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001 Agenda gemeenteraad 6 maart 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende 
punten te agenderen voor de gemeenteraad van 6 maart 2018: 

001 Mobiliteitsstudie Middenkempen: goedkeuring eindrapport 
002 Retributies 2018-2019: Retributiereglement voor gebruik en ontlening materialen bibliotheek 
003 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering in voortzetting van 27 maart 

2018 en vaststelling mandaat 
004 Machtiging tot het ondertekenen van stukken: kennisname 

 
 

002 Rally van de Grensstreek op 7 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Stichting Rally van de 
Grensstreek voor het organiseren van een oriëntatierit over het grondgebied van Herentals op 
7 april 2018 en wijst de organisatoren op de vernieuwde straatnamen. 
De deelnemers moeten zich houden aan de verkeersreglementen. Voor het plaatsen van de 
bewegwijzering moet voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd door de technische dienst. 
 
 

003 Mollenjogging op 15 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Beheercomité Mollenhof vzw 
voor het organiseren van een jogging over het grondgebied van Herentals op 15 april 2018. 
De organisator moet rekening houden met volgende bemerking: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om op het grondgebied van de stad 
Herentals signalisatie aan te brengen. 
Tevens moet de organisatie er ook voor zorgen dat er op grondgebied Herentals signalisatie wordt 
geplaatst waar nodig zodat de voertuigen zich niet vastrijden ter hoogte van het parcours. De stad 
Herentals levert of plaatst zelf geen signalisatie voor de mollenjogging. 
 
 

004 Koningsschieten Sint-Sebastiaansgilde op 3 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel toestemming aan de Sint-
Sebastiaansgilde om het ‘koningsschieten’ te organiseren op 3 juni 2018. 
Dit evenement wordt gekoppeld aan de opening van het Begijnhofpark. Verdere praktische uitwerking 
gebeurt in overleg met de stedelijke diensten. 
 
 



005 Olivia Classic 2018 op 17 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Olivia Classic 2018 voor het 
organiseren van de ‘Olivia Classic 2018’ op 17 juni 2018 over het grondgebied van Herentals. 
Het gevraagde materiaal is gereserveerd. 
 
 

006 Opendeurdag Sint-Sebastiaansgilde naar aanleiding van monumentendag op 
9 september 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Sint-Sebastiaansgilde voor 
het organiseren van hun opendeurdag naar aanleiding van monumentendag op 9 september 2018 op 
het Begijnhof in Herentals en stelt hiervoor de Gildenkamer en de voorgevel ter beschikking.  
De Sint-Sebastiaansgilde moet voor de inname van de rest van het publiek domein op het Begijnhof 
de nodige afspraken maken met de organisatie van Mont Martre.  
 
 

007 Oldie avond pater Kristiaan op 10 november 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de jaarlijkse Oldie 
avond op zaterdag 10 november 2018 in zaal ’t Hof van 20 tot 3 uur. 
 
 

008 Jumelage: ontvangst Randonneurs 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de jumelageritten naar Cosne-sur-Loire 
van woensdag 4 juli 2018 tot zaterdag 7 juli 2018, naar IJsselstein op zaterdag 18 augustus 2018 en 
naar Alpen op zaterdag 25 augustus 2018 en geeft toestemming aan het jumelagecomité medailles te 
voorzien voor de deelnemers van de rit naar Cosne bij aankomst op zaterdag 7 juli 2018 in Morkhoven. 
De medailles en de kosten voor de huur van de douches van de sporthal in Morkhoven worden voor 
rekening genomen van de stadskas. 
 
 

009 Ontvangst Scheppersinstituut Antwerpen: 19 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen steunt het project ‘Pittig gekruid’ van het 
Scheppersinstituut Deurne en Antwerpen en zal de leerlingen ontvangen op 19 april 2018 om 13 uur 
in de raadzaal van de Lakenhal. Schepen Ingrid Ryken zal het stadsbestuur vertegenwoordigen. Er zal 
een mand met streekproducten voorzien worden voor een maximumbedrag van 40 euro. 
 
 

010 Veeprijskamp op 21 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de veeprijskamp op maandag 21 mei 2018 mee 
te organiseren. De organisatie gebeurt in samenwerking met de landelijke raad.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende kosten voor rekening van de stad te 
nemen: 
- het prijzengeld 
- de demonstratiepremies voor ezels en kleinvee 
- de vergoeding voor de dierenarts 
- de huur van de kantine 
- de vergoeding van de juryleden 
- de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval 



- de aankoop van bekers en medailles 
- de kosten voor het buffet 
- binnen het budget wordt extra promotie of animatie voor de 60ste verjaardag van de veeprijskamp 

voorzien. 
 
 

011 In bewaring nemen van archief: verzameling kadasterkaarten gemeente Vorselaar 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt 32 historische kadasterkaarten van het 
gemeentebestuur van Vorselaar in bewaring op het stadsarchief van Herentals. Hiertoe wordt een 
bewaringsovereenkomst opgemaakt.  
 
 

012 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: eindejaarsexpo 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de eindejaarstentoonstelling in 
kasteel Le Paige en het voormalig instituut van de voorzienigheid goed van vrijdag 15 juni 2018 tot en 
met zondag 24 juni 2018. 
 
