee bekend en 
moedigt iedereen aan om in februari geen alcohol te drinken en zich in te schrijven op de website van 
Tournée Minérale onder de groep ‘stad Herentals’. Er zullen gratis pins en polsbandjes ter beschikking 
worden gesteld aan het stadsloket, in de bibliotheek en het Netepark.  
 
 



017 Extra sluitingsdagen Hummeltjeshof 2018: vorming personeel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het Hummeltjeshof 2 extra dagen te sluiten in 
2018 om met het hele team deel te nemen aan een gratis vorming via het Vormingsfonds 
Kinderopvang en aan de kinderopvangcaravan, georganiseerd door VVSG. 
De extra sluitingsdagen zijn vrijdag 30 maart en vrijdag 19 oktober 2018. 
 
 

018 Aanstelling marktleiders 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling goed van Filip Peeters, Johan Wils en 
Jessica Vander Stuyft als marktleiders vanaf 12 januari 2018. 
De dienst sport, jeugd en internationale samenwerking krijgt een halve dag per week extra 
ondersteuning door een personeelslid en de stedelijke werkplaats maakt gedurende de maand juli of 
augustus aanspraak op een jobstudent binnen de huidige voorziene budgetten in de 
meerjarenplanning. 
 
 

019 Premie personen met een handicap +21jaar/-21 jaar 2017 : deel 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie voor personen met een handicap +21 jaar 
toe aan volgende personen uit Herentals: (X)* 
Het college van burgemeester en schepenen kent de premie voor personen met een handicap -21 jaar 
toe aan volgende personen uit Herentals: (X)* 
 
 

020 Kennisname verslag seniorenraad van 27 november 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 
maandag 27 november 2017. 
 
 

021 Pidpa: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone 
algemene vergadering van Pidpa van 18 december 2017. 
 
 

022 Aanvraag rustpensioen mandataris: (X)*: bevestiging beslissing 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt haar beslissing van 31 juli 2017 om met ingang 
van 1 juli 2018 een gemeentelijk rustpensioen toe te kennen aan (X)*. 
 
 

023 Kennisgeving datum indiensttreding Charlotte De Grauwe - administratief medewerker 
welzijn, preventie & sociale zaken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de 
arbeidsovereenkomst van Charlotte De Grauwe, administratief medewerker welzijn, preventie & 
sociale zaken. De arbeidsovereenkomst van Charlotte begint op 1 januari 2018. 
 
 



024 Selectieprocedure arbeider groen: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van arbeider groen. 
 
 

025 Aanstelling arbeider groen niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: 
Elisabeth Verhaegen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Elisabeth Verhaegen (X)* aan als arbeider groen in 
het niveau D met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 januari 2018. 
 
 

026 Aanstelling expert omgeving, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Sarah 
Verrijken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Sarah Verrijken (X)* aan als expert omgeving met 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 14 mei 2018. 
 
 

027 Tussenkomst sociale dienst personeel 2017/2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in toepassing van het reglement van de sociale 
dienst van het gemeentepersoneel een premie of tussenkomst toe te kennen aan volgende 
werknemers: (X)* 
 
 

028 Verkiezingen 2018: reservatie kieslokalen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om ten opzichte van 2014 een extra stembureau 
in te richten in de stedelijke werkplaats voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 
14 oktober 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende zalen en materialen te reserveren voor 
de organisatie van de verkiezingen in 2018: 
Lokalen: 
- Basisschool Wijngaard, van vrijdag 12 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018 
- Basisschool De Vesten, van vrijdag 12 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018 
- Stedelijke werkplaats, van donderdag 4 oktober tot en met donderdag 18 oktober 2018 
- Chirosporthal Noorderwijk, van donderdag 11 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018 
- Parochiezaal Morkhoven, van woensdag 10 oktober tot en met dinsdag 16 oktober 2018 
Materialen: 
- 140 tafels 
- 220 stoelen 
- 100 dranghekken 
- 50 zwarte infopanelen 
- 1 verdeelkast 
- Vloerbeschermingsmatten 
 
 

029 Aanvraag informatie uit de bevolkingsregisters in het kader van historisch onderzoek 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan (X)* om uittreksels of getuigschriften 
uit bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten te bekomen. Deze uittreksels 



en getuigschriften moeten kaderen in het lopende historisch onderzoek naar Belgische vluchtelingen 
in Birmingham tijdens de Eerste Wereldoorlog. De informatie mag enkel gebruikt worden voor het 
aangehaalde doel. 
 
