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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 20 december 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2017. 

 

 

002 Sport na werk: lessenreeks crossfit 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een lessenreeks crossfit onder de vorm van 

sport na werk. 

De deelnameprijs bedraagt 67 euro voor de hele lessenreeks. Personeelsleden met een 

gezondheidspas genieten een korting van 100 %. 

 

 

003 Principiële beslissing deelname leesbevorderingsproject ‘Boekstart’ 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om met ingang van 1 juli 2018 actief deel te nemen 

aan het leesbevorderingsprogramma ‘Boekstart’ voor bibliotheken en de gevraagde 

engagementsverklaring te ondertekenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de 

begroting. 

 

 

004 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: begeleidingsplan OVSG 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het begeleidingsplan zoals opgemaakt door de 

pedagogische begeleidingsdienst van OVSG goed. 

 

 

005 Bepaling locaties laadpalen voor elektrische voertuigen voor uitvoering in 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet twee laadpalen voor elektrische voertuigen 

gespreid over het grondgebied. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen en (dwingende) 

richtlijnen zoals die door Eandis voor de inplanting van laadpalen voor lokale besturen werden 

opgesteld. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan Eandis voor om in rangorde en onder 

voorbehoud van aanvaarding door de exploitant, de Charge Point Operator, een laadpaal te voorzien 

op de volgende locaties: 

- in Noorderwijk: op het dorpsplein achter het Dorpshuis 

- in Morkhoven: in Dorp ter hoogte van het dorpsplein. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in het onderbord waarmee volgens de 

wegcode de parkeerplaatsen ‘voorbehouden voor elektrische voertuigen’ worden aangeduid, geen 

afbeeldingen van personenvoertuigen opgenomen worden. Ter verhoging van de herkenbaarheid 

worden de voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen standaard op de grond 

gemarkeerd: 

- aan de buitenrand 

- centraal met een afbeelding van het desbetreffende pictogram. 

Omwille van de inrichting van het dorpsplein achter het Dorpshuis in Noorderwijk, waar er geen 

parkeervakken zijn afgebakend, wordt de buitenrand en de afbeelding van het desbetreffende 

pictogram van de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het dorpsplein niet afgebakend.  

 

 

006 Wegen- en rioleringswerken Geelseweg - Greesstraat - Pannenhuisstraat (A214074): 

aanvraag van subsidie voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op privaat 

domein van (X)*, Geelseweg 35 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Geelseweg 35, voor het 

bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op eigen terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 622,38 euro uit te keren voor de afkoppeling 

van het hemelwater. 

 

 

007 Leveren, plaatsen en in dienst stellen van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties van 

afvalwater) - 2016/049: vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 goed bij de opdracht ‘leveren, 

plaatsen en in dienst stellen van IBA’s’ goed voor een bedrag van 29.041 euro, exclusief btw (0 %). 

 

 

008 Aanleg riolering  en fietspad Lierseweg (N13) vanaf kruispunt Wolfstee tot gemeentegrens 

Grobbendonk: verslag werfvergadering van 21 november 2017 en verslag 

veiligheidscoördinator van 13 december 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag van 21 november 2017 

over de voortgang van de wegen- en rioleringswerken langs de Lierseweg en van het verslag van de 

veiligheidscoördinator van 13 december 2017. 

 

 

009 Tijdelijk verkeersreglement: invoeren ‘schoolstraat’ in de Nonnenstraat en Kloosterstraat 

van 19 februari 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor het 

invoeren van een ‘schoolstraat’ in de Nonnenstraat (stuk tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) en 

in de Kloosterstraat voor de periode van 19 februari 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018.  

De rijbaan zal worden afgesloten voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de 

schooldagen: 

- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 15.40 uur 

- woensdag van 12.10 uur tot 12.20 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3, M2 en ‘schoolstraat’. 

KOsh Campus (W)onderwijs zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de dranghekken met 

verkeersborden. De rijbaan blijft niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de 

schoolkinderen. 



