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Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke en 
Michiels Fons - schepenen 
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001 OCMW: overzichtslijst raad van maatschappelijk welzijn van 23 januari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 januari 2018. 
 
 

002 Externe evenementen 2018: Delustigemotorhomezwervers 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het motorhometreffen van 
Delustigemotorhomezwervers op de kop van de parkeerplaatsen van zwembaden en recreatiedomein 
Netepark van vrijdag 22 juni 2018 12 uur tot zondag 24 juni 2018 15 uur. 

 
 

003 Wielerwedstrijd Grote Prijs Effe Bolle op 13 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Effe Bollen uit Morkhoven, 
voor het organiseren van een wielerwedstrijd ‘Grote Prijs Effe Bolle’ op 13 mei 2018 in Morkhoven. 
Het parkeerverbod wordt opgemaakt en de politie zorgt voor toezicht en begeleiding. De gevraagde 
dranghekken zijn gereserveerd. 
 
 

004 Make Hertals Skate Again op 22 juli 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan BoltDa skateshop, 
Goudbloemstraat 26, 2200 Herentals voor het organiseren van een skatewedstrijd op het skatepark, 
gelegen op het multifunctioneel terrein op 22 juli 2018. 
De elektriciteitskast wordt geopend. Het verbruik wordt verrekend conform het vigerende 
retributiereglement. De veiligheidskoffer en geluidsmeter zijn gereserveerd. 
 
 

005 Motorhometreffen van 20 tot en met 22 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 
een motorhometreffen van vrijdag 13 april tot en met zondag 15 april 2018 op het multifunctioneel 
terrein in Herentals. 
 
 



006 Belgisch kampioenschap ijshockey op 24 - 25 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan HYC (Herentalse 
IJshockeyclub) voor het organiseren van het ‘Belgisch Kampioenschap ijshockey’ op 24 en 25 februari 
2018 in het sportcentrum Sport Vlaanderen in Herentals. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking: 
- ter beschikking stellen van gevraagde materialen 
- toestaan van een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min tot 24 uur 
- er wordt een verkeersreglement opgemaakt voor het parkeren op de Vorselaarsebaan en het 

schuin parkeren mits het inschakelen van parkeerwachters. 
 
 

007 Huldiging sportkampioenen 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportkampioenen van 2017 te huldigen op 
vrijdag 23 maart 2018 om 20 uur in cc ’t Schaliken en de kosten van de aandenkens, het drukken van 
de certificaten en de receptie voor rekening van het stadsbestuur te nemen. 
 
 

008 Sint Sebastiaansgilde: boogschieten in 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Sint-Sebastiaansgilde uit 
Herentals voor het gebruik van de schietstand op het Begijnhof van 15 april 2018 tot 15 september 
2018 telkens op dinsdag en donderdag van 17.30 uur tot 20.30 uur. De schietstand is gelegen achter 
het werkhuis nummer 28 en binnen de haag. 
 
 

009 Vervoer uitleenmateriaal tijdens het weekend 2 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de gevraagde materialen voor de 
schoolfeesten van De Leertuin en ‘t Klavertje, op zaterdagavond te laten vervoeren door de stedelijke 
werkplaats, van basisschool De Leertuin, waar alles moet klaarstaan in de container voor 20 uur, naar 
basisschool ’t Klavertje. 
 
 

010 Aanvraag subsidie voor jubilerende verenigingen: volleybalclub Blijf-Fit en Sportieve 
Senioren 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie van 500 euro toe aan volleybalclub Blijf-
Fit voor hun 50-jarig bestaan en 250 euro aan de Sportieve Senioren Herentals voor hun 25-jarig 
bestaan. 
 
 

011 Hernieuwing van toelating voor wervingsacties op straat 2018: dokters van de wereld 
BESLUIT 
Het college van burgmeester en schepenen geeft toestemming aan dokters van de wereld om tussen 
januari 2018 en december 2018 promotie- en wervingsacties te voeren in Herentals. 
De organisatie: 
- mag geen folders verspreiden 
- mag niets verkopen 
- moet een vlotte doorgang van de voetgangers verzekeren 
- mag de handelaars niet hinderen. 
 