 

030 Ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

031 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: verslag kerkraad 13 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 
kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals van 13 december 2017. 
 
 

032 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslag kerkraad 5 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 5 december 2017. 
 
 

033 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: kennisname verkiezing kerkraad op 5 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van 
de kerkraad vanaf 5 december 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper: (X)* 
 
 

034 Bestelbons 2017: week 51 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 27 december 2017 
(bestelbon 2017009774) goed. 
 
 

035 Uitgaven 2017: week 51 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

036 Drukken van het stedelijk informatieblad ‘De Stadskrant’ - dossier 2017-079: gunning van 
de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 
drukken van het stedelijk informatieblad ‘De Stadskrant’ voor een periode van 1 jaar.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 
18 december 2017 goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van 
deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), namelijk Drukkerij Bulckens bvba, 
Grensstraat 9, 2270 Herenthout, tegen het inschrijvingsbedrag van 33.300 euro exclusief btw of 
35.298  euro inclusief 6 % btw. 
Dit gunningsbedrag is een raming van de jaarlijkse kostprijs en omvat het drukken van 10 edities van 
24 pagina’s met als opties een minprijs voor 4 pagina's minder, een meerprijs voor 4 pagina's meer, 



een meerprijs voor 100 exemplaren extra per uitgave van 24 pagina’s en een meerprijs voor het 
innieten van een bijlage per uitgave. De werkelijke kost zal bepaald worden door deze factoren. 
De opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2017-079. 
 
 

037 Inrichten Spaanshofpark - 2017-098: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit 
te nodigen firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2017-098 en de raming voor de opdracht 
‘inrichten Spaanshofpark inclusief sport- en spelvoorzieningen en groeninrichting’ 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 prijs is vastgelegd op 160.000 euro inclusief btw.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Heylen, Schrans 23, 2440 Geel 
- Quintelier, Hoogveld 27, 9200 Dendermonde 
- Buytaert, Hogenakkerhoekstraat 3, 9150 Kruibeke 
- Krambamboul, Eichhörnchenweg 54, DE-14558 Nuthetal 
- Kompan nv, Bosstraat 15, 8780 Oostrozebeke 
- Fris in het landschap, Monterreystraat 28, 9000 Gent 
- Donker Groen België nv, Ossegemstraat 41, 1860 Meise 
- PHG bvba, Florivalstraat 12, 3040 Ottenburg 
- Studio Jan Ooms, Kraaivenstraat 23-12, NL-5048 AB  Tilburg 
- Nature play, Wiekevorstseweg 38, 2200 Herentals 
- Levuur, Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo 
- BUUR, Sluisstraat 79, 3000 Leuven 
- SPEELSR, Lintsesteenweg 40, 2540 Hove. 
 
 

038 Fietsenstallingen - 2017-095: goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigde bestek 2017-095 en de raming voor 
de opdracht ‘fietsenstallingen’ 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 35.000 euro inclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende ondernemers uit te nodigen om deel te 
nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Wolters - Mabeg bvba, Leuerbroek 1074, 3640 Kinrooi 
- Loggere Metaalwerken nv, Europastraat 40, 2321 Meer 
- Velopa nv, Interleuvenlaan 15, 3001 Heverlee 
- Koppen bvba, Industriepark Brechtsebaan 22, 2900 Schoten 
- Jan Kuipers Nunspeet BV, Industrieweg 20, NL-8071 CT Nunspeet. 
 
 



039 Structuurschets omgeving Wuytsbergen - 2015-054: goedkeuring verrekening 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht ‘structuurschets 
omgeving Wuytsbergen’ goed voor het totaal bedrag in meer van 11.880 euro exclusief btw of 
14.374,80 euro inclusief 21 % btw. 
 
