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001 Zaalfinales seizoen 2017 - 2018 korfbalbond 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan korfbalclub Vobako uit 

Lichtaart voor het organiseren van de ‘korfbalfinales 2017 – 2018’ in sportcentrum Sport Vlaanderen. 

De gevraagde materialen zijn gereserveerd. Het college van burgemeester en schepenen staat een 

afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB toe. 

De organisator moet voldoende security en parkeerwachters voorzien. 

 

 

002 KWB sportcomité: wandeling Kempische Heuvelrug op 4 maart 2018 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KWB Sportcomité uit 

Herentals voor het organiseren van de ‘Kempische Heuvelrug wandeling’ op 4 maart 2018 in Herentals. 

Het parcours moet gewijzigd worden. Het Begijnhofpark is nog niet geopend voor publiek. Het artikel 

voor de stadskrant moet tijdig binnengebracht worden bij de dienst dienstverlening en communicatie. 

 

 

003 Cars, Coffee & More 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel toestemming aan bvba Its uit 

Kasterlee voor het organiseren van ‘Cars, coffee & more’ op het multifunctioneel terrein voor een 

aantal maandagen van mei tot en met september 2018, die nog niet bezet zijn. 

De organisator wordt tijdig op de hoogte gebracht van de data dat het multifunctioneel terrein niet 

beschikbaar is. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een kostprijs ‘inname openbaar domein’ voor de 

inname van foodtrucks en aanhorigheden aan te rekenen.  

 

 

004 Externe evenementen 2018: Hemelbal chiro Morkhoven 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm voor het Hemelbal 

op woensdag 9 mei 2018 in een tent achter de lokalen van Chiro Morkhoven goed, waarbij de 

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

3 uur. De organisator informeert de buurt en ziet er op toe dat het advies van de brandweer en 

milieudienst wordt nageleefd. 

Het verkeersreglement wordt op diezelfde manier als vorig jaar opgemaakt en tijdig doorgegeven aan 

de stedelijke werkplaats. 

 

 



005 Subsidie brandveiligheid jeugdlokalen: nazicht draagbare brandblussers Gidsen 2de 

Kempen 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 66,30 euro aan Gidsen 2de 

Kempen voor het nazicht van de brandblusapparaten. 

 

 

006 Budgetten cultuurbeleid 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde verdeling van de budgetten voor 

cultuurbeleid in 2018 goed. 

 

 

007 Subsidie voor de huur van een zaal: Noorderwijkse Toneelvrienden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van maximum 1.184 euro voor de 

huur van een zaal aan de Noorderwijkse Toneelvrienden voor de twaalf toneelvoorstellingen op 26, 27 

en 28 januari en op 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 en 18 februari 2018 in het parochiecentrum van 

Noorderwijk indien zij de in het reglement genoemde bewijsstukken binnen de zes weken na de 

toneelvoorstellingen indienen. 

 

 

008 Toetreding Herentalse cultuurraad: Idem Dito 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad en beslist 

Idem Dito te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad. 

 

 

009 Week van de Amateurkunsten (WAK) 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde drukwerk en de 

voorgestelde planning voor de organisatie van de Week van de Amateurkunsten.  

 

 

010 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* aan te stellen als tijdelijke leerkracht aan 

de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv algemene muzikale vorming voor 6/22 en kv samenzang voor 1/22 ter vervanging van (X)* van 

1 januari 2018 tot einde ziekte (X)*. 

 

 

011 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* aan te stellen als tijdelijke leerkracht aan 

de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 

- kv algemene muzikale vorming voor 9/22 en kv samenzang voor 1/22 ter vervanging van (X)* van 

1 januari 2018 tot einde ziekte (X)*. 

 

 



012 TRANSIT schoolverlatersdag 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de VDAB en de 

vakbonden een TRANSIT-schoolverlatersdag op maandag 19 februari 2018. Dit is een infomoment voor 

schoolverlaters uit het secundair onderwijs om hen te ondersteunen in hun eerste stappen op de 

arbeidsmarkt. 

 

 

013 Fietsgraveren: promotie en vaste acties in 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de maandelijkse fietsgraveersessies en de 

fietsgraveersessies tijdens evenementen goed. De maandelijkse sessies gaan onder andere door aan 

het verkeerspark (oneven maanden) en aan het fietspunt - station Herentals (even maanden) met 

uitzondering van de maanden januari en december. Het college van burgemeester en schepenen keurt 

de voorgestelde promotiemaatregelen goed. 