 

012 Culturele initiatieven: een streepje Francken en Cruise-In-Thals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 1.500 euro subsidie voor culturele 
initiatieven te voorzien voor ‘Een streepje Francken’ en maximum 1.500 euro voor de musical ‘Cruise-
In-Thals’, mits voorlegging van de nodige financiële bewijsstukken. 
 
 

013 Week van de Keigezonde Kempen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert volgende activiteiten in het kader van de 
‘Week van de Keigezonde Kempen’ van 1 tot 7 maart 2018: 
- 1 maart 2018: ‘Proeven van Karate’ in samenwerking met Okinawa Karate van 18.30 uur tot 

19.30 uur in de vechtsportzaal dojo 2 van het Omnisportcentrum van Sport Vlaanderen. Kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen deelnemen samen met een ouder. 

- 3 maart 2018: ‘Proeven van circustechnieken’ in samenwerking met Locorotondo. Kinderen van 6 
tot 9 jaar kunnen deelnemen van 14 uur tot 15 uur, de sessie voor kinderen van 10 tot 12 jaar vindt 
plaats van 15 uur tot 16 uur. Beide lessen gaan door in de polyvalente zaal van sporthallen De 
Vossenberg.  

- 4 maart 2018: Kinderdisco in het doelgroepenbad van het zwembaden en recreatiedomein 
Netepark van 11 uur tot 12 uur.  

- 5 maart 2018: ‘Proeven van Schaatsen’ in samenwerking met Team Ice Spirit op de schaatsbaan van 
Sport Vlaanderen van 16.45 uur tot 17.45 uur. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deelnemen samen 
met een ouder.   

- 6 maart 2018: In samenwerking met het Huis van het Kind organiseert de stad Herentals een actieve 
speelbabbel in de turnzaal van sporthallen De Vossenberg van 9.30 uur tot 11.30 uur voor baby’s 
en peuters van 0 tot 3 jaar onder begeleiding van een volwassene.  

 
 

014 Inschrijvingen van nieuwe kleuters in Herentalse scholen 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle ouders met kinderen geboren in 2016 
wonende in Herentals, aan te schrijven. De brief geeft informatie over de inschrijving van de nieuwe 
kleuters vanaf 2,5 jaar in de Herentalse basisscholen voor het schooljaar 2018-2019 of instap 
september 2019. De inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018. De capaciteit van de Herentalse 
basisscholen wordt gepubliceerd in de stadskrant van maart 2018. 
 
 

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

016 Uitgaven 2017: week 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

017 Uitgaven 2018: week 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 



 

018 Ontvangsten 2018: week 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

019 Leveren van een parkeermeter voor achter ‘t Hof - dossier 2018-013: gunning van de 
opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Parkeon voor 
het leveren en plaatsen van een bijkomende parkeermeter achter zaal ’t Hof. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan Parkeon, Lambroekstraat 5C in 
1831 Diegem, aan een bedrag van 5.000 euro exclusief btw of 6.050 euro inclusief btw. 
 
 

020 Leveren van een slibcontainer voor de technische dienst (TDU) - dossier 2018-005: gunning 
van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van een slibcontainer voor de stedelijke werkplaats. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Technicas bvba, 
Bosquetstraat 45, Bus 19, 1060 Sint-Gillis, voor een bedrag van 4.145 euro exclusief btw of 
5.015,45 euro inclusief btw. 
 
 

021 Kasteel Le Paige - dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper 
Herman Adriaensens, goed. Het verslag van nazicht van de offertes en het verslag inzake het 
veiligheids- en gezondheidsplan maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende 
onderhoudswerken’ aan de economisch meest voordelige bieder, Renotec nv, Acaciastraat 14C, 2440 
Geel, met een inschrijvingsbedrag van 108.570,83 euro exclusief btw of 131.370,70 euro inclusief 21 % 
btw. 
 
 

022 Herstellen poort en poortopening stedelijke werkplaats - 2018-007: goedkeuring gunning 
en lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het herstellen van de poort 
en de poortopening van de stedelijke werkplaats tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het herstellen van de poort aan 
ALC Automatisatie, Vierselbaan 42, 2240 Zandhoven, met een inschrijvingsbedrag van 7.561,00 euro 
exclusief btw of 9.148,81 euro inclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het herstellen van de 
poortopening aan De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals, met een inschrijvingsbedrag van 
18.585 euro exclusief btw of 22.487,85 euro inclusief btw. 
 