KOsh Campus (W)onderwijs moet het invoeren van de schoolstraat tijdig en schriftelijk communiceren 

met de ouders van de schoolkinderen. De invoering van de schoolstraat zal worden geëvalueerd in de 

zomer van 2018, er zal dan worden bekeken of de schoolstraat definitief kan worden ingevoerd. 

 

 

010 Aanvraag organisatie carnavalstoet VBS ‘De Wegwijzer’ op vrijdag 9 februari 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* de directeur VBS ‘De 

Wegwijzer’ Morkhoven, voor de organisatie van hun carnavalstoet in de straten van Morkhoven op 

vrijdag 9 februari 2018 tussen 14 uur en 15.30 uur. Het gooien van confetti en slingers wordt niet 

toegestaan.  

 

 

011 Schriftelijke vraag raadslid Koen Laureys: Verhuur gebouwen 
BESLUIT 

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

5 januari 2018 over het verhuren van gebouwen en antwoordt met een brief. 

 

 

012 Avonturenbos Begijnhofpark - W-064-2017: goedkeuring verrekening 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 goed van de opdracht ‘avonturenbos 

Begijnhofpark’ voor het totaal bedrag in meer van 3.445,00 euro exclusief btw of 4.168,45 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

 

013 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: goedkeuring verrekening 1 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht ‘herstellen muur 

parking Schoolstraat’ voor het totaal bedrag in meer van 560 euro exclusief btw of 677,60 euro 

inclusief 21 % btw. 

 

 

014 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 voor de opdracht ‘herstellen 

muur parking Schoolstraat’ goed voor een bedrag van 20.639,36 euro exclusief btw. 

 

 

015 Turnshow Corpus Sanum 25 februari 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Corpus Sanum voor het 

organiseren van de ‘turnshow’ in het sportcentrum Sport Vlaanderen op 25 februari 2018. 

De gevraagde materialen zijn gereserveerd. De publiciteit zal gevoerd worden via de digitale 

infoborden. 

 

 

016 Veldtoertocht MTB De Jachthoorn Lichtaart op 18 februari 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan MTB Jachthoorn Lichtaart uit 

Dessel voor het organiseren van een veldtoertocht over het grondgebied van Herentals op zondag 

18 februari 2018 indien gebruik wordt gemaakt van het vaste, goedgekeurde mountainbike parcours. 



Indien de organisator gebruik maakt van privé gronden moet hij toestemming vragen aan de privé-

eigenaars. 

 

 

017 Jogging Herentals – Tielen op 17 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Tjak uit Gierle voor het 

organiseren van de jogging Herentals - Tielen op 17 juni 2018 over het grondgebied van Herentals. 

De politie zorgt voor het gevraagde toezicht en maakt de nodige afspraken met de organisator. 

Indien er werken uitgevoerd worden aan het kruispunt Bornstraat/Vorselaarsebaan moeten de nodige 

afspraken gemaakt worden met de organisator. 

 

 

018 Teerfeest fanfareleden op 27 januari 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Koninklijke Fanfare ‘ Zucht 

naar Kunst’ uit Herentals voor het organiseren van een muzikale wandeltocht door enkele straten van 

Morkhoven. 

De deelnemers moeten zich houden aan de wegcode. De organisator moet zorgen voor een goede 

zichtbaarheid van de deelnemers en eventuele inzet van leiders/gemachtigde opzichters. 

 

 

019 Rocking Thals 4 live op 24 november 2018 
BESLUIT 

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

een rock- en metalfestival ‘Rocking Thals 4 Live’ in zaal ’t Hof in Herentals op 24 november 2018. 

De organisator moet de nodige afspraken maken met de hoteleigenaar van hotel Karmel en de 

uitbaters van het jeugdcentrum. 

De geluidsmeter is gereserveerd. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de zaal en de materialen gratis ter beschikking te 

stellen. Het betreft een initiatief voor het goede doel, het bewijs hiervoor moet na het evenement 

geleverd worden. 

 

 

020 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking Wereldtals VII 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert Wereldtals VII van 24 februari tot en met 

27 april 2018 en verleent de gevraagde medewerking. 

 

 

021 Kunstencampus: verslag overleg 20 december 2017 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 20 december 2017 van 

de projectwerkgroep rond de kunstencampus en van het definitieve ontwerp 5 van de kunstencampus. 