 

013 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: gebruik van het orgel van de Sint-
Waldetrudiskerk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huurovereenkomst met de kerkfabriek Sint-
Waldetrudis te verlengen voor het gebruik van het kerkorgel voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-
2019 als volgt: 
“Tussen de ondergetekenden: 

- de stad Herentals, voor wie optreedt het college van burgemeester en schepenen, alhier 
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Jan Bertels en de secretaris, mevrouw Tanja 
Mattheus, 

en: 
- de kerkfabriek Sint-Waldetrudis, voor wie optreedt haar ondergetekende voorzitter (X)* en de 

secretaris (X)*, 
wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, mag met het oog op de leergang orgel 
gedurende het schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 gebruik maken van het orgel van de St.-
Waldetrudiskerk onder de hierna beschreven voorwaarden. Hiervoor betaalt de stad een jaarlijkse 
vergoeding van 1.985 euro. 
Artikel 2 
Voormelde schooljaren vangen aan op 1 september 2017 en eindigen op 30 juni 2019, datum waarop 
de overeenkomst een einde neemt zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. 
Artikel 3 
De dagen waarop het orgel mag bespeeld worden, zijn in principe de volgende: dinsdag, vrijdag en 
zaterdag. De uren worden overeengekomen met de academie en de leerkracht. 
Deze regeling geldt niet tijdens de schoolverloven of op officiële feestdagen of kerkelijke hoogdagen. 
Van deze uurregeling kan worden afgeweken indien er kerkelijke of andere activiteiten in de kerk 
plaatsvinden; in dit geval worden de uren verschoven in overleg met de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans. 
Artikel 4 
Buiten deze vaste lestijden kan het orgel nog worden bespeeld mits voorafgaandelijke aanvraag bij en 
mits toestemming van de heer pastoor of diens afgevaardigde. 



Indien hiervoor toestemming wordt gegeven, geschiedt dit bij louter gedoog en zonder dat hieruit enig 
recht kan worden geput. Voor deze extra uren is geen supplementaire vergoeding verschuldigd. 
Artikel 5 
De stad erkent het orgel in een goede staat van onderhoud te hebben bevonden zowel wat het meubel 
betreft als wat betreft de muzikale kwaliteit. 
Artikel 6: gebruiksvoorwaarden 
a. Het gebruik van het orgel geschiedt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leraars 

verantwoordelijk voor het orgelonderricht. Het orgel mag niet worden bespeeld buiten 
aanwezigheid van de verantwoordelijke leraar, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating. 

b. De sleutel van de kerk dient te worden afgehaald en teruggebracht op de dekenij door de voor de 
orgelklas verantwoordelijke leraar of met diens schriftelijke volmacht. 

c. De toegang tot de kerk en het orgel is enkel toegelaten in aanwezigheid van de klastitularis 
verantwoordelijk voor de orgelklas; de leerlingen dienen te allen tijde vergezeld te zijn van de voor 
hen verantwoordelijke leraar, die ervoor zorg dient te dragen dat hij steeds efficiënt toezicht kan 
uitoefenen. 

d. De stad, of haar aangestelde leraar dient er zorg voor te dragen dat de kerkdeuren steeds worden 
gesloten, ook tijdens de lessen, teneinde ongewenst bezoek te beletten; de leerlingen mogen niet 
in de kerk rondlopen zonder begeleiding en dienen zich waardig te gedragen. 

e. Het gebruik van het orgel is persoonlijk voor de leraars en leerlingen van de orgelklas, en het is niet 
toegelaten derden het orgel te laten bespelen of toe te laten tot de kerk. 

f. Veroorzaakte schade dient onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de kerkfabriek. 
Voor de verdere praktische afspraken zal overleg worden gepleegd tussen de directeur van de 
academie en een afgevaardigde van de kerkfabriek.” 
 
 

014 Woonwagenbeleid 2018: Projecten - uitstap naar circus Barones 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en voert het project ‘uitstap met de 
woonwagenbewoners naar de circus Barones’ uit dat plaatsvindt op zondag 11 maart 2018. 
 
 

015 IOK: kennisname verslag buitengewone algemene vergadering van 23 januari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone 
algemene vergadering van IOK van 23 januari 2018. 
 
 

016 Informatieveiligheid: voorstel tot aanstellen interne informatieveiligheidsconsulent en 
aanpassen samenstelling veiligheidscel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als interne informatieveiligheidsconsulent 
met ingang van 1 maart 2018.  
Met ingang van diezelfde datum wordt de samenstelling van de veiligheidscel aangepast als volgt: 
- de externe veiligheidsconsulent, (X)* 
- de interne informatieveiligheidsconsulent, (X)* 
- de interne adjunct-veiligheidsconsulent, (X)* 
- de gemeentesecretaris, (X)* 
- de informaticaverantwoordelijke, (X)* 
- de gebouwenbeheerder, (X)* 
- de bestuurssecretaris-jurist, (X)* 
- de ambtenaar noodplanning, (X)* 
- de coördinator personeelsadministratie, (X)* 
- de archivaris, (X)* 



- ad hoc medewerkers afhankelijk van de te behandelen dossiers. 
 
 

017 Dagvaarding wegaansprakelijkheid: aanstellen raadsman 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 
haar belangen te behartigen in de procedure (X)* tegen de stad Herentals. 
 