 

040 Studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat - O-038-2017: verslag startvergadering 
8 november 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de startvergadering van 
8 november 2017 van het dossier ‘studieopdracht weginfrastructuur St.-Jobsstraat’. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de kasseiweg naar de achterliggende school ‘De 
Vesten’ niet mee op in de projectzone.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van 
het concept fietsstraat voor dit deel van de St.-Jobsstraat en welke hiervoor de noodzakelijke 
infrastructurele ingrepen moeten zijn en geeft opdracht aan Studiebureau Groep Infrabo om het 
herinrichten van de projectzone als fietsstraat verder te onderzoeken. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de nodige tellingen te doen maar heeft geen 
voorkeur voor een knip op deze locatie. 
 
 

041 Voorstelling mobiliteitsstudie middenkempen op 26 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de provincie 
Antwerpen de voorstelling van de mobiliteitsstudie Middenkempen in de schouwburg van 
cultuurcentrum ’t Schaliken op maandag 26 februari 2018 vanaf 18.30 uur.  
 
 

042 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 20 december 2017 en het bijhorende besluit per 
mobiliteitsdossier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van 
woensdag 20 december 2017 goed: 
Mobiliteitsdossiers: 
A - punten: 
2017/058 – Kruispunt Gildelaan / Herenthoutseweg - spiegel 

- Er wordt geen spiegel geplaatst ter hoogte van het kruispunt Gildelaan / Herenthoutseweg. 
2017/067 – Engelse Wijk / Bergenstraat – snelheid, verkeersdrukte, geen controles politie, … 

- Verkeersborden ‘zone 30’ zijn correct aangebracht aan het begin van de Bergenstraat en 
Veldstraat. De symbolen op de rijbaan moeten opnieuw worden geschilderd want deze zijn niet 
meer voldoende zichtbaar. Aan politie Neteland wordt gevraagd om op regelmatige basis 
controles uit te voeren op de Engelse Wijk. 

2017/074 – Pol Heynsstraat – geparkeerde voertuigen voor de toegang van de brandweg 
- De toegang tot een brandweg moet steeds worden vrijgehouden. Parkeerverbod plaatsen voor 

de brandweg. 
2017/075 – Noorderwijksebaan – onveilige verkeerssituatie 

- Belijning in de bocht doortrekken tot aan de uitgang Carrefour/Hubo zodat er op het laatste stuk 
voor de bocht (+/- 50 meter) niet meer mag worden geparkeerd. Voertuigen die de parking van 
Carrefour/Hubo verlaten richting Herenthoutseweg of voertuigen komende van de St.-
Waldetrudisstraat, kunnen zich dan helemaal begeven naar de rechterkant van de rijbaan zodat 
er geen conflicten meer kunnen ontstaat ter hoogte van de bocht. 
 



2017/076 – Mereldreef – plaatsen paaltjes 
- Geen paaltjes plaatsen ter hoogte van de woning. 

2017/082 – Parking Vossenberg – reserveren parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen  
- Er worden geen parkeerplaatsen voorzien voor dienstvoertuigen op de parking van de 

Vossenberg. Deze voertuigen moeten gewoon reglementair worden geparkeerd waar plaats is. 
De dienstvoertuigen krijgen geen voorrang op voertuigen van burgers. 

2017/018 – Wiekevorstseweg – snelheid 
- Er worden geen infrastructurele maatregelen genomen. Op korte termijn kan de 

Wiekevorstseweg worden opgenomen in de lijst voor het plaatsen van de smiley’s. Vragen aan 
politie Neteland om ook op de Wiekevorstseweg snelheidscontroles uit te voeren. 

2017/084 – Rossem - snelheid  
- VAT laten plaatsen op Rossem om de snelheden te achterhalen. Op korte termijn Rossem 

opnemen in de lijst voor het plaatsen van een smiley. 
Vragen aan politie Neteland om ook op Rossem snelheidscontroles uit te voeren. 

A – punten gewijzigd naar B - punten: 
2017/069 – St.-Magdalenastraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 

- Voor de St.-Magdalenastraat wordt niet aan de groendienst gevraagd wat er kan worden 
voorgesteld als duurzame oplossing op de korte stukken tussen twee garages om het parkeren 
hier te verhinderen. Er wordt advies gevraagd aan de politiezone Neteland over bijkomende 
belijning. Na ontvangst van het advies zal dit dossier apart worden voorgelegd aan het college. 