 

 

014 Infosessies reanimatie en gebruik van de defibrillator 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sessies ‘Reanimatie en AED-

gebruik’ in samenwerking met het Rode Kruis goed. De sessies vinden plaats op donderdagavond 1, 8, 

15 en 22 maart 2018, vanaf 19 uur. Op 8 en 15 maart vindt er ook een namiddagsessie plaats om 13.30 

uur. De sessies vinden plaats in de gebouwen van het Rode Kruis, Schoolstraat 46 in Herentals.  

 

 

015 IOK Afvalbeheer: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 19 

december 2017 
BESLUIT 

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

algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 19 december 2017. 

 

 

016 IOK: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 
BESLUIT 

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

algemene vergadering van IOK van 19 december 2017. 

 

 

017 Waarneming van een hogere functie – (X)* 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de coördinator personeelsadministratie in het 

niveau B, aan tot de waarneming van de hogere functie van diensthoofd personeel & organisatie in 

het niveau A vanaf 23 januari 2018 tot einde ziekte van (X)*het diensthoofd personeel & organisatie. 

 

 

018 Selectieprocedure teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie: 

kennisgeving 2de eindproces-verbaal 
BESLUIT 

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

selectieprocedure voor de functie van teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie, 

niveau C4. 

 

 



019 Selectieprocedure seizoensarbeiders Netepark 

BESLUIT 

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een sollicitatieprocedure te organiseren 

voor vijf seizoensarbeiders voor het Netepark. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 

7 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 selectieprocedure voor de functie van 

seizoensarbeider vast als volgt: een gestructureerd interview op basis van het cv. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het interview plaats heeft op dinsdag 

27 februari 2018. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 

- (X)* het afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking en (X)* de meewerkend 

ploegbaas, aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie 

van seizoensarbeider voor het Netepark 

- (X)* de coördinator personeelsadministratie aan als secretaris van de selectiecommissie voor de 

selectieprocedure voor de functie van seizoensarbeider voor het Netepark. 

 

 

020 Selectieprocedure schoonmaker: wijziging selectiecommissie 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de lesgever schoonmaaktechnieken VDAB, aan 

als lid van de selectiecommissie en schrapt (X)* de coördinator poetsdienst Vorselaar, als lid van de 

selectiecommissie voor de selectieprocedure van schoonmaker. 

 

 

021 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 maart 2018: (X)* 
BESLUIT 

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

aan (X)*. 

 

 

022 Bestelbons 2018: week 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 22 januari 2018 

(bestelbons 2018000056, 2018000112, 2018000115, 2018000116, 2018000129, 2018000182, 

2018000369, 2018000371 en 2018000372) goed. 

 

 

023 Ontvangsten 2018: week 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 

 

024 Uitgaven 2018: week 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

025 Uitgaven 2017: week 3 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 



026 Leveren van meubilair voor het administratief centrum (refter en vergaderruimte) - dossier 

2018-004: goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te 

nodigen firma’s 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-004 en de raming voor de 

opdracht ‘leveren van meubilair voor het administratief centrum (refter en vergaderruimte)’ 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 32.800,00 euro exclusief btw of 39.688,00 euro inclusief 21 % 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: 

- Inofec BVBA, Gentseweg 518, 8793 Sint-Eloois-Vijve 

- Drisag, Diamantstraat 4, 2200 Herentals 

- Kantoff nv, Stationsstraat 50, 1840 Londerzeel 

- The Shop Lifestyle (Kafe bvba), Lierseweg 43, 2200 Herentals 

- Prima-Lux, Geelseweg 1, 2200 Herentals 

- Top Interieur Massenhoven, Liersebaan 123 b, 2240 Massenhoven 

- Crea-Decor bvba, Lochtemanweg 8, 3580 Beringen. 

 

 

027 Pompstation St.-Jobsstraat: ombouwen van bestaande schakelkast - 2017/100: gunning 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in de bestaande schakelkast van het 

pompstation in de St.-Jobsstraat twee frequentiegestuurde modules te laten installeren. De uitvoering 

van deze opdracht wordt toegewezen aan de firma Xylem Water Solutions, Vierwinden 5B uit 1930 

Zaventem. De kostprijs van de werken bedraagt 12.010,50 euro (0% btw). 

 

 

028 Bomenwacht tijdens herinrichting binnengebied Schaliken - 2018-006: goedkeuring 

gunning en lastvoorwaarden 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een bomenwacht (werftoezichter voor de 

bomen) aan te stellen tijdens de heraanleg werken van het Stadspark, in het kader van de heraanleg 

van het binnengebied Schaliken.  