 

018 Selectieprocedure arbeider reiniging: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van arbeider reiniging: (X)*. 
 
 

019 Deeltijdse prestaties wegens ziekte: (X)* 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

020 Aanstelling deeltijds administratief assistent met een vervangingsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als deeltijds administratief assistent in 
contractueel verband voor 1/10 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking van 
1 maart 2018 tot einde loopbaanonderbreking en uiterlijk tot en met 30 november 2018.  
 
 

021 Aanstelling teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Koen Brems 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart de contractuele functie van teamleider logistiek, 
evenementenbeheer & administratie open als knelpuntberoep en beslist om deze te vervullen door 
aanwerving van de hoogst gerangschikte kandidaat uit de geldende wervingsreserve voor deze functie. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Koen Brems (X)* aan als teamleider logistiek, 
evenementenbeheer & administratie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum 
van indiensttreding wordt later meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
 

022 Ontslag wegens pensionering vanaf 1 mei 2018: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vanaf 1 mei 2018 ontslag wegens pensionering 
aan (X)*. 
 
 

023 Kennisgeving van de brief van ACOD-LRB van 15 februari 2018 over de 24-urenstaking van 
27 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 15 februari 2018 van 
ACOD-LRB waarin ACOD-LRB meedeelt dat ze een stakingsaanzegging indient voor een 24-urenstaking 
die aanvangt bij het begin van de avondtaak van maandag 26 februari 2018 en eindigt bij het einde 
van de avondtaak van dinsdag 27 februari 2018. 
 
 



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

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

026 Uitgaven 2017: week 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

027 Bestelbonnen 2018: week 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 26 februari 2018 
(bestelbonnen 2018000464 en 2018001643) goed. 
 
 

028 Ontvangsten 2018: week 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

029 Uitgaven 2018: week 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

030 Aanpassen tapkranen toog zaal ‘t Hof - dossier 2018-019: gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma Antoine voor 
het leveren en plaatsen van 3 extra tapkranen met vatenkoeling aan de toog van zaal ’t Hof. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Antoine nv, 
Verwelkomingsstraat 7-9, 1070 Brussel, met een bedrag van 4.192,83 euro exclusief btw of 5.073,32 
euro inclusief btw. 
 
 

031 Organiseren van opleidingen vakbekwaamheid code 95 - dossier 2018-021: gunning van de 
opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het organiseren van 
opleidingen vakbekwaamheid code 95 voor een aantal medewerkers van de stedelijke werkplaats. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), De Coninck opleidingen & trainingen, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel, met 
een bedrag van 13.992 euro exclusief btw of 16.930,33 euro inclusief btw. 
De opleidingen zullen zo veel mogelijk doorgaan in 2018, weliswaar binnen het beschikbare budget. 
Indien nodig zullen een aantal dagen opleiding verschoven worden naar 2019. 
 
 



032 Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat - 
A215168: gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het uitvoeren van wegen- en 
rioleringswerken in Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat toe aan de firma 
Crauwels nv, Koningsbaan 51 uit 2560 Nijlen voor een bedrag van 2.117.411,62 euro, inclusief btw. Het 
verslag bij de ingediende biedingen, het bijhorende addendum en de prijsverantwoording van de firma 
Crauwels nv maken integraal deel uit van deze beslissing. 
 
 

033 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: keuze gunningswijze, vaststelling lastvoorwaarden en 
goedkeuring van firma's voor prijsvraag 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek, de raming en de plannen goed voor de 
opdracht tot het uitvoeren van de rioleringswerken in Diependaal en beslist dat de opdracht moet 
gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat voor deze opdracht een prijsofferte gevraagd 
moet worden aan volgende firma’s: 
- APK Wegenbouw nv, Winkelomseheide 217A uit 2440 Geel 
- V&V Infra bvba, Industriepark 20, IZ Webbekom 1048 uit 3290 Diest 
- Slegers Algemene Aannemingen nv, Kieleberg 8 uit 3740 Bilzen 
- De Peuter, Rietbroek 1 uit 2200 Herentals. 
 
 

034 Inrichten Spaanshofpark (inclusief sport- en spelvoorzieningen en groeninrichting) - 2017-
098: goedkeuring gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gunningsvoorstel van de opdracht ‘inrichten 
Spaanshofpark (inclusief sport- en spelvoorzieningen en groeninrichting)’ goed. Het verslag van nazicht 
van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘inrichten Spaanshofpark (inclusief 
sport- en spelvoorzieningen en groeninrichting)’ aan de economisch meest voordelige bieder, Kompan 
nv, Bosstraat 15, 8780 Oostrozebeke. 
Het bestelbedrag wordt beperkt tot 160.000 euro inclusief 21 % btw. 
 
 

035 Groenstraat - SV2015/00276: aanvaarding aannemer 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt aannemer DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse voor 
de aanleg van het openbaar domein in de Groenstraat volgens het plan 17109A van 23 november 2017. 
 
 

036 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 6 van de 
werfvergadering van 16 februari 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
 
 



037 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: PV van vaststelling 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het proces-verbaal van vaststelling nummer 1 
van 20 februari 2018, opgesteld door de ontwerper, THV Brut/Lama, Antoine Dansaertstraat 92, 1000 
Brussel. 
 
