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stad Herentals 

 
Besluiten van 12 februari 2018 

 

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

001 Voorstel ontslag werknemer 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

002 De Sterkste Man van de Kempen op 19 augustus 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan HoMaHe en Strong Team 
Kempen voor het organiseren van de ‘Sterkste Man van de Kempen’ op 19 augustus 2018 van 14 uur 
tot 18 uur op de Grote Markt, 2200 Herentals. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt. De elektriciteitskast wordt geopend en de organisatoren 
moeten het verbruik vergoeden.  
De organisatoren moeten nog een inplantingsplan indienen. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisatoren om de Grote Markt in de 
oorspronkelijke staat en netjes achter te laten. Bij misbruik maakt de stad een onkostennota op. 
 
 

003 Nacht van ‘t Klavertje op 5 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de ouderraad van 
scholengroep ’t Klavertje voor het organiseren van een fuif in zaal ‘oud zwembad Noorderwijk’ op 
5 mei 2018. Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking toe van de geluidsnorm 
tot 95 d(B) L Aeq,15min van 20 uur tot 3 uur ’s nachts. 
 
 

004 Aspifuif chiro Noorderwijk op 14 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan chiro Noorderwijk voor het 
organiseren van de ‘Aspifuif 2018’ in de sporthal van Noorderwijk op 14 april 2018. 
De geluidsmeter kan niet ter beschikking gesteld worden. Het college van burgemeester en schepenen 
staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 d(B) L Aeq,15 min van 20 uur tot 3 uur ’s nachts. 
 
 

005 Ons bedrijf is triactief op 15 september 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Multisport Events vzw voor 
het organiseren van ‘ons bedrijf is triactief’ op zaterdag 15 september 2018 in Herentals. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt. De politie zorgt voor begeleiding en toezicht. De gevraagde 
materialen zijn gereserveerd. De dienst sport, jeugd en internationale samenwerking maakt de nodige 
afspraken. 



 
 

006 Spel van de Roetaert op zondag 8 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het Spel van de 
Roetaert door de vzw Toerisme Herentals op zondag 8 april 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen biedt naast de voorziene financiële steun voor de 
randanimatie ook volgende logistieke ondersteuning: 
- mobiliteit: de noordzijde van de Grote Markt wordt parkeervrij gemaakt op 8 april van 8 uur 's 

morgens tot 18 uur 's avonds. Het Hofkwartier wordt een doodlopende weg tot aan de oprit van de 
parkeerplaatsen achter 't Hof. De parkeerplaatsen van 't Hof en de gehandicaptenplaats zijn wel 
toegankelijk. De afslag naar de Koppelandstraat en de Zandstraat wordt vanaf 8 uur tot 18 uur 
afgesloten 

- promotie: drukken van 30 affiches en 3.500 flyers en opnemen van het evenement in de 
gebruikelijke communicatiekanalen van de stad 

- logistiek: uitlenen van 80 dranghekken, 2 tenten (toerisme) en 1 tent uitleendienst, 4 
podiumelementen, 2 heras werfhekken met zwarte doek, 1 kiosk, 5 tafels, 10 stoelen, 1 verdeelkast 
met de nodige kabels 

- personeel: personeel van de dienst toerisme. 
Deze ondersteuning is kosteloos voor de organisator. 
 
 

007 Openstelling kerken - zomerseizoen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de Sint-Waldetrudiskerk open te stellen 
vanaf 1 mei 2018 tot de laatste zondag van september 2018 van woensdag tot en met zondag.  
De kerkfabriek Sint-Waldetrudis verzorgt de permanentie op zaterdag en zondag, het stadsbestuur 
neemt de permanentie waar van woensdag tot en met vrijdag met wijkwerkers. De Begijnhofkerk 
wordt opengesteld van vrijdag tot en met zondag voor dezelfde periode, het stadsbestuur neemt de 
permanentie waar, eveneens met wijkwerkers. 
 
 

008 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof afwezigheid voor verminderde 
prestaties: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid 
verminderde prestaties voor 8/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad van de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst op volgende data: 
- 21, 23 en 24 februari 2018 
- 21, 23 en 24 maart 2018 
- 16, 18 en 19 april 2018. 
 