 

 

022 SAMWD-Dag van de Academies 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Academie voor Muziek, Woord 

en Dans om op 3 februari 2018 de Dag van de Academies te organiseren in het centrum van Herentals. 

Hiervoor worden drie rijen parkeerplaatsen vrijgemaakt en wordt de Zandstraat verkeersvrij gemaakt 

tussen 12 uur en 18 uur. 



023 Aanstelling diensthoofd technische dienst, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur: Laurens Moubax 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Laurens Moubax (X)*, aan als diensthoofd technische 

dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 maart 2018. 

 

 

024 Selectieprocedure beheerder zwembaden en recreatiedomein het Netepark (niveau B): 

openverklaring, vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en 

samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van beheerder 

zwembaden en recreatiedomein het Netepark in het niveau B contractueel open te verklaren en te 

bezetten bij aanwerving, bij bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het 

college van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode 

van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 6 februari 2018 schriftelijk 

kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt 

bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor 

de functie van beheerder zwembaden en recreatiedomein het Netepark vast. 

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

beheerder zwembaden en recreatiedomein het Netepark vast als volgt: 

A. Schriftelijke test  

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en de competenties zoals voorzien in de 

functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst 

met de (eventuele) examenstof.  

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

B. Psychotechnische testen  

De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met het 

vereiste profiel als de kandidaat dergelijk gunstig profiel niet eerder heeft gekregen voor een 

leidinggevende functie bij het bestuur. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.  

Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in 

aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen. Indien er bij de eerste drie 

gerangschikten, kandidaten zijn die niet wensen deel te nemen aan de psychotechnische testen, 

dan komen de volgende kandidaten van de rangschikking in aanmerking om deel te nemen aan 

de psychotechnische testen. 

C. Interview 

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

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit en naar de concrete competenties uit het 

verleden. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling 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.  

Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie kandidaten in de 

rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische 

testen en het interview. 

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op dinsdag 

27 februari 2018. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 

worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden tussen 19 en 23 

maart 2018. Het interview vindt plaats op vrijdag 30 maart 2018. 

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

(X) het afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking, (X)* de beheerder 

vrijetijdscentrum de Mixx Herselt en (X)* de coördinator personeelsadministratie, aan als leden van 

de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van beheerder zwembaden & 



recreatiedomein het Netepark en (X)* de administratief medewerker, aan als secretaris van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van beheerder zwembaden & 

recreatiedomein het Netepark. 

 

 

025 Selectieprocedure logistiek medewerker cultuur (niveau D): aanleg wervingsreserve, 

vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden & selectieprocedure en samenstelling van de 

selectiecommissie 
BESLUIT 

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

logistiek medewerker cultuur aan te leggen voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde 

kandidaten kunnen zich tot en met 6 februari 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van 

burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn 

vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor 

de functie van logistiek medewerker cultuur vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van logistiek 

medewerker cultuur vast als volgt: 

A. Praktische test 

De praktische test is een toetsing van de kennis, praktische vaardigheden en de competenties 

zoals voorzien in de functiebeschrijving.  

Om geslaagd te zijn moet je 50 % van de punten behalen op de praktische test.  

B. Interview 

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

motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit en naar de concrete competenties uit het 

verleden. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling in 

overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  

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

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview 

plaatsvinden op 19 en 26 maart 2018.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* de consulent cultuur, (X)* de medewerkster communicatie De Warande Turnhout en (X)* 

de coördinator personeelsadministratie, aan als leden van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van logistiek medewerker cultuur. 

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

selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van logistiek medewerker cultuur. 

 

 

026 Selectieprocedure diensthoofd bibliotheek: 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 bibliotheek: (X)* 

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

dat toegang geeft tot het niveau A, maar dat ze nog een kopie van dat diploma moeten binnenbrengen. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor de functie van diensthoofd bibliotheek onder voorbehoud van het afleveren 

van een kopie van hun diploma van het niveau A: (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 bibliotheek: (X)* 



Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaat voldoet aan de 

bevorderingsvoorwaarden en nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de 

functie van diensthoofd bibliotheek: (X)* 

 

 

027 Selectieprocedure arbeider reiniging: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben 

gesteld en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

arbeider reiniging: (X)* 

 

 

028 Selectieprocedure schoonmaker: aanvaarding kandidaten 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben 

gesteld en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

schoonmaker: (X)* 

 

 

029 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 mei 2018: (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 mei 2018 ontslag wegens pensionering 

aan (X)*. 