 

038 Vernieuwen dak tuinzaal ‘t Hof en dak VBS ‘t Klavertje - W-056-2017: goedkeuring 
vorderingsstaat 4 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 (eindstaat) van Dakwerken 
Costermans, Kalmthoutsesteenweg 225, 2910 Essen goed voor de opdracht ‘vernieuwen dak tuinzaal 
't Hof en dak VBS ’t Klavertje’ met een bedrag van 56.407,15 euro inclusief 21 % btw. 
 
 

039 Tijdelijk verkeersreglement: buitenspeeldag 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de buitenspeeldag op woensdag 2 mei 2018: 
- Er is op woensdag 2 mei 2018 tussen 9 uur en 17 uur een stilstaan- en parkeerverbod op het 

dorpsplein in Morkhoven. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van ver-
keersborden E3 met onderbord. 

- Er is op woensdag 2 mei 2018 tussen 13 uur en 17 uur een stilstaan- en parkeerverbod op een deel 
van Dorp in Morkhoven. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden 
E3 met onderbord. 

- Er is op woensdag 2 mei 2018 tussen 9 uur en 17 uur geen verkeer toegestaan op het dorpsplein in 
Morkhoven. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met 
verkeersborden C3. 

- Er is op woensdag 2 mei 2018 tussen 13 uur en 17 uur geen doorgaand verkeer mogelijk op een 
deel van Dorp in Morkhoven. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen dranghekken 
met verkeersborden C3. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

040 Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer - schoolfeest op zaterdag 26 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘schoolfeest’ op zaterdag 26 mei 2018 door basisschool De Wegwijzer: 
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Streepstraat (vanaf Dorp tot net achter de school, ter 

hoogte van Streepstraat nummer 4) op zaterdag 26 mei 2018 tussen 8 uur en 19 uur. Deze 
maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

- In de Streepstraat (vanaf Dorp tot de Eusselsstraat) is er geen doorgaand verkeer mogelijk op 
zaterdag 26 mei 2018 tussen 8 uur en 19 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 
van dranghekken met verkeersborden C3, F45, F41 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

041 Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer - ‘Sam de verkeersslang’ op woensdag 16 
mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de verkeersactiviteit ‘Sam de verkeersslang’ op woensdag 16 mei 2018 door 
basisschool De Wegwijzer: 



- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Streepstraat (vanaf Dorp tot net achter de school, ter 
hoogte van Streepstraat nummer 4) op woensdag 16 mei 2018 tussen 8 uur en 12 uur. Deze 
maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

- In de Streepstraat (vanaf Dorp tot de Eusselsstraat) is er geen doorgaand verkeer mogelijk op 
woensdag 16 mei 2018 tussen 8 uur en 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 
plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, F45, F41 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

042 Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer - ‘autoluwe dag’ op vrijdag 22 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van een ‘autoluwe dag’ op vrijdag 22 juni 2018 door basisschool De Wegwijzer: 
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Streepstraat (tussen Dorp en de Eusselsstraat) en de 

Rode-Leeuwstraat (tussen de St.-Niklaasstraat en Tempels) op vrijdag 22 juni 2018 tussen 8 uur en 
16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met 
onderbord. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Streepstraat (tussen Dorp en Eusselsstraat) en de Rode-
Leeuwstraat (tussen St.-Niklaasstraat en Tempels) op vrijdag 22 juni 2018 tussen 8 uur en 16 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, 
M3, F45 en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

043 Tijdelijk verkeersreglement: ATB wedstrijd op 29 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de ATB-wedstrijd op zondag 29 april 2018: 
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de parking in de Heistraat (tegenover school Wijngaard) op 

zondag 29 april 2018 tussen 7 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 
van verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heistraat op zondag 29 april 2018 tussen 7 uur en 23 
uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden 
C3 en M2. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

044 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ in Morkhoven op zondag 13 mei 
2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de wielerwedstrijd ‘Effe Bolle’ op zondag 13 mei 2018: 
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod op zondag 13 mei 2018 tussen 12 uur en 22 uur op het 

volledige parcours van de wielerwedstrijd. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er wordt een enkelrichting ingevoerd op zondag 13 mei 2018 tussen 14 uur en 19 uur in de 
Streepstraat, Broekhoven, Berteneinde, Wiekevorstseweg en Molenstraat. Deze maatregel wordt 
meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a en C31b. Auto’s mogen in de rijrichting van de 
wedstrijd meerijden, na de groene vlag. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 



045 Tijdelijk verkeersreglement: Afsluiten St.-Jansstraat (stuk tussen Gildelaan en 
Herenthoutseweg) tijdens de opendeurdag kOsh campus Scheppersstraat op zondag 6 mei 
2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de opendeurdag van kOsh campus Scheppersstraat op zondag 6 mei 2018: 
- Er is op zondag 6 mei 2018 een parkeerverbod in de St.-Jansstraat tussen 9 uur en 17 uur op het 

stuk tussen de Herenthoutseweg en de Gildelaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door 
verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is op zondag 6 mei 2018 een parkeerverbod in de Scheppersstraat (rechterkant rijbaan) tussen 9 
uur en 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er is op zondag 6 mei 2018 geen doorgaand verkeer mogelijk in de St.-Jansstraat tussen 10 uur en 
17 uur op het stuk tussen de Herenthoutseweg en de Gildelaan. Deze maatregel wordt meegedeeld 
door nadarhekken met verlichting en verkeersborden C3, C31a en C31b. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