009 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap Middelheim 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 
naar Antwerpen, openluchtmuseum Middelheim op dinsdag 6 maart 2018 en geeft aan Pascale Brant, 
directeur van de academie, de toestemming om de studiereis te organiseren zoals voorgesteld. 
 
 



010 Vrijetijdsparticipatie 2018: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (1) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 75,50 euro aan de vzw De 
Fakkel als tussenkomst in de vervoerskosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede 
leven. 
 
 

011 Preventie 2018: verkoop rookmelders door het stadsbestuur 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkoop van rookmelders aan het stadsloket van 
Herentals principieel goed. 
De dienst communicatie en dienstverlening dient een projectaanvraag in en coördineert de verkoop 
van de rookmelders.  
 
 

012 Fietspunt 2018: kennisname verslag stuurgroep Fietspunt 7 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Fietspunt 
2018 van 7 februari 2018. 
 
 

013 10.000-stappenclash 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stad Herentals deelneemt aan de 10.000 
stappenclash van 1 tot en met 31 mei 2018.  
 
 

014 Be-Alert 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan Be-Alert, de activatie van het 
pakket en het jaarlijkse abonnement goed.  
Het college van burgemeester en schepenen wenst een evaluatie naar gebruik en soort oproepen na 
6 maanden. 
 
 

015 Huurcontract Jeugdcentrum 2200: goedkeuring verlenging 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende huurovereenkomst goed: 
- de gemeente Herentals, vertegenwoordigd door Jan Bertels, burgemeester, en Tanja Mattheus, 

secretaris, handelend, 
in uitvoering van een beslissing van het college van 12 februari 2018 
hierna ‘huurder’ genoemd, 
- de vzw ‘Jeugdcentrum 2200’ met ondernemingsnummer 0643548577, vertegenwoordigd door 

(X)*, bestuurder, 
hierna ‘verhuurder’ genoemd, 
is overeengekomen hetgeen volgt: 
Artikel 1 
De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, een aantal lokalen met als bestemming 
jeugdhuis te Herentals, Grote Markt 41, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie F, nr. 230L. Er is een 
plaatsbeschrijving opgemaakt. De plaatsbeschrijving, het keuringsattest van de elektriciteit en de 
schema’s van de elektriciteit zijn bijlagen van onderhavig overeenkomst. 
De huurder mag het goed enkel gebruiken als jeugdhuis.  
Artikel 2 



De verhuring loopt voor één jaar, begint op 1 februari 2018 en eindigt van rechtswege en zonder 
opzegging op 1 februari 2019. 
Artikel 3 
De huurprijs bedraagt 323,29 euro. De huurprijs is betaalbaar elke maand. De huurprijs wordt voor de 
eerste maal betaald op 15 februari 2018. 
De huurprijs is betaalbaar door storting op bankrekeningnummer BE79 0910 0008 7733 van de 
verhuurder.  
Artikel 4 
Er is geen aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud.  
Artikel 5 
Gedurende de duur van de overeenkomst zal de verhuurder alle grove herstellingen uitvoeren en de 
huurder de kleine herstellingen. 
De huurder kan enkel werken of verbouwingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de bestemming 
van het goed. Voor alle werken of verbouwingen is uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder 
nodig. 
Artikel 6 
De huurder mag het goed onderverhuren voor kortlopende activiteiten. Voor een onderverhuring over 
een langere periode moet de huurder toestemming vragen aan de verhuurder. 
Artikel 7 
De huurder onderhoudt het gebouw als een goede huisvader.  
Artikel 8 
De huurder is ertoe verplicht zich te laten verzekeren tegen brand, ontploffingen, blikseminslag, storm 
en overstromingen, evenals tegen alle soorten schade veroorzaakt door elektriciteit en tegen alle 
aanverwante risico’s met betrekking tot de onroerende goederen. De huurder bezorgt de verhuurder 
een kopie van de polis. 
Artikel 9 
De huurprijs dekt niet het verbruik van water, gas en elektriciteit. De huurder betaalt deze kosten 
rechtstreeks aan de aanbieders van deze nutsvoorzieningen.  
 
 

016 Selectieprocedure seizoensarbeiders: verlenging van de inschrijvingstermijn 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de inschrijvingstermijn voor de functie van 

seizoenarbeider voor het Netepark te verlengen tot en met 20 februari 2018. De vacature wordt 
opnieuw gepubliceerd volgens de regels voorzien in de rechtspositieregeling.  