2017/078 – Augustijnenlaan – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Ter hoogte van de uitrit op de Augustijnenlaan worden geen extra maatregelen genomen. Er is 

hier witte belijning op de parkeerstrook, gele belijning op de borduur en er staat een 
verkeersbord dat aangeeft dat het parkeren pas is toegestaan na de inrit. 

B- punten: 
2017/057 – Poelstraatje - parkeerverbod 

- Er wordt geen parkeerverbod geplaatst in het Poelstraatje. Wanneer voertuigen zich deels op 
de berm en deels op de rijbaan parkeren blijft er nog steeds minimum 3 meter vrij van de rijbaan 
voor het doorgaande verkeer. Tijdens de organisatie van Herentals Fietst en Feest zal er wel een 
parkeerverbod worden geplaatst in het Poelstraatje conform de Hellekensstraat. Voor een 
brandweg mag niet worden geparkeerd maar het wordt wel vaak gedaan. Hier plaatsen we een 
parkeerverbod zodat het voor iedereen duidelijk is. 

2017/059 – Zeven Zillen – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Er wordt geen parkeerverbod geplaatst. Brief versturen naar de bouwheer, aannemers zoveel 

mogelijk laten plaatsnemen op de eigen oprit. Wanneer zij op de rijbaan plaatsnemen moeten 
ze zich plaatsen volgens de wegcode. Op de eerste vijf meter van het kruispunt mag niet worden 
geparkeerd en er mogen geen hoge voertuigen (camionettes, vrachtwagens) worden geplaatst 
voor het verkeersbord B19 (voorrangsbord ter hoogte van de wegversmalling). 

2017/060 – Scheppersstraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Parkeerverbod invoeren op het einde van de Scheppersstaat (ter hoogte van de middenberm) 

aan de kant van de woningen. 
2017/061 – Waterpoel – Doornestraat – slechte zichtbaarheid op aankomende fietsers 

- Belijning aanbrengen op het fietspad om de verplichte oversteek duidelijker te maken en ter 
hoogte van de rijbaan haaientanden aanbrengen en het verkeersbord B1 plaatsen zodat de 
fietsers weten dat zij ter hoogte van de rijbaan voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer. 
Indien mogelijk wordt er ook nog belijning voorzien op de rijbaan maar er moet eerst worden 
nagekeken of dit wel kan/mag zonder het aanbrengen van een zebrapad (dienst mobiliteit kijkt 
dit na). Extra bord ‘fietsers hier oversteken’ plaatsen aan de achterkant van het verkeersbord 
D7 (verplicht fietspad – voor fietsers komende van Morkhoven). 

2017/071 – Ring / Diesterbaan – onveilige situatie voor fietsers 
- Verkeersbord A25 plaatsen op 150 meter van de plaats waar fietsers op de rijbaan komen. 

Fietssuggestiestrook aanbrengen op de rijbaan in rode klinkers zodat het voldoende duidelijk is 
voor zowel de fietsers als de autobestuurders. Offerte opvragen bij de aannemer voor kleine 
mobiliteitsingrepen, uitvoeringstermijn en hinder verder laten onderzoeken. 



2017/062 – Lierseweg – onveilige situatie 
- VAT plaatsen om de correcte snelheden te bepalen op de Lierseweg ter hoogte van de 

oversteekplaats aan Campus Ieperstraat. Verkeersborden F49 plaatsen aan de oversteekplaats 
om het duidelijker te maken voor de autobestuurders. Aan de groendienst wordt gevraagd om 
de beplanting ter hoogte van de oversteek laag te houden zodat er steeds voldoende zicht is op 
het verkeer. Indien mogelijk op termijn gemachtigd opzichters plaatsen om toezicht te houden 
bij het begin en einde van de schooldag aan de oversteekplaats. 

2017/072 – kOsh Campus Leertuin – herschilderen parkeerverbod 
- Op de belijning die is aangebracht om de strook voor voetgangers op de parking af te bakenen 

paaltjes plaatsen (type Helikopterpleintje) in plaats van het aanbrengen van geschilderde 
symbolen van parkeerverbod. 