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan Bruno Lambrechts, Kaaskorf 34, 

3390 Houwaart, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3.146,40 euro exclusief btw of 

3.807,14 euro inclusief btw. 

De bestelling zal op afroep gebeuren (wekelijks) binnen het beschikbaar budget van de aangemaakte 

bestelbon. 

 

 

029 Openbare riolering tussen Diependaal en de Schuttersstraat - W-069-2017: afsluiten en 

dempen van openbare riolering op privaat terrein van Eigen Haard en aanleg van een 

nieuwe collector in Diependaal 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor de opmaak van de studie en 

het ontwerp voor de collectorwerken in Diependaal toe te wijzen aan de economisch meest voordelige 

inschrijver, met name Koen Wouters, Poederleeseweg 80 uit 2275 Lille tegen de prijs van 5.000 euro, 

exclusief btw. 

 

 



030 Eandis: ondergronds brengen nutsleidingen en vernieuwen openbare verlichting Servaas 

Daemsstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het ondergronds 

brengen van de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting in de Servaas 

Daemsstraat goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor een bedrag van 71.410,51 euro inclusief 

btw. 

 

 

031 Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - W-

058-2017: aanpassing aan teststrook in Kerkstraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester beslist de teststrook in de Kerkstraat te verbreden naar 1,70 m zodat 

twee fietsers naast elkaar kunnen blijven rijden in het centrum van Herentals volgens het STOP-

principe.  

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 

Herentals voor de aanleg van een teststrook in het kader van het fietscomfort in de Kerkstraat goed 

voor een totale prijs van 10.342,31 euro inclusief btw.  

Het college van burgemeester en schepenen vraagt volgens de goede praktijk prijs te vragen om in te 

cementeren. 

De startdatum van de werken wordt meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

032 Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat - W-055-2016: vorderingsstaat 7 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 in het dossier ‘wegen- en 

rioleringswerken Markgravenstraat’ goed voor een bedrag van 221.882,35 euro, exclusief btw. 

 

 

033 Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat - W-055-2016: vorderingsstaat 6 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 in het dossier ‘wegen- en 

rioleringswerken Markgravenstraat’ goed voor een bedrag van 86.411,43 euro, exclusief btw. 

 

 

034 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 2 
BESLUIT 

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

van 10 en 11 januari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’.  

 

 

035 Tijdelijk verkeersreglement: Paaskermis van zaterdag 31 maart 2018 tot en met woensdag 

4 april 2018 
BESLUIT 

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

organisatie van de paaskermis van woensdag 28 maart 2018 tot en met donderdag 5 april 2018: 

- Op de Grote Markt is het van woensdag 28 maart 2018 om 7 uur tot en met donderdag 5 april 2018 

om 17 uur verboden stil te staan en te parkeren. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3. 

- Op de Grote Markt is alle verkeer verboden van woensdag 28 maart 2018 om 7 uur tot en met 

donderdag 5 april 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C3. 



- Op het multifunctioneel terrein is stilstaan en parkeren verboden van maandag 19 maart 2018 om 

8 uur tot en met vrijdag 6 april 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 

- Op de ringlaan, vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te staan en te 

parkeren langs de zijde van Wellens van maandag 26 maart 2018 om 8 uur tot en met woensdag 

28 maart 2018 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3. 

- Op de Oud-Strijderslaan, vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt Wellens is het verboden stil te 

staan en te parkeren van maandag 26 maart 2018 om 8 uur tot en met woensdag 28 maart 2018 

om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3. 

- In volgende straten is er geen doorgaand verkeer mogelijk van woensdag 28 maart 2018 om 7 uur 

tot en met donderdag 5 april 2018 om 17 uur: 

- Hofkwartier 

- Zandstraat, van Collegestraat tot Grote Markt 

- Grote Markt 

- Koppelandstraat, van Grote Markt tot Nonnenstraat 

- Kloosterstraat. 