2. De planning van de selectieprocedure, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 22 januari 2018, vervalt. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het 
interview plaats heeft op maandag 12 maart 2018. 

 
 

017 Aanstelling meewerkend ploegbaas groen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur: Kevin Ver Elst 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Kevin Ver Elst (X)* aan als meewerkend ploegbaas 
groen, niveau D4, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 26 maart 2018. 
 
 

018 Diensthoofd stedelijke werkplaats (niveau A): openverklaring, vaststelling van de 
voorwaarden, de functiebeschrijving & de selectieprocedure en samenstelling van de 
selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse contractuele functie van 

diensthoofd stedelijke werkplaats in het niveau A open te verklaren en beslist om deze 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 maart 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van diensthoofd stedelijke werkplaats vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
diensthoofd stedelijke werkplaats 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 
eventueel een lijst met de 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, de flexibiliteit en 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 behalen 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. 

D. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaatsvindt op 
maandag 26 maart 2018. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de 
schriftelijke test worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden 
op 17 en 19 april 2018. Het interview vindt plaats op donderdag 26 april 2018.  

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de secretaris stad Herentals, (X)* de 
secretaris OCMW Herentals en (X)* het afdelingshoofd technische zaken Heist-op-den-Berg aan als 
leden van de selectiecommissie voor de functie van diensthoofd stedelijke werkplaats en (X)* de 
coördinator personeel & organisatie als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van 
diensthoofd stedelijke werkplaats. 

 

 

019 Selectieprocedure werkvoorbereider gebouwenbeheer (niveau C): openverklaring, 
vaststelling functiebeschrijving, voorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van de 
selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een voltijdse functie van werkvoorbereider 

gebouwenbeheer in het niveau C 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 maart 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 werkvoorbereider gebouwenbeheer vast. 

3. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 
werkvoorbereider gebouwenbeheer vast als volgt: 
A. Schriftelijke test  

De schriftelijke test is een toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de 
functiebeschrijving. De kandidaat ontvangt na de inschrijving voor de selectieprocedure 
eventueel een lijst met de examenstof.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke test. 

B. Interview 
Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 
motivatie, de leerbereidheid, de flexibiliteit en 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 behalen op het interview.  

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats heeft op 
donderdag 22 maart 2018. Het interview vindt plaats op woensdag 18 april 2018. 

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 
(X)* de teamleider facility & gebouwenbeheer, (X)* het diensthoofd personeel & organisatie en 
(X)* de expert gebouwenbeheer energie gemeentebestuur Geel aan als leden van de 
selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van werkvoorbereider 
gebouwenbeheer en (X)* de coördinator personeelsadministratie, als secretaris van de 
selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van werkvoorbereider 
gebouwenbeheer.  
 
 

020 Selectieprocedure redder (niveau D): openverklaring en samenstelling van de 
selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een wervingsreserve voor de functie van 

redder aan te leggen voor een periode van twee jaar. Kandidaten kunnen deelnemen aan deze 
wervingsreserve bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering.  
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 6 maart 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij 
het college van burgemeester en schepenen.  
De vacature wordt bekend gemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 
rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van redder 
vast als volgt: 
A. Praktische test  

Toetsing van de praktische vaardigheden en competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving. 
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de praktische test. Enkel 
de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor deelname 
aan het interview. 

B. Interview 
In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de motivatie, 
de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete competenties uit het 
verleden van de kandidaat. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten 
loopbaanontwikkeling van de kandidaat in overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling 
die het stadsbestuur kan aanbieden.  



Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de praktische test komen in aanmerking voor 
deelname aan het interview.  
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview. 

3. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de praktische test en het interview 
plaatsvinden op 28 maart 2018. 

4. Het college van burgemeester en schepenen duidt: 
- (X)* het afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking, (X)* de beheerder 

sportinfrastructuur sportfunctionaris Beerse en (X)* het diensthoofd personeel & organisatie 
aan als leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure voor de functie van redder en 
(X)* de coördinator personeelsadministratie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor 
de functie van redder. 
 