2017/064 – Zavelbosstraat – aanvraag plaatsen spiegel 
- Geen spiegel plaatsen. Het plaatsen van een spiegel zal niet zorgen voor een ruimer zicht op het 

aankomende verkeer komende van Olen door de te scherpe bocht op de brug over het Kempisch 
kanaal. De firma heeft twee uitritten, misschien kunnen zij op eigen terrein actie ondernemen 
waardoor zwaar verkeer vooral gebruik kan maken van de veiligste uitrit. 

2017/065 – Collegestraat – plaatsen spiegel 
- Spiegel plaatsen. Er is bijna geen zichtbaarheid op het aankomende verkeer bij het uitrijden van 

de parkeerplaats. Het plaatsen van een spiegel kan hier zorgen voor een betere zichtbaarheid in 
beide richtingen. 

2017/066 – Zandpoort – onveilige situatie door de fietsers die onder de Zandpoort doorrijden 
- In de nabije toekomst overgaan tot het aanbrengen van veilige, zichtbare en gesignaleerde 

(reflector) kettingen tussen de paaltjes aan beide kanten. Op die manier zijn de fietsers verplicht 
om de rijbaan rond de Zandpoort te volgen om van de Zandstraat naar de Lierseweg te rijden. 
Op lange termijn wordt er samen met de expert economie onderzocht wat er samen met de 
handelaars kan worden gedaan om de omgeving van de Zandpoort aantrekkelijker te maken. 

2017/073 – Plaatsen van openbare fietspompen in de nabijheid van de fietsenstallingen 
- Op langere termijn kan het plaatsen van fietspompen ter hoogte van de belangrijkste 

fietsenstallingen in het centrum van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk worden onderzocht 
(omgevingsanalyse, navraag provincie, budget voorzien, …). 

2017/068 – kOsh Campus (W)onderwijs – vraag voor het invoeren van een “schoolstraat” in de 
Nonnenstraat en Kloosterstraat 

- Een ‘schoolstraat’ invoeren op het einde van de schooldag in de Kloosterstraat en Nonnenstraat 
(stuk tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat. De periode voor het afsluiten van de straten 
wordt beperkt tot 10 minuten in plaats van de gevraagde 15 minuten. Evaluatie in de zomer 
2018. 

2017/077 – Stationsstraat – moeilijke ophaling voor IOK door geparkeerde voertuigen 
- Behouden zoals het nu is, er wordt geen verzamelpunt ingericht. IOK nogmaals vragen niet in de 

spits op te halen. 
2017/079 – Wolfstee – plaatsen spiegel 

- Momenteel nog geen maatregelen nemen, het dossier wordt verplaatst naar de volgende 
mobiliteitscel. Ongevalcijfers opvragen en vergunningen nakijken . 

2017/080 – Nieuwstraat – gevaarlijke situatie met fietsers 
- Voorlopig geen aanpassingen uitvoeren aan het eenrichtingsverkeer. De bocht in de 

Nieuwstraat zorgt voor een slechte zichtbaarheid op aankomende fietsers. Auto’s rijden daar 
vaak aan de binnenkant van de bocht en in de Nieuwstraat is er ook busverkeer, zowel met 
gewone bussen als gelede bussen en zij gebruiken zeker de binnenkant van de bocht. Er is 
gevraagd aan politie Neteland om de ongevalgegevens van de Nieuwstraat te bezorgen. 

2017/083 – Bibliotheek en Schaliken – ‘kiss-and-ride’ voor schoolbussen 
- Geen ‘kiss-and-ride’ voorzien ter hoogte van de bibliotheek in de Molenvest en ’t Schaliken op 

de Grote Markt. De schoolbussen mogen gewoon plaatsnemen op de rijbaan om de 
schoolkinderen te laten in- en uitstappen. 