 



023 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-057-2017: goedkeuring vorderingsstaat 1: 
grachtelementen Hannekenshoek 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 voor het plaatsen van 
grachtelementen aan Hannekenshoek 2 van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 
‘werken op afroep: kleine rioleringswerken’ voor een bedrag van 13.579,72 euro exclusief btw goed.  
 
 

024 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-057-2017: goedkeuring vorderingsstaat 2: 
grachtelementen Lankem 16/1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 voor het plaatsen van 
grachtelementen aan Lankem 16/1 van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht 
‘werken op afroep: kleine rioleringswerken’ voor een bedrag van 9.635,50 euro exclusief btw goed. 
 
 

025 Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - W-
058-2017: goedkeuring vorderingsstaat 1: Duipt (kruispunt Duipt-Kruisstraat + kruispunt 
Duipt-spoorwegovergang) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 voor het aanpassen van het 
kruispunt Duipt-Kruisstraat en het kruispunt Duipt-spoorwegovergang van De Peuter, Rietbroek 1, 
2200 Herentals voor de opdracht ‘werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en 
wegherstellingen’ voor een bedrag van 36.837,21 euro exclusief btw goed. 
 
 

026 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg - W-054-2016: verslag overleg definitieve 
signalisatie bij politie Neteland van 18 januari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het overleg van 
18 januari 2018 over de definitieve signalisatie op de Lierseweg. 
 
 

027 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering van 
26 januari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’ en legt op de acacia te 
behouden. Aan de cel speelruimte wordt gevraagd speeltoestellen te voorzien voor heel jonge 
kinderen. Er worden door het stadsbestuur ook geen nieuwe erfdienstbaarheden toegestaan.  
 
 

028 Buurtbos Noorderwijk: stand van zaken en planning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voortgang en de planning van de 
werkzaamheden rond de omvorming van het bos en groen naast de begraafplaats van Noorderwijk tot 
een buurtbos en groene buurtplek. Het college van burgemeester en schepenen keurt de 
overeenkomst tussen de Bosgroep Zuiderkempen en het stadsbestuur van Herentals goed en gaat 
akkoord met de bepalingen rond de aankoop van het bosplantgoed en het infobord zoals opgenomen 
in de overeenkomst ‘Buurtbos Noorderwijk’ met de Bosgroep Zuiderkempen. Voor de resterende 
strook grond moet een principeovereenkomst opgemaakt worden met de familie De Ghellinck. 
Deze overeenkomst houdt een restfinanciering 1.185,94 euro in door de stad en 2.202,46 euro 
medefinanciering door de Bosgroep Zuiderkempen via het PDPO project Buurtbossen van Platteland 
Plus en de Vlaamse Landmaatschappij. 



 
 

029 Tijdelijk verkeersreglement: Belgisch kampioenschap ijshockey op 24 en 25 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed tijdens de 
organisatie van het ‘Belgisch kampioenschap ijshockey’ op zaterdag 24 februari en zondag 25 februari 
2018: 
- Het is verboden te parkeren op de Vorselaarsebaan (stuk tussen het rondpunt en de splitsing 

Heikenstraat) op zaterdag 24 februari en zondag 25 februari 2018 tussen 10 uur en 24 uur. Deze 
maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Het langsparkeren en dwarsparken op de Vorselaarsebaan (vanaf de ingang Sport Vlaanderen tot 
aan de Bornstraat) is toegestaan op zaterdag 24 februari en zondag 25 februari 2018 op het 
moment dat de parkeerplaatsen aan zwembaden en recreatiedomein Netepark en de 
parkeerplaatsen aan Sport Vlaanderen volzet zijn. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 
plaatsen van dranghekken met verkeersborden D1. De organisatie voorziet minstens 5 
parkeerwachters die de signalisatie plaatsen wanneer het langs- en dwarsparkeren wordt 
ingevoerd en die het parkeren op de rijbaan begeleiden. 