 

021 Selectieprocedure beheerder zwembaden & recreatiedomein het Netepark: aanvaarding 
kandidaten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 
dat toegang geeft tot het niveau B en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de 
selectieprocedure voor de functie van beheerder zwembaden & recreatiedomein het Netepark: (X)* 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten een diploma hebben 
dat toegang geeft tot het niveau B, 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 beheerder zwembaden en recreatiedomein het Netepark onder 
voorbehoud van het afleveren van een kopie van hun diploma van het niveau B: (X)* 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende kandidaten geen diploma hebben 
dat toegang geeft tot het niveau B. Zij worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de 
selectieprocedure voor de functie van beheerder zwembaden en recreatiedomein het Netepark: (X)* 
 
 

022 Selectieprocedure logistiek medewerker cultuur: 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 
logistiek medewerker cultuur: (X)* 
 
 

023 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 december 2018: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 december 2018 ontslag wegens 
pensionering aan (X)* de statutair administratief medewerker bibliotheek. 
 
 

024 Indisponibiliteitstelling wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

025 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 
(X)* 
 
 



026 Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 
(X)* 
 
 

027 Intrekking ambtelijke schrapping: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

028 Grootschalig hernummerproject: kennisname evaluatieverslag 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatieverslag van de 
grootschalige hernummering van 2015 tot en met 2017. 
De noodplanningsambtenaar formuleert een voorstel rond simulatie of checkt dat alle 
hernummeringen goed zijn verlopen en alles nu eenvoudig te vinden is. 
 
 

029 Aanvraag adressenlijst door Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de lijst van de jongeren die in 2018 16 of 17 jaar 
worden ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Herentals, tegen een 
vergoeding van 76,05 euro. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het aangevraagde doel. 
 
 

030 Kennisname statistiek Rijksregister 31 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de statistieken van het Rijksregister die 
de toestand op 31 december 2017 weergeven. 
Het bevolkingsaantal van Herentals bedraagt 28.085 inwoners. 
 
 

031 Uitgaven 2017: week 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

032 Bestelbonnen 2018: week 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 12 februari 2018 
(bestelbonnen 2018000820, 2018000884 en 2018001113) goed. 
 

033 Ontvangsten 2018: week 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

034 Uitgaven 2018: week 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 



035 Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 9 januari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 9 januari 2018. 
 
 

036 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: verslag kerkraad 16 januari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de 
kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals van 16 januari 2018. 
 
 

037 Leveren van 30 schildersezels voor de Academie voor Beeldende Kunst - dossier 2018-015 - 
gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma De Wieuw voor 
het leveren van 30 schildersezels voor de Academie voor Beeldende Kunst. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma De Wieuw nv, 
Scheldestraat 59, 2000 Antwerpen, tegen het bedrag van 3.537,40 euro exclusief btw of 4.280,25 euro 
inclusief btw. 
 
 

038 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 5 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 5 van de 
werfvergadering van 2 februari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’.  
Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt zijn vroegere standpunt over de 
bescherming van de waardevolle bomen en vraagt de administratie om hier bijzondere aandacht aan 
te blijven besteden bij de verdere werfopvolging. Naar de aannemer van het skateterrein en de 
aannemer van de ondergrondse parking moet onderzocht worden welke juridische stappen kunnen 
genomen worden, conform de vraag gesteld door de gemeenteraad op 6 februari 2018. 
 
 

039 Aanleg Begijnhofpark - W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 van het dossier ‘aanleg 
Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 31.466,79 euro inclusief btw.  
 
 

040 Verlengen buslijn 220 tijdens daluren tot in Morkhoven-dorp 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intentie van De Lijn om lijn 220 
tijdens de daluren te verlengen tot in Morkhoven-Dorp. Het college van burgemeester en schepenen 
neemt kennis van de infrastructuuraanpassingen die nodig zijn om deze verlenging mogelijk te maken 
en beslist om de STOP-streep in de Rode-Leeuwstraat te verplaatsen zoals De Lijn voorstelt en de eind- 
en beginhalte te voorzien in de St.-Niklaasstraat ter hoogte van de kerk.  
 
 

041 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Veldhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet te verplaatsen in Veldhoven naar aanleiding van de werken aan 
de fiets- en voetpadinfrastructuur.  



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. 

 
 

042 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan 
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 Atealaan van nummer 69 tot 
73 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. 