 
 



2017/085 – Rietbroek – snelheid, sluipverkeer, … 
- Op korte termijn wordt er VAT geplaatst om de correcte snelheden en hoeveelheid verkeer in 

Rietbroek te achterhalen. Er wordt tijdelijk een betonblok met uitzonderlijk plaatselijk verkeer 
geplaatst. Voorlopig worden er geen extra verkeersremmende maatregelen genomen op 
Rietbroek. De bekommernis van de bewoners is echter terecht en Rietbroek ligt ook op een 
bovenlokale functionele fietsroute. Daarom zal er op langere termijn een meer definitieve 
oplossing worden uitgewerkt voor Rietbroek wat zal worden bekeken in een groter geheel 
(Lange Eerselsstraat). Op termijn zullen hiervoor de nodige bewonersvergaderingen, 
proefopstellingen, evaluaties, … worden georganiseerd en gerealiseerd . 

2017/047 – Broekhoven / Schommestraat – verkeersremmende maatregelen 
- Op korte termijn kan Broekhoven worden opgenomen in de lijst voor het plaatsen van de smiley. 

Aan politie Neteland werd gevraagd om Broekhoven opnieuw op te nemen in de lijst voor het 
uitvoeren van snelheidscontroles. 

- Het realiseren van structurele oplossingen op korte, midden of lange termijn zal worden 
besproken in het college, in het kader van de politieke prioriteringslijst. 

2017/086 – Charter werftransport 
- Het charter ondertekenen is een goed voorstel. De werkwijze wordt reeds grotendeels 

toegepast bij het afleveren van signalisatievergunningen. De expert mobiliteit zal met de 
politiezone Neteland de huidige workflow verwerken in het charter en het charter verder 
bespreken met alle partners en de nodige stappen ondernemen voor de ondertekening. 

 
 

043 Kandidaatstelling voor een participatietraject met LaMA in 2018 voor de Ernest Claesstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de bewoners van de 
Ernest Claesstraat en stelt de stad met het project Ernest Claesstraat kandidaat bij LaMA 2018 
(Labaratoria Mobiele Alternatieven), een participatief modelproject voor een betere lokale mobiliteit. 
 
 

044 Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de wekelijkse rustdag voor alle zelfstandigen op 
te heffen: 
1. voor het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven (met volledige uitzondering van 

het stadsgedeelte ‘Spaanse Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving’): 

1.  Nieuwjaarsviering  van 31 december 2017 tot en met 6 januari 2018 

2.  Verloren maandag van 7 januari 2018 tot en met 13 januari 2018 

3.  Valentijn van 11 februari 2018 tot en met 17 februari 2018 

4.  Lentekoopdagen van 11 maart 2018 tot en met 17 maart 2018 

5.  Pasen van 1 april 2018 tot en met 7 april 2018 

6.  Shop in Thals voorjaar van 8 april 2018 tot en met 14 april 2018 

7.  Braderij   van 24 juni 2018 tot en met 1 juli 2018 

8.  Moederdag van 12 augustus 2018 tot en met 18 augustus 2018 

9.  Najaarshappening van 9 september 2018 tot en met 15 september 2018 

10. Weekend van de klant van 7 oktober 2018 tot en met 13 oktober 2018 

11. Shop in Thals ‘najaar’ van 14 oktober 2018 tot en met 20 oktober 2018 

12. Allerheiligen/Halloween van 28 oktober 2018 tot en met 3 november 2018 

13. Eindejaarsfeesten van 9 december 2018 tot en met 15 december 2018 

14. X-mas shopping van 16 december 2018 tot en met 22 december 2018 

15. Eindejaarsviering van 23 december 2018 tot en met 31 december 2018 

 



Opheffing van avondsluiting tijdens de braderij van 24 juni 2018 tot en met 1 juli 2018 en tijdens ‘Shop 
in Thals – voorjaar’ van 8 april 2018 tot en met 14 april 2018 en ‘Shop in Thals – najaar’ van 14 oktober 
2018 tot en met 20 oktober 2018. 
2. voor het stadsgedeelte ‘Spaans Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving’: 