Aan de organisatoren vzw Corpus Sanum, AC Herentals en HYC wordt opgelegd om voldoende 
parkeerwachters te voorzien voor beide dagen. 
 
 

030 Kandidaatstelling voor een participatietraject met LaMA in 2018 voor de Ernest Claesstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het niet weerhouden door LaMa 
(Labaratoria Mobiele Alternatieven) van het project Ernest Claesstraat om samen met hen in een 
participatietraject te kunnen stappen.  
 
 

031 Omgevingsvergunning nummer OMV2017006741: kennisname verlening door de 
gewestelijke omgevingsambtenaar - Aquafin nv - Geelseweg - Herentals en Olen - 
Herentalseweg - Geel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar van 18 januari 2018 waarbij de omgevingsvergunning nummer 
OMV2017006741 onder voorwaarden verleend wordt aan Aquafin nv voor de exploitatie van een 
bronbemaling en lozing in functie van de aanleg van openbare nutsvoorzieningen op terreinen gelegen 
in Herentals en Olen, Geelseweg z/n en in Geel, Herentalseweg z/n. 
 
 

032 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: nummer SV2017/217: verlening – (X)* - Nelson 
Mandelaplein 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/217 aan (X)* voor het terrein met adres Nelson Mandelaplein 8 
in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236. 
De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning met carport. 
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. 
- Volgende adviezen van de technische dienst moeten worden gerespecteerd: 

- 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 vóór de start van de bouwwerken vergewist van de juiste 
locatie en diepte van deze wachtaansluiting. Hiervoor neemt hij contact op via 
technische.dienst@herentals.be. 

- Het opgevangen hemelwater moet ook hergebruikt worden via een buitenkraantje voor het 
onderhoud van de tuin. 

- Om te voldoen aan de verkavelingsvoorschriften moet de aanvrager de carport plaatsen binnen de 
geldigheid van de vergunning van de carport. Voor de uitvoering van de carport moeten de 
verkavelingsvoorschriften naar materialen en afmetingen opgevolgd worden.  

- 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. 

 
 

033 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: nummer 2017/202: verlening – (X)* - 
Poederleeseweg 30 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/202 aan (X)* voor het terrein met adres Poederleeseweg 30 in Herentals 
met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 667D3. 
De aanvraag betreft het plaatsen van een carport van 30 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.  
- Volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst van 15 januari 2018 met kenmerk 

LM18011 moet strikt worden nageleefd: 
- Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de carport moet via een 

hemelwaterafvoerleiding afgeleid worden naar een infiltratievoorziening in de groenzone 
achter de woning.  

- De kroonlijst van de carport en van de fietsenberging moet ter hoogte van de scheimuur minimum 
3,0 m hoog zijn. 

- De aanvrager moet een aangepaste dakopbouw van de carport voorzien die een volledige 
afwatering binnen het eigen perceel kan garanderen. Hierdoor moet hij voorkomen dat er kans is 
op hinder voor het aanpalend perceel.  

- Om een visuele buffer naar de gebuur toe te creëren, moet de aanvrager een scheimuur voorzien 
op de perceelsgrens tussen de fietsenberging en het aanpalend perceel. De scheimuur op de 
perceelsgrens naar het aanpalend perceel toe moet in volwaardig duurzaam gevelmateriaal 
worden afgewerkt. 

 
 

034 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: nummer SV2017/224: verlening – (X)* - 
Poederleeseweg 266 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/224 aan (X)* voor het terrein gelegen aan de Poederleeseweg 266 met 
kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 197D. 
De aanvraag betreft het kappen van 2 dode bomen (eik). 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- Volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst – groendienst moet worden 

gerespecteerd: 
- Er moet een nieuwe hoogstammige boom worden aangeplant, binnen de bestaande 

lijnbeplanting op het perceel. 
 
 



035 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/214: verlening – (X)* - 
Roggestraat 19 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/214 aan (X)*, voor het terrein met adres Roggestraat 19 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 158A3. 
De aanvraag betreft het bouwen 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.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 15 

januari 2018 met kenmerk LM18009 moeten strikt worden nageleefd. 
- 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. 