 
 

043 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Kleerroos - Stadspoortraat - Bovenrij 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om een telecommunicatiekabel te plaatsen van Kleerroos 100 naar Bovenrij 7. 
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. 

 
 



044 Telenet: uitvoeren van grondwerken: Ekelstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Ekelstraat van nummer 103 
tot 113 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. 

 
 

045 Melding klasse 3: (X)*, de Ghellincklaan 5 - zonder voorwerp 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, ingediend op 18 december 
2017, door (X)*, de Ghellincklaan 5, 2200 Herentals, van een nieuwe inrichting nl.: opslag van gassen, 
omvattende: 
- een bovengrondse enkelwandige propaangastank met 500 liter waterinhoud (17.1.2.2.1°); 
op het perceel gelegen in de Ghellincklaan 5 in 2200 Herentals, kadastergegevens afdeling 3 sectie B 
perceelnr. 134K3 en verklaart de melding zonder voorwerp. De exploitatie van de inrichting kan niet 
worden toegestaan omdat de inplantingsplaats niet verenigbaar is met de algemene en aanvullende 
stedenbouwkundige voorschriften. 
 
 

046 Subsidie herbruikbare luiers: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen kent (X)*, Kastanjelaan 29, een subsidie van 100 euro toe 
voor de aankoop van herbruikbare luiers. 
 
 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/188: verlening - stadsbestuur 
Herentals - Veldhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/188 aan het stadsbestuur Herentals, voor het aanleggen van 
voetpaden en fietspaden in Herentals, Veldhoven op het openbare domein. 
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, afdeling 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. 
 
 

048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: nummer SV2017/232: verlening – (X)* - 
Roggestraat 35 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/232 aan (X)* voor het terrein gelegen in Roggestraat 35 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie C, perceel 364A. 
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande 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. 
- De volgende voorwaarden uit het advies 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 de bouwheer contact op via 
technische.dienst@herentals.be. 

- De noodoverlaat van de infiltratievoorziening naar de openbare riolering is toegestaan volgens 
de verkavelingsvoorschriften. Hij moet echter wel gekoppeld worden met het private 
afvalwatercircuit en dit op het eigen terrein. 

- 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. 

- Een private inrit doortrekken tot op het openbaar domein wordt niet toegestaan.  
- De kroonlijsthoogte van de carport moet voorzien worden op 3 m gemeten vanaf de bovenzijde 

van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen. De hoogte van de garages/carports moet 
worden gemeten op de gemeenschappelijke perceelsgrens.  

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

 
 

049 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/215: verlening – (X)* - 
Lichtaartseweg 137 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/215 aan (X)* voor het terrein gelegen in Lichtaartseweg 137 in 2200 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 353F2. 
De aanvraag betreft het aanbrengen van steenstrips en isolatie aan de voorgevel (4 cm). 
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. 
 
 



050 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/237: verlening – (X)* - 
Kruisstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/237 aan (X)* voor het terrein gelegen in de Kruisstraat, 2200 Herentals 
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 38B. 
De aanvraag betreft het kappen van een boom. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst, afdeling groen, moet worden 

gerespecteerd: 
- Er moet een nieuwe hoogstammige inlandse zomereik aangeplant worden, ter hoogte van de te 

kappen boom. 
 
 

051 Bouwberoep tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning nummer 
SV2017/147: kennisname en inname standpunt bvba F. Aerts - Greesstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* 
handelend in naam van bvba F. Aerts tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning 
nummer SV2017/147 van 11 december 2017. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als 
adres Greesstraat 21 in Herentals met kadastrale ligging: 2e afdeling, sectie C, percelen 453, 454F, 456 
en 457. 
Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 11 december 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 
hoorzitting. 
 
 

052 Bouwberoep tegen weigering van de stedenbouwkundige vergunning nummer 
SV2017/151: kennisname en inname standpunt - Heylen-Geerts nv - Toekomstlaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* 
handelend in naam van Heylen-Geerts nv tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning 
nummer SV2017/151 van 13 november 2017. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als 
adres Toekomstlaan 38 en 40 in Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 
220B, 221/02A, 224D, 224H, 225G, 226D en 228G. 
Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 13 november 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 
hoorzitting. 

 
Door het college 

Bij verordening 
 
de secretaris                       de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Bertels 
 
 
 



 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