046 Tijdelijk verkeersreglement: Hemelbal 2018 op woensdag 9 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het 'Hemelbal 2018' op woensdag 9 mei 2018: 
- Er is een parkeerverbod in de St.-Niklaasstraat (stuk tussen Rode Leeuwstraat en Wiekevorstseweg) 

en de Rode Leeuwstraat (stuk tussen Molenstraat en St.-Niklaasstraat) van woensdag 9 mei 2018 
om 18 uur tot donderdag 10 mei 2018 om 4 uur. Deze maatregel zal worden meegedeeld door het 
plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

- Er wordt een tijdelijke enkelrichting ingevoerd in de Rode Leeuwstraat (stuk tussen Molenstraat en 
St.-Niklaasstraat), St.-Niklaasstraat (stuk tussen Rode Leeuwstraat en Dorp) en Dorp (stuk tussen 
St.-Niklaasstraat en Streepstraat) van woensdag 9 mei 2018 om 20 uur tot donderdag 10 mei 2018 
om 4 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting 
en de verkeersborden C1, F19 en F41 ‘omleiding’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

047 Tijdelijk verkeersreglement: Kermis Morkhoven van zondag 13 mei 2018 tot en met 
dinsdag 15 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de kermis in Morkhoven van zondag 13 mei 2018 tot en met dinsdag 15 mei 2018: 
- Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp in Morkhoven van woensdag 9 mei 2018 om 8 uur tot 

en met woensdag 16 mei 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden 
E3 met onderbord. 

- Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp in Morkhoven van woensdag 9 mei 2018 om 8 uur 
tot en met woensdag 16 mei 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing 
van dranghekken met verkeersborden C3, F45c en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

- Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 

048 Contactvergadering met nutsmaatschappijen: verslag vergadering van 1 februari 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 1 februari 2018 van de 
contactvergadering met de nutsmaatschappijen. 
 
 



049 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kapittelbossen 
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 Kapittelbossen ter hoogte van 
nummer 30 tot en met 34 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. 

 
 

050 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Diesterbaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect in de Diesterbaan ter hoogte van nummer 
7 tot en met 9 te vervangen. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
- De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad 

dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
- Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen 
met een handicap. 

- Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 
m vrij blijven. 

- De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

 
 

051 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Veldhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om de nutsleidingen ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen in 
Veldhoven. 
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. 

 
 

052 Proximus: uitvoeren van grondwerken - hoek Gildelaan - Collegestraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te 
voeren om een kast aan te sluiten op het net op de hoek Gildelaan – Collegestraat. 
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. 

 
 

053 Lenteshopping op 7 en 8 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de volgende logistieke ondersteuning tijdens de 
lenteshopping van 2018 op 7 en 8 april 2018 goed: 
- levering van podiumelementen voor drie catwalks van acht meter.  
 
 

054 Herentals Zomert 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de handelaars en 
horeca het evenement ‘Herentals Zomert’. Het stadsbestuur wenst de handelaars en horecanten alle 
ruimte te geven voor een succesvolle zomereditie en zal dit jaar in die periode, aanvragen voor een 
langdurige zomerbar in het kernwinkelgebied niet toestaan maar doorverwijzen voor samenwerking 
met de erkende middenstandsvereniging. De activiteiten van de verschillende handelaars worden 
aangevraagd volgens de procedure van het evenementenloket en gezamenlijk gepromoot.  
 
 

055 Boscompensatiegronden Herentals: samenwerkingsproject rond strategische 
grondverwervingen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het Regionaal Landschap Kleine en 
Grote Nete om, als samenwerkingstraject tussen verschillende openbare partners, onderzoek te 
voeren naar percelen die in aanmerking komen voor boscompensatie in natura, met het oog op 
toekomstige verwervingen. Als pilootproject wordt de mogelijkheid tot (gezamenlijke) verwerving van 
de percelen van (X)* en de percelen van Umicore onderzocht.  



De afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid wordt aangesteld om een schattingsverslag 
van beide gebieden op te maken.  
 
 

056 Meldingsakte: nv or Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Stationsplein 30: 
kennisname beslissing 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijke 
omgevingsambtenaar van de melding ingediend door nv or Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, gevestigd Frankrijkstraat 56, 1060 Sint-Gillis met betrekking tot een terrein, gelegen in 
Herentals, Stationsplein 30, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie E perceelnummer 369/02G. De 
ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met inrichtingsnummer 20180123-0003, zijnde 
stationsgebouw, omvat de verandering en actualisering van inrichtingen en activiteiten horende bij 
een station. 
 
 

057 Aanvraag omgevingsvergunning: bvba GE Water & Process Technologies, 2280 
Grobbendonk - 2200 Herentals, Toekomstlaan 45 -54 - advies 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning OMV_2017003257 van de provincie Antwerpen over de exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of activiteit voor een ingedeelde inrichting klasse 1 in overeenstemming met de 
gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het 
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, over de algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, in acht worden genomen. 
 