1.   Nieuwjaarssolden van 07 januari 2018 tot en met 13 januari 2018 

2.   Valentijnkoopdagen van 11 februari 2018 tot en met 17 februari 2018 

3.   Voorjaarskoopdagen van 18 februari 2018 tot en met 24 februari 2018 

4.   Voorjaarskoopdagen van 25 februari 2018 tot en met 3 maart 2018 

5.   Voorjaarskoopdagen van 4 maart 2018 tot en met 10 maart 2018 

6    Voorjaarskoopdagen van 11 maart 2018  tot en met 17 maart 2018 

7.   Zomer- en opruimingsdagen van 1 juli 2018 tot en met 7 juli 2018 

8.   Najaarskoopdagen van 9 september 2018  tot en met 15 september 2018 

9.   Najaarskoopdagen van 16 september 2018 tot en met 22 september 2018 

10. Najaarskoopdagen van 23 september 2018 tot en met 29 september 2018 

11. Najaarskoopdagen van 30 september 2018 tot en met 6 oktober 2018 

12. Najaarskoopdagen van 7 oktober 2018 tot en met 13 oktober 2018 

13. Najaarskoopdagen van 14 oktober 2018 tot en met 20 oktober 2018 

14. Eindejaarskoopdagen van 16 december 2018 tot en met 22 december 2018 

15. Kerstmis - eindejaarsdagen van 23 december 2018 tot en met 29 december 2018 

Een afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan: 
- de gerechtelijke politie Turnhout  
- de lokale politie, dit voor repressieve controles en opsporingen en vaststellingen van inbreuken 

terzake  
- de middenstandsorganisaties Herentals  
- voor publicatie in de Stadskrant en de website van de stad Herentals. 
 
 

045 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Molenstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te 
voeren om kabels te leggen tussen Molenstraat 46 en 60. 
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. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Proximus om indien mogelijk de werken samen 
met de geplande werken van Telenet in de Molenstraat uit te voeren. 
 
 

046 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Klaterteer 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse laagspanningsnet uit te breiden tussen Klaterteer 25 en Tarwestraat 34 
voor het aansluiten van een klant.  



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. 

 
 

047 Eandis: ondergronds brengen openbare verlichting: Veldhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester keurt de kostenraming van Eandis voor het ondergronds brengen van 
de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting in Veldhoven goed en vertrouwt 
Eandis de werken toe voor een bedrag van 61.626,89 euro inclusief btw.  
 
 

048 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Boerenkrijglaan 
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 Boerenkrijglaan ter hoogte 
van nummer 22 en 24 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. 

 
 

049 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Molenstraat 
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 Molenstraat ter hoogte van 
nummer 53 en 55 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. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan Telenet om indien mogelijk de werken samen 
met de geplande werken van Proximus in de Molenstraat uit te voeren. 
 
 

050 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Nederrij 
BESLUIT 
Het college van burgmeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Nederrij ter hoogte van 
nummer 43 tot en met 79 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. 

 
 

051 Verkaveling Meidoornlaan: vergunningsaanvraag en principieel akkoord werkwijze 
verkoop 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verkavelingsontwerp in de 
Meidoornlaan, waarbij op percelen Herentals 2e afdeling sectie D, 847L en 847Y twee loten voor 
halfopen bebouwing worden gecreëerd. 
Secretaris Tanja Mattheus en burgemeester Jan Bertels of hun respectievelijke plaatsvervangers 
worden gemachtigd om namens de stad volmacht te verlenen aan landmeter Verbeeck om de 
verkavelingsvergunning aan te vragen via de bijzondere procedure. 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich principieel akkoord om deze verkoop te 
regelen via de werkwijze van een  onderhandse wederzijdse aan- verkoopbelofte met de aanpalende 
eigenaars. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan landmeter Verbeeck om een 
splitsingsplan en officiële schattingsverslagen op te maken, zodat een verdeelsleutel voor de 
opbrengsten en kosten van de verkoop wordt bepaald. De dienst patrimonium legt, van zodra het 
dossier volledig is, een ontwerp van wederzijdse aan- en verkoopbelofte voor aan een volgend college 
van burgemeester en schepenen. 
 
 



052 Renovatie schuur Pastorij Noorderwijk: indiening stedenbouwkundige aanvraag 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan architect Tijs Bellemans om de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor renovatie van de pastorijschuur in Noorderwijk in te 
dienen conform voorliggend ontwerp voor 1 januari 2018. 
 