 
 

036 Aanvraag meldingsakte nummer OMG/2018/00009: geen aktename – (X)* - Eigen Haard 
59 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding van (X)* voor het 
plaatsen van een veranda op een terrein met adres Eigen Haard 59 in 2200 Herentals met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 318V4. 
Er wordt niet voldaan aan het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 over de 
meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
 
 

037 Bouwberoep over bouwdossier nummer SV2017/105: kennisname besluit deputatie - 
Newbrix bvba (Boerenkrijglaan/Kleerroos/Stadspoortstraat) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 14 december 2017 waarbij akte wordt genomen van de afstand van het 
beroep van (X)* tegen de vergunning verleend aan Newbrix bvba. Het beroep wordt daarom zonder 
voorwerp verklaard. Hierdoor blijft de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/105 gelden 
voor het bouwen van 2 meergezinswoningen met een ondergrondse parkeergarage in Herentals, 
Boerenkrijglaan, Kleerroos en Stadspoortstraat.  
 
 

038 Beroep inzake bouwdossier nummer SV2017/130: kennisname uitspraak deputatie 
(vergunning) – (X)* (Armand Toremansstraat 1) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 
21 december 2017 waarbij de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/130 voor het bouwen 
van een ééngezinswoning met carport in de Armand Toremansstraat 1, wordt verleend aan (X)*, 
overeenkomstig de voorgebrachte plannen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2017, met schrapping van de 
bepalingen rond de beperking van de breedte van de oprit. 
 
 



039 Project Natuur-Landbouw: Ingekorven vleermuizen - stalvliegen: intentieverklaring 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het project van Natuurpunt vzw in verband 
met de zomerkolonie van ingekorven vleermuizen te ondersteunen en zo een goede combinatie van 
natuur en landbouw te bewaken en keurt volgende intentieverklaring goed: 
Het stadsbestuur van Herentals ondersteunt initiatieven die de bijzondere natuurwaarde in de 
Kempen behouden en versterken. De geplande acties binnen dit project ‘Laat ze vliegen in de stallen’ 
dragen bij aan deze doelstelling en kunnen een meerwaarde (ecologisch, sociaal, economisch) 
betekenen voor de regio. 
Bovendien herbergt de stad de grootste kraamkolonie van de ingekorven vleermuis in Vlaanderen 
waardoor inhoudelijke ondersteuning een evidentie is. We werkten daarvoor ook in het verleden al 
samen met de mensen van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en het Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete. De beschikbare informatie over deze kraamkolonie en de dieren werd reeds 
uitgebreid voorgesteld op de milieu- en landbouwraad en de stad plantte reeds extra kleine 
landschapselementen om de vleermuizen vlotter door het landschap te laten bewegen. 
Daarom wil de stad Herentals dit project ondersteunen. 
- De stad zal over het project communiceren via de gemeentelijke communicatiekanalen (bv. 

website) en de adviesraden (milieu- en/of landbouwraad). 
- In samenwerking met het Regionaal Landschap bekijkt de stad mee de mogelijkheden om 

maatregelen ten voordelen van de vleermuizen toeristisch te gebruiken, bijvoorbeeld door ze mee 
te gebruiken binnen bestaande / nieuwe regionale producten/logo’s. 

- De stad zoekt binnen eigen middelen (bv. bestaand subsidiereglement) of het mogelijk en zinvol is 
om soortgelijke maatregelen als in dit project uitgewerkt worden en mee te ondersteunen. 

 
 

040 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: heraanleg Doornestraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laverge van 26 
januari 2018 over heraanleg Doornestraat en antwoordt met een brief. 
 
 

041 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: sneeuw- en strooiperikelen december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 14 
januari 2018 over sneeuw- en strooiperikelen in Herentals in december 2017 en antwoordt met een 
brief. 
 
 

042 Olympiadelaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project CATCH en is bereid haar 
medewerking hieraan te verlenen en constructief met VMM op zoek te gaan naar een goed evenwicht 
tussen ecologische en stedelijke functies in de vallei van de Nete. 
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een ondertekend ingevuld formulier terug aan 
VMM om te hechten aan hun projectvoorstel. 
 

Door het college 
Bij verordening 
 
de secretaris                      de burgemeester 
 
 
 



 
 
Tanja Mattheus                      Jan Bertels 
 
 
 
 
 
 
 
((X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