 

058 Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden OMV_2017008530: nv Victor Peeters, 
Openbare- en Industriële reiniging, Zavelbosstraat 1-3 - advies 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies voor het verzoek 
tot bijstelling van de milieuvoorwaarden OMV_2017008530 van de provincie Antwerpen. Het betreft 
het verzoek tot wijziging van de opgelegde lozingsnormen van bedrijfsafvalwater met als voorwaarde 
dat VMM, meer bepaald de afdeling bevoegd voor het lozen van afvalwater, op basis van haar 
bijzondere deskundigheid oordeelt dat de gevraagde normen aanvaardbaar zijn en of er bijkomende 
inspanningen naar voorbehandeling en/of zuivering van het bedrijfsafvalwater moeten voorzien 
worden, vooraleer het in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier 
indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995, 
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen. 
 
 

059 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/218: verlening: - (X)* handelend in 
naam van Firma Verpoorten - Toekomstlaan 48 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/218 aan (X)* handelend in naam van Firma Verpoorten, voor het 
terrein gelegen in Toekomstlaan 48, Toekomstlaan 48A in Herentals met kadastrale omschrijving 2e 
afdeling, sectie D, perceel 102M. 
De aanvraag betreft het bouwen van een toonzaal bij een groothandel in verf, met bovenop een 
appartement dat dienst doet als conciërgewoning. 
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. 
- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is 

van toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 
- De voorwaarden uit het ongunstig advies van Brandweerzone Kempen – Hulpverleningszone 5 

(Geel) van 4 februari 2018 met kenmerk BWDP/HA/8737/014/01/HAJPE moeten strikt nageleefd 
worden. De aanvrager heeft een verklaring (van 19 februari 2018) bezorgd aan het college tot 
strikte naleving van de bepalingen van de brandweer. Deze verklaring werd goedgekeurd door de 
brandweer (mail van 22 februari 2018). 

- De opmerking uit het advies van Agentschap Natuur en Bos van 5 januari 2018 moet strikt nageleefd 
worden: 
- Er is bos aanwezig op het perceel. Deze bosoppervlakte dient bewaard te blijven als bos. Het 

bosdecreet blijft er van toepassing. Kappingen kunnen er maar uitgevoerd worden mits 
machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is niet toegelaten er constructies op te 
richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, de kruid-, of de boomlaag uit te 
voeren, wat o.m. ook betekent dat er daar geen tuin aangelegd kan worden. Als men later nog 
een bijkomende oppervlakte wil ontbossen, bv. voor tuinaanleg, kan dit enkel mits een 
bouwvergunning, met compensatie voor de ontbossing en na advies van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van Toegankelijk Vlaanderen van 18 januari 2018 met kenmerk 
20180109 moet worden gerespecteerd. De opgelegde voorwaarden moeten strikt nageleefd 
worden. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van deskundige milieu van 13 februari 2018 moet worden 
gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 
- De firma Verpoorten, Toekomstlaan 48 is een bestaand bedrijf waaraan een milieuvergunning 

klasse 1 is afgeleverd met einddatum 18 februari 2019. 
- Indien er veranderingen gebeuren aan de inrichting waarbij hinderlijke activiteiten worden 

gewijzigd moeten deze veranderingen worden gemeld aan de bevoegde overheid zoals bepaald 
in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst groen van 12 februari 2018 moet 
worden gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 
- De inplantingsplannen bestaande en nieuwe toestand (alsook de visualisaties) zijn niet 

waarheidsgetrouw wat betreft de bomen in de naaste omgeving van de op te richten constructie 
(toonzaal met conciërgewoning op eerste verdieping). Er ontbreken enkele bomen, die 
bovendien sterk ontwikkeld zijn. Op de foto's is er duidelijk één inheemse eik zichtbaar vlak nabij 
de elektriciteitscabine en langs de perceelsgrens bevindt zich een rij van vier hoogstammige 
loofbomen. Deze rij van vier bomen zouden volgens het ontwerpplan op circa 5,40 meter 
afstand van de gevel van de op te richten constructie komen te staan. Een minimumafstand van 
5 meter van stam tot gevel is te respecteren. Hinder bij windval door takken die tegen het 
gebouw slaan, is niet te verwachten doordat de bomen in het verleden al zijn opgesleund. De 
kronen zullen wel deels boven de constructie hangen omdat de kronen breder uitgroeien dan 
5,40 meter.  

- De aannemer moet vóór, tijdens en na de werkzaamheden de nodige voorzorgsmaatregelen 
treffen ter bescherming van en ter voorkoming van schade aan de wortels, stam en kroon zoals 
opgenomen in het standaardbestek 250, versie 3.1. Hierbij is het vermijden van verdichting van 
de bodem door werfverkeer en opslag van materiaal zeer belangrijk. 

- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 1 februari 2018 met kenmerk 
LM18015 moet worden gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 
- Op het perceel ligt een riolering die deel uitmaakt van het openbaar rioleringsstelsel. Deze ligt 

er al meer dan dertig jaar en is daardoor openbaar door gebruik. De stad heeft een 
onderhoudsplicht voor deze riolering. Omdat het inplantingsplan laat zien dat de nieuwbouw op 
de bestaande riolering wordt voorzien, moet de riolering omgeleid worden. Het materiaal van 
de nieuwe buizen moeten PP (polypropyleen) zijn. Op de plaatsen waar de nieuwe buizen 
gekoppeld worden met de bestaande buis, moeten toezichtsputten geplaatst worden. Voor 
aanvang van de werken moet contact genomen worden met de technische dienst van de stad. 