Het afsluiten van de Grote Markt en de omleidingen worden als volgt aangeduid: 

- Grote Markt-Lantaarnpad: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3  

- Grote Markt-Kloosterstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3  

- Kloosterstraat-Lantaarnpad: verkeersbord C1 afdekken met F45  

- Zandstraat-Grote Markt: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3  

- Grote Markt-Koppelandstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3  

- Hofkwartier (ter hoogte van CM): 3 dranghekken met verlichting waarvan één met het ver-

keersbord C3  

- Hofkwartier-Belgiëlaan: 1 dranghek met verlichting en verkeersborden C3 en ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’, F45 en F41  

- Zandstraat (ter hoogte van de Collegestraat): 1 dranghek met verlichting en verkeersborden C3 en 

‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Verkeersbord C1 afdekken met F45. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

036 Tijdelijk verkeersreglement: ‘Dag van de Academies’ op zaterdag 3 februari 2018 
BESLUIT 

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

organisatie van de ‘dag van de academies’ in de Zandstraat op zaterdag 3 februari 2018: 

- Er is een parkeerverbod op zaterdag 3 februari 2018 van 9 uur tot 17 uur op de noordkant van de 

Grote Markt, op de eerste drie rijen parkeerplaatsen het kortst gelegen bij de Zandstraat. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandstraat op zaterdag 3 februari 2018 van 12 uur tot 

18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3 en het plaatsen van paaltjes.  

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

037 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 
BESLUIT 

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

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen voor een nieuw appartement in de Markgravenstraat 

ter hoogte van nummer 27. 

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. 

- De nieuw aangelegde weg/parkeerplaatsen/voetpad in de markgravenstraat mogen niet 

opgebroken worden, enkel ter hoogte van de woning. Er moet in synergie gewerkt worden met de 

andere nutsmaatschappijen zodat de stoep maar één keer opgebroken moet worden. Na de 

uitvoering van de werken moet u contact opnemen met de technische dienst zodat er direct een 

controle uitgevoerd kan worden.  

 

 

038 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Spaanshoflaan 
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 Spaanshoflaan ter hoogte van 

nummer 16 tot en met 20 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 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Markgravenstraat 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om blaaswerken uit te 

voeren voor Markgravenstraat 35. 

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. 



- De nieuw aangelegde weg/parkeerplaatsen/voetpad in de markgravenstraat mogen niet 

opgebroken worden, enkel ter hoogte van de woning. Er moet in synergie gewerkt worden met de 

andere nutsmaatschappijen zodat de stoep maar één keer opgebroken moet worden. Na de 

uitvoering van de werken moet u contact opnemen met de technische dienst zodat er direct een 

controle uitgevoerd kan worden.  

 

 

040 Budget middenstand 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het budget van 2018, beschikbaar voor 

activiteiten en evenementen, voorzien door en voor de middenstand als volgt te verdelen: 

Voor elk deelaspect zal er een afzonderlijke voorvastlegging opgemaakt worden: 

Omschrijving Raming 

Algemene werkingskosten  3.500 euro 

Sabam 2.000 euro 

Concept/schets 4 grote jaaracties 800 euro 

Verlichting en deco X mas 750 euro 

Cadeaucheques: drukwerk, promotiemateriaal, 

raamstickers 
4.000 euro 

City marketing update: vlaggen, wimpels, banners, 

drukwerk, pancartes  
4.600 euro 

Shop in Thals: modeshow - opbouw 5.000 euro 

Integratie aanpassing website-online 3.000 euro 

Braderij, animatie en attracties 4.200 euro 

Bijdrage city marketing braderij-zomer 4.800 euro 

Dag (weekend) van de Klant, organisatie, promo 1.000 euro 

Shop in Thals najaar: organisatie, promo, animatie 5.000 euro 

Promo acties sept-okt 2.000 euro 

Bijdrage city-marketing Christmas-shopping 2.800 euro 

Xmasshopping: animatie, promotie, acties 4.800 euro 

Deelname Lekkers met Streken-terras  1.750 euro 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan het ‘Lekkers-met-Streken’- terras 

op zaterdag 2 juni 2018 goed: 1.750 euro is voorzien in het budget van de middenstand, 1.750 euro 

komt vanuit het budget van het burgemeestersconvenant.  

 

 

041 Aanvraag ambulante handel vleeshandel Vandeperre bvba 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen geeft Vleeshandel Vandeperre bvba, Hagelberg 25 uit 

Olen, toelating om op donderdagen tussen 8 uur en 14 uur op het pleintje van bakkerij Vermeulen, 

Ring 1 in Noorderwijk te staan mits betaling van de verschuldigde retributie en mits rekening te houden 

met de veiligheid van de weggebruikers. Bij het verlaten moet het terrein netjes opgeruimd zijn. Het 

bestuur is steeds bevoegd om bij nalatigheid in te grijpen.  