 

 

030 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 1 

BESLUIT 

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

8 januari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’.  

 

 

031 Herstellen muur parking Schoolstraat - 2017-003: goedkeuring verrekening 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht ‘herstellen muur 

parking Schoolstraat’ goed voor het totaal bedrag in meer van 4.802,40  euro exclusief btw of 

5.810,90 euro inclusief 21% btw. 

 

 

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

vorderingsstaat 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 van Dakwerken Costermans, 

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

VBS ’t Klavertje’ voor een bedrag van 34.959,40 euro inclusief 6 % btw. 

 

 

033 Technisch beheerscontract - 2015-072: goedkeuring verrekening 1: cultuurcentrum ‘t 

Schaliken: onderhoudscontract installaties voor verwarming, koeling en ventilatie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (cultuurcentrum 't Schaliken: 

onderhoudscontract installaties voor verwarming, koeling en ventilatie) van de opdracht ‘technisch 

beheerscontract’ goed voor het totaal bedrag in meer 5.107,93 euro inclusief btw per jaar.  

De overeenkomst start op 1 februari 2018. 



 

 

034 Technisch beheerscontract - 2015-072: goedkeuring verrekening 2: zaal ‘t Hof: onderhoud 

installaties voor verwarming en ventilatie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 2 (zaal ‘t Hof: onderhoud installaties 

voor verwarming en ventilatie) van de opdracht ‘technisch beheerscontract’ goed voor het totaal 

bedrag in meer 2.747,34 euro inclusief btw per jaar.  

De overeenkomst start op 1 februari 2018. 

 

 

035 Inrichten Spaanshofpark - 2017-098: bijkomende firma voor prijsvraag 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de inrichting van het Spaanshofpark 

bijkomend prijs te vragen aan Atelier Parkoer, Apollostraat 69, 2600 Berchem en Brut/Lama, Antoine 

Dansaertstraat 92, 1000 Brussel. 

 

 

036 Melding na doven openbare verlichting tussen 23 en 5 uur: Leefdaalstraat 11 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verlichtingspaal 4852 ter hoogte het kruispunt 

Leefdaalstraat - Kapelstraat ’s nachts te laten branden.  

 

 

037 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Voortkapelseweg 
BESLUIT 

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

voeren op het openbaar domein om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de 

Voortkapelseweg ter hoogte van nummer 4 tot en met 8 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. 

 

 

038 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Goorstraat 

BESLUIT 

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

voeren op het openbaar domein om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de 

Goorstraat ter hoogte van nummer 4 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. 

 

 

039 Leveren van een filterreiniger voor de straatafvalzuiger - dossier 2018-001: gunning van de 

opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Glutton voor 

het leveren van een filterreiniger voor de straatafvalzuiger. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de firma Glutton, zoning d'Anton - 

rue de l'Ile Dossai 9, 5300 Sclayn, met een bedrag van 1.950 euro exclusief btw of 2.359,50 euro 

inclusief btw. 

 

 

040 Leveren van 20 afvalbakken - dossier 2018-002: gunning van de opdracht 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 20 afvalbakken 

aan de firma Traflux bvba, Europark 1003, Bus 1-1, 3530 Houthalen-Helchteren, met een totaalbedrag 

van 20.300 euro exclusief btw of 24.563 euro inclusief btw. 

 

 

041 Leveren van 5 stemmachines voor de verkiezingen - dossier 2018-003: gunning van de 

opdracht 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van 5 bijkomende 

stemmachines aan de firma Smartmatic, Belliardstraat 4-6, 1040 Brussel (Etterbeek), tegen het bedrag 

van 8.900 euro exclusief btw of 10.769 euro inclusief btw. 