- Het rioleringsstelsel van de nieuwbouw moet aangesloten worden op de bestaande aansluiting 
van het perceel. 

- Het opgevangen hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden voor de spoeling van het 
toilet op de benedenverdieping. 

- De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering wordt niet toegestaan. Al het 
hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

- De parkeerplaatsen voor de bezoekers moeten aangelegd worden in grasdals. 
- Voor de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

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

060 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning: SV2017/231: verlening - Architectenbureau 
Tyberghien & Partners - Nieuwstraat 1 en Zandstraat 58 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/231 aan Architectenbureau Tyberghien & Partners voor het 
terrein gelegen in Nieuwstraat 1 en Zandstraat 58 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, 
sectie F, perceel 263E3, behalve voor de fietsenberging (afdak voor fietsen en afvalcontainers 
appartementen). 
De aanvraag betreft het verbouwen met functiewijziging, maar zonder wijziging van het aantal 
woongelegenheden, en het plaatsen van verlichte uithangborden. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De voorwaarden in het advies van de Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 1 

februari 2018 met kenmerk BWDP/HA/2009/015/004/01/HADVA moeten gerespecteerd worden. 
Bovendien moet het aantal personen in de horecaruimte beperkt worden tot 49 personen. 

- De voorwaarden in het advies van de milieudienst van 15 februari 2018 moeten gerespecteerd 
worden. 

- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd: 
- het afvalwater uit de keuken moet passeren via een vetafscheider 
- de bestaande aansluiting van het pand op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt 

worden. 
- De toegang tot de constructie of delen van deze constructie moeten voldoen aan artikel 10 §1, 

artikel 12 tot en met 14, artikel 16, 18, 19, artikel 22 tot en met 25 en artikel 33 van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009 en latere wijzigingen. De 
sanitaire cel in de verbruiksruimte is zeer beperkt van oppervlakte en niet rolstoel toegankelijk. De 
inrichting van de sanitaire cel moet herbekeken worden en voorzien worden van minstens één wc 
die rolstoel toegankelijk is.  

- Om te voldoen aan de actuele wetgeving moet men erop toe zien dat alle constructies binnen dit 
perceel vergund zijn. Voor de fietsenberging (afdak voor fietsen en afvalcontainers appartementen) 
werd geen vergunning verleend. Men kan dit in regel stellen via een regularisatie. Alle constructies 
moeten voldoen aan de huidige wetgeving. 

- Voor de fietsen en scooters, te gebruiken door de koeriers, moet een fietsenstalling worden 
voorzien buiten de horecazaak onder het bestaande afdak langs de Zandstraat. Men moet deze 
definitieve stalling voorzien met aanleunsysteem en geen klemsysteem. 

 
 

061 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/244: verlening – (X)* - Nelson 
Mandelaplein 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/244 aan (X)* voor het terrein gelegen in Nelson Mandelaplein 6 
in Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 424G. 
De aanvraag betreft het bouwen van een gesloten 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. 
- Er moet conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 

rookmelders minimaal één rookmelder op elke bouwlaag te worden voorzien. 
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 24 

januari 2018 met kenmerk TD18020 moeten strikt worden nageleefd. 
- Buiten de toegang tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en de 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. 

 
 

062 Stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/186: verlening – (X)* - (Bertheide z/n) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning nummer 
SV2017/186 aan (X)* voor het bouwen van een weekendverblijf op het terrein gelegen in Bertheide in 
Herentals met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 41B. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

omgeving van de stad Herentals.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- De voorwaarden uit het advies van Agentschap Natuur en Bos van 29 november 2017 met kenmerk 

17-219904 moeten strikt nageleefd worden: 
- Er worden geen bomen gekapt. Indien er later toch kappingen moeten uitgevoerd worden, moet 

ofwel een kapmachtiging worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos of een 
stedenbouwkundige vergunning met voorafgaandelijk een individuele ontheffing van het 
ontbossingsverbod. 

- Enkel de 'zone vrij van bomen', zoals ingetekend op het inplantingsplan, mag boomvrij blijven. 
De overige delen van het perceel moeten heraangeplant worden met inheemse 
standplaatsgeschikte boom- en/of struiksoorten in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 m 
of 1,5 x 1,5 m (struiksoorten), in het plantseizoen volgend op het einde van de werken. 

- Er wordt aangeraden om de hemelwaterput te voorzien van de nodige installaties in functie van de 
goede kwaliteit van het water. 

- Conform de gemeenteraadsbeslissing van 6 februari 2018 wordt aan de bouwheer opgelegd dat hij 
een strook grond moet afstaan aan de stad Herentals die werd aangeduid op plan. Het betreft de 
strook tegen de linker perceelsgrens, met een breedte van 3 m en over de volledige lengte van het 
perceel. 
- De kosten verbonden aan de overdracht van de gratis grondafstand zijn ten laste van de 

bouwheer. 
- De bouwheer moet aan het stadsbestuur een belofte van gratis grondafstand voorleggen en 

moet aan deze voorwaarde hebben voldaan, vooraleer hij gebruik mag maken van deze 
stedenbouwkundige vergunning. 