 

 

042 Deelname ‘Lekkers met Streken’-terras op 2 juni 2018 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan het 'Lekkers-met-Streken'-terras 

op zaterdag 2 juni 2018 tussen 11 uur en 18 uur op de Noordkant van de Grote Markt goed. 

 

 



043 Uitbreiding terras Smiling Faces 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen uitbreiding van de terrasvergunning aan de 

uitbater van café Smiling Faces, Nieuwstraat 115, 2200 Herentals. 

 

 

044 Sperperceel St.-Jobsstraat 53: principieel akkoord verkoop met wederzijde aan- en 

verkoopbelofte 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de verkoop van een 

sperperceel langsheen de St.-Jobsstraat, kadastraal gekend als Herentals 2e afdeling sectie C nr. 23N2 

en 13 m² groot, onderhands te verkopen aan de aanpalende eigenaars (X)* of elke natuurlijke of 

rechtspersoon door hen aangeduid tegen een bedrag van 500 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van wederzijdse aan- en 

verkoopbelofte principieel goed. 

 

 

045 Voorstel aankoop naaldbos Heistraat 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanbod tot aankoop naaldbos 

gelegen in de Heistraat voor een bedrag van 62.500 euro (2,5 euro/m²). 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de dienst patrimonium verder onderzoek te voeren 

en een schattingsverslag op te vragen. 

 

 

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/197: verlening – (X)* - 

Lisstraat 2 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/197 aan (X)* voor het terrein gelegen in Lisstraat 2, Herentals 

met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 489Y4. 

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

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

omgeving van de stad Herentals.  

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst van 9 januari 2018 met kenmerk 

LM18001 moeten strikt nageleefd worden: 

- Het opvangen van het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe uitbreiding naar een 

infiltratievoorziening op het eigen terrein. 

- Het laten infiltreren van het hemelwater afkomstig van het nieuwe terras in de achterliggende 

groenzone. 

Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit 

aangetoond worden via resultaten van infiltratieproeven. 

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

gehandhaafd. 

 

 



047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/179: verlening – (X)* - Biezenhoek 1 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 

reguliere procedure nummer SV2017/179 aan (X)* voor het terrein gelegen in Biezenhoek 1, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 710M, 710N. 

De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen ééngezinswoning. 

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

toegelaten bouwhoogte en dakvorm toe.  

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- De voorgestelde reliëfwijziging van 30 cm mag niet worden uitgevoerd. Het natuurlijk maaiveld van 

de voortuinstrook, zijtuinstroken en achtertuin moet worden behouden.  

- Het overbruggen van het niveau van het maaiveld en de vloerpas moet binnen de bouwstrook 

worden opgevangen.  

- De kroonlijsthoogte van de garage moet opgetrokken worden tot 3,50 m, gemeten vanaf het 

maaiveld, zodat aangesloten wordt op de kroonlijst van de garage op het aanpalende perceel. 

- 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. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 13 december 2017 met kenmerk 

EL17172 moet worden gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 

- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 

technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 

- De inrit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 

- In de inrit moet net achter de perceelsgrens een aquadrain geplaatst worden om afstromend 

hemelwater naar het openbaar domein op te vangen. De aquadrain moet aangesloten worden 

op de infiltratievoorziening op het perceel. 

- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

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

 

 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/196: verlening – (X)* - 

E.Claesstraat 38 

BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 

procedure nummer SV2017/196 aan (X)* voor het terrein gelegen in Ernest Claesstraat 38, 2200 

Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 683A5, 683X3. 

De aanvraag betreft het bouwen van een garage van 40 m². 

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 volgende voorwaarde uit de adviezen van de technische dienst en dienst patrimonium van 

12 januari 2018 met kenmerk EL18008 moet strikt nageleefd worden: 

- Eventueel mag een tuinpad aangelegd worden over een maximale breedte van 1,50 meter in 

waterdoorlatende materialen. 

- De gevel van de nieuwe garage op de perceelgrens moet voldoende kwalitatief en residentieel 

afgewerkt worden. 

 



 

049 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: kunstencampus 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mails van raadslid Verraedt van 23 

december 2017 over de kunstencampus en antwoordt met een brief. 

 

 

050 Ontwerp gemeentereglement kamerwonen: goedkeuring ontwerp 
BESLUIT 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp gemeentelijk kamerreglement en haar 

twee bijlagen inzake brandveiligheidsnormen én het model huishoudelijk reglement principieel goed. 

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

ontwerpreglement kamerwonen, inclusief bijlagen voor goedkeuring te agenderen op de 

eerstvolgende gemeenteraad. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