 

053 Melding nummer ME2017/022: kennisname intrekking – (X)* - Raapbreukstraat 23 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de melding nummer 
ME2017/022 voor het regulariseren van een garage op een perceel in Herentals, Raapbreukstraat 23 
en kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummer 527D6. 
 
 

054 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/185: verlening – (X)* - Servaas 
Daemsstraat 130 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/185 aan (X)* voor het terrein gelegen in Servaas Daemsstraat 
130 in Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie B, perceel 4N. 
De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- Uit de foto's die deel uitmaken van de aanvraag blijkt dat het openbaar domein tussen de woning 

en het fietspad verhard werd. Het openbaar domein moet worden ingericht als een zachte berm. 
De inrit tot de woning moet worden beperkt tot een breedte van maximum 3,00 meter. 

- Er moet conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders minimaal één rookmelder op elke bouwlaag te worden voorzien. 

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 
de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- Het opgevangen hemelwater in de hemelwaterput moet hergebruikt worden voor minimaal een 
buitenkraan en eventueel voor andere doeleinden waaronder de spoeling van het toilet. 

 
 
Schepen Michielsen verlaat de zitting 
 
 

055 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: nummer SV2017/190: verlening - CVO DTL 
Herentals - Kerkstraat 42 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/190 aan CVO DTL Herentals, voor het terrein gelegen in Kerkstraat 42 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 322L. 
De aanvraag betreft het plaatsen van een spandoekframe. 
 
 
Schepen Michielsen neemt opnieuw deel aan de zitting 
 
 



056 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/172: verlening: (X)* - Raapbreukstraat 
25 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/172 aan (X)* voor het terrein gelegen in Raapbreukstraat 25 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 527K7. 
De aanvraag betreft het verbouwen 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.  
- Het voorwaardelijk gunstig advies van Infrabel van 17 oktober 2017 met kenmerk 

3516.2017.395.HERENTALS moet worden gerespecteerd. De opgelegde voorwaarden moeten strikt 
nageleefd worden. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 13 december 2017 met kenmerk 
EL17170 moet gerespecteerd worden. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 
- Het hemelwater afkomstig van het dakoppervlakte van de nieuwe achterbouw en het bijgebouw 

moet opgevangen worden in een hemelwaterput zodat het kan hergebruikt worden voor 
bijvoorbeeld groenonderhoud of het wassen van voertuigen (garage achteraan op het perceel). 
Het overtollige hemelwater moet afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen 
perceel en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering. Een mogelijkheid is de 
plaatsing van een combi-put die zowel een buffer- als een infiltratiecapaciteit heeft. 

- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 
ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking van de tuinberging moet gekozen 
worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

- De gevelmaterialen op de zijdelingse perceelsgrenzen moeten voldoende residentieel gekozen 
worden en kwalitatief toegepast worden.  

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

 
 

057 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/191: verlening: (X)* - Raapbreukstraat 
25 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/191 aan (X)* voor het terrein gelegen in Raapbreukstraat 25 in Herentals 
met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 527K7. 
De aanvraag betreft het isoleren en bepleisteren van een voorgevel. 
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 voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 15 december 2017 met kenmerk 

EL17174 moet worden gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt worden nageleefd: 
- Er kan een gevelisolatie geplaatst worden tot 14 cm over de (feitelijke) rooilijn. Bij opmaak van 

een rooilijnplan voor de Raapbreukstraat die de feitelijke situatie weergeeft, zal deze dan wel 
moeten worden aangepast aan de gevelisolatie. 

 
 

058 Vraag tot schrapping uit register leegstaande gebouwen: Fraikinstraat 30 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het gebouw Fraikinstraat 30 uit de inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen kan worden geschrapt. 
 



 

059 Aanvraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen : Fraikinstraat 27 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het pand Fraikinstraat 27 niet te schrappen uit het 
leegstandsregister. 
 
 

060 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: voormalige Sefa-terreinen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laverge van 14 
december 2017 over de voormalige Sefa-terreinen en antwoordt met een brief. 
 
 

061 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: opruimen bladeren Diependaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 20 
december 2017 over het opruimen van bladeren in Diependaal en antwoordt met een brief. 

 
Door het college 

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