 

 

042 Uitgaven 2017: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

043 Bestelbons 2018: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 15 januari 2018 (bestelbon 

2018000095 met visum, 2018000141 en 2018000183) goed. 

 

 

044 Ontvangsten 2018: week 2 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 

 



045 Uitgaven 2018: week 2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

046 Retributies 2018-2019: retributie stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepast retributiereglement 2018 -2019 voor 

het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof principieel goed en vraagt de voorzitter van de 

gemeenteraad dit dossier te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 

047 Belasting op het opruimen van sluikstorten: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8258, belasting op het opruimen 

van sluikstorten vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 990 euro. 

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/176: verlening – (X)* - 

Nieuwstraat 2 en Zandstraat 54 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/176 aan Architecten Ruimtewerk en (X)* voor het terrein 

gelegen in Nieuwstraat 2, Zandstraat 54 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, 

perceel 263A3, 263Z2. De aanvraag betreft het afbreken van een woning en voormalige apotheek. 

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 voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies met kenmerk EL17175 van de 

technische dienst van 11 januari 2018 moeten strikt worden nageleefd. 

 

 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/188: advies - stad Herentals - 

Veldhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen legt het voorliggende dossier voor aan de gemeenteraad 

voor goedkeuring van het wegenisontwerp. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de digitale 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag reguliere procedure nummer SV2017/188 aan het 

stadsbestuur van Herentals, voor het openbare domein gelegen in Veldhoven in Herentals. De 

aanvraag betreft het aanleggen van voetpaden en fietspaden in Veldhoven. 

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 voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 3 

november 2017 met kenmerk BWDP/2017-0561/001/01/HAJPE moeten strikt nageleefd worden, 

met uitzondering van het punt 2.1., de breedte van de weg. 

- De voorwaarden uit het advies van Infrabel van 7 november 2017 met kenmerk 

3516.2017.412.HERENTALS moeten nageleefd worden, met uitzondering voor de voorwaarde dat 

er nog een toelating van de NMBS moet verkregen worden voor het uitvoeren van deze werken. 

De stad moet de NMBS in kennis stellen van de concrete datum voor de uitvoering van de 

voorgenomen werken. 



- De voorwaarden uit het advies van technische dienst - groen van 10 januari 2017 moeten nageleefd 

worden. De opmerking voor de kruising met de straat Krakelaarsveld, waar een aanliggend fietspad 

wordt opgelegd, moet aan beide zijden van de straat Krakelaarsveld toegepast worden. 

- De nieuwe voetpaden moeten uitgevoerd worden in een waterdoorlatende verharding. 

 

 

050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/186: advies: - (X)* - Bertheide 

z/n 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de voorliggende digitale 

stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure nummer SV2017/186 aan (X)*, voor het terrein 

gelegen in Bertheide in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 41B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een weekendverblijf. 

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 uit het advies van Agentschap Natuur en Bos van 29 november 2017 met kenmerk 

17-219904 moeten strikt nageleefd te worden: 

- Er worden geen bomen gekapt. Indien er later toch kappingen moeten uitgevoerd worden, moet 

ofwel een kapmachtiging aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos of moet 

een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden met voorafgaandelijk een individuele 

ontheffing van het ontbossingsverbod. 

- Enkel de 'zone vrij van bomen', zoals ingetekend op het inplantingsplan, mag boomvrij blijven. 

De overige delen van het perceel moeten heraangeplant worden met inheemse 

standplaatsgeschikte boom- en/of struiksoorten in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 m 

of 1,5 x 1,5 m (struiksoorten), in het plantseizoen volgend op het einde van de werken. 

- Er wordt aangeraden om de hemelwaterput te voorzien van de nodige installaties in functie van de 

goede kwaliteit van het water. 

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

dossier met betrekking tot de voorgestelde grondafstand aan een volgende gemeenteraad voor te 

leggen. 

- Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor: 

- om de voorgestelde grondafstand goed te keuren zoals aangeduid op plan. 

- om de bouwheer op te leggen om de strook grond af te staan aan de stad zoals aangeduid op 

plan, met een breedte van 3 m en over de volledige lengte van het perceel tegen de linker 

perceelsgrens. 