 
 

063 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/200: verlening: - (X)* - Kapittelbossen 6 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/200 aan (X)* voor het terrein gelegen in Kapittelbossen 6 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 639P. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een vrijstaande 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 voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 10 januari 2018 
met kenmerk LM18004 moeten strikt nageleefd worden: 
- De woning heeft een bestaande huisaansluiting die behouden en hergebruikt moet worden. 
- Overtollig hemelwater moet opgevangen worden in een infiltratievoorziening op het eigen 

terrein zonder noodoverlaat op de openbare riolering. 
- Als infiltratie van overtollig hemelwater technisch gezien op geen enkele manier mogelijk is, moet 

dit aangetoond worden door middel van resultaten van infiltratieproeven. 
- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 
- 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. 

- Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is 
van toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 

 
 

064 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/205: verlening: - (X)* - Molenvest 47 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/205 aan (X)* voor het terrein gelegen in Molenvest 47 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 318P2, 318Z2. 
De aanvraag betreft het bouwen van 5 appartementen met kelder en het bouwen van een carport 
voor 7 wagens. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

omgeving van de stad Herentals.  
- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 23 januari 2018 

met kenmerk TD18016 moeten strikt nageleefd worden: 
- Er moet een aansluiting op de openbare riolering aangevraagd worden via 

www.herentals.be/rioolaansluiting en dit vóór de aanleg van het private afvalwaterstelsel. 
- Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 
- De voorwaarde uit het voorwaardelijk gunstig advies van Eandis van 5 februari 2018 moet strikt 

nageleefd worden: 
- De bijkomende wooneenheden kunnen aangesloten worden op het bestaande 

laagspanningsnet voor zover de vermogens beperkt blijven tot 9,2 kVA per aansluiting en 22.2 
kVA voor de algemene delen.  

- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 15 februari 2018 met kenmerk BWDP/2018-0073/001/ 01/HADVA 
moeten strikt nageleefd worden.  

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

- De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 
woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van 
een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner 
zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners 
uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten/aktes in 
het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 

 
 
 
 



065 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/222: verlening – (X)* - Duipt 20 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/222 aan (X)* voor het terrein gelegen in Duipt 20 in Herentals met 
kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 158A, 160A. 
De aanvraag betreft het omvormen van kaprijpe (Italiaanse) populieren en de extra aanplanting van 
nieuwe bomen. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- Het advies van het Agentschap Natuur en Bos moet worden gerespecteerd. 
- De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst, afdeling groen moeten worden 

gerespecteerd: 
- De bomenrijen zoals aangevraagd mogen worden geveld indien strikt voldaan wordt aan de 

beschrijving van de werken zoals opgenomen in het aanvraagdossier. Dit houdt onder andere 
de uitvoering van de compenserende aanplantingen in én de extra aanplantingen zoals 
voorgesteld door de aanvrager. Voor de aanplant langs de Stapkensloop moet de aanvrager 
rekening houden met de voorschriften van de waterloopbeheerder. 

- De hoogstammen winterlindes (Tilia cordata) moeten een minimum plantmaat van 8 -10 cm te 
hebben.  

- De hoogstammen veldesdoorns (Acer campestre), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), boskers 
(Prunus avium), zwarte els (Alnus glutinosa) en zomereik (Quercus robur) moeten een minimum 
plantmaat van 8 - 10 cm hebben.  

- De nieuwe aanplantingen (zowel hoogstam als houtkant) moeten worden beschermd tegen 
vraatschade van dieren.  

- De nieuwe aanplantingen moeten worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na het 
vellen van de aangevraagde bomenrijen.  

- Bij het niet aanslaan van de aanplant moet deze telkens in het eerstvolgende plantseizoen 
worden vervangen.  

- De aanvrager moet zich voor een correcte realisatie van de voorgestelde aanplantingen waar 
nodig laten bijstaan door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

 
 

066 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/210: verlening – (X)* - 
Molenvest 54 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/210 aan (X)* voor het terrein gelegen in Molenvest 54 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 637N3. 
De aanvraag betreft het verbouwen 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 volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst moet worden gerespecteerd: 

- het terras moet afwateren naar de achterliggende tuinzone. 
- Het raam van de achtergevel van de nieuwbouw moet op minimum 60 cm afstand staan van de 

scheilijn met de rechterbuur. 
- De rookmelders moeten verplicht voorzien worden. 
 
 



067 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/211: verlening – (X)* - 
Bakendonk 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/211 aan (X)* voor het terrein gelegen in Bakendonk z/n in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 224Y. 
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning met inpandige garage en 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 voorwaarden uit het advies van de technische dienst moeten worden gerespecteerd: 

- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het 
huishoudelijk afvalwater. 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 via 
technische.dienst@herentals.be.  

- Het opgevangen hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden via een buitenkraantje.  
- De infiltratievoorziening voor hemelwater mag geen noodoverlaat hebben naar de openbare 

riolering, al het water moet infiltreren op het eigen terrein. Indien het infiltreren op het eigen 
terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit aangetoond worden door middel 
van resultaten van infiltratieproeven.  

- De inrit mag ter hoogte van de rooilijn een maximale breedte hebben van 5 meter en moet 
aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.  

- Het tuinpad naar de voordeur moet vertrekken vanuit de oprit en mag geen extra verharding 
ter hoogte van de rooilijn met zich meebrengen.  

- In de oprit moet een aquadrain voorzien worden zodat