- om de kosten die verbonden zijn aan de overdracht van de gratis grondafstand ten laste te 

leggen van de bouwheer. 

- om op te leggen dat de bouwheer aan het stadsbestuur een belofte van gratis grondafstand 

moet voorleggen en aan deze voorwaarde moet hebben voldaan, vooraleer gebruik mag worden 

gemaakt van deze stedenbouwkundige vergunning. 

 

 

051 Aanvraag verkaveling V2017/003: advies – (X)* - Pastoorsbos 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een verkavelingsadvies over de 

verkavelingsaanvraag reguliere procedure nummer V2017/003 aan (X)* voor het terrein gelegen in 

Pastoorsbos 18 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 68L, 69A2. 

De aanvraag betreft het verkavelen van 2 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De bestaande bebouwing moet afgebroken zijn vooraleer gebruik gemaakt kan worden van de 

verkavelingsvergunning. 



- In de woningen moeten rookmelders worden voorzien conform het decreet van 1 juni 2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 11 december 2017 met kenmerk 

EL17170 moet worden gevolgd.  

- De stedenbouwkundige voorschriften moeten worden aangepast als volgt: 

- een eventuele complementaire functie mag niet verkeersgenererend zijn  

- de dakvorm voor vrijstaande bijgebouwen wordt als volgt vastgelegd: 

- plat dak indien het bijgebouw wordt ingepland op de perceelsgrens 

- plat dak of hellend dak wanneer het bijgebouw niet op de perceelgrens geplaatst wordt 

- De zone voor een carport wordt weergegeven op het verkavelingsplan. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op: 

- Eandis: 1.500 euro voor de uitbreiding van het distributienet (brief van Eandis van 15 november 

2017 met kenmerk 312396_47155). 

- Pidpa: 1.955,07 euro voor de uitbreiding van het drinkwaternet (brief van Pidpa van 28 december 

2017 met kenmerk D-23-727). 

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

dossier voor te leggen aan een volgende gemeenteraad voor de kosteloze grondafstand van de strook 

grond tussen de huidige rooilijn conform de atlas der buurtwegen en de indicatieve rooilijn conform 

de verkaveling V1974_11N, die zich op 3 meter uit de as van de weg bevindt. 

 

 

052 Omgevingsvergunning nummer OMG-2017006185: kennisname verlening - Air Liquide nv - 

Atelaan 27-29-29A 
BESLUIT 

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

provincie Antwerpen van 23 november 2017 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMG-

2017006185 onder voorwaarden verleend wordt aan Air Liquide nv voor het aanleggen van een 

betonverharding, inclusief buffer- en filtratievoorzieningen, voor de stockage van gasflessen en 

autostaanplaatsen op percelen in Herentals en Herenthout, Atealaan 27, 29 en 29A. 

 

 

053 Omgevingsvergunning nummer OMGP-2017-0019: kennisname verlening : provincie 

Antwerpen (fietsostrade langs spoorlijn 15 – van de Greesstraat tot de Belgiëlaan) 
BESLUIT 

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

7 december 2017 waarbij een gedeeltelijke omgevingsvergunning nummer OMGP-2017-0019 werd 

verleend aan het provinciebestuur van Antwerpen voor het aanleggen van een fietsostrade. 

De vergunning wordt verleend voor het volledige deelproject 1 en 2 en deelproject 3 van de St.-

Jobsstraat tot de Handboogstraat.  

De vergunning wordt geweigerd voor het onderdeel van het tracé waarvoor de afschaffing van de 

buurtwegen vereist is, met name deelproject 3 van de Handboogstraat tot Doffen en het volledige 

deelproject 4. 

 

 

054 Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: afbakening kernwinkelgebied 
BESLUIT 

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

20 december 2017 over de uitbreiding van het kernwinkelgebied en antwoordt met een brief. 

 

 



055 Schriftelijke vraag raadslid Jasmine Tegenbos: kunstproject leegstaande panden 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Tegenbos van 13 

december 2017 over kunstprojecten in leegstaande panden en antwoordt met een brief. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester 
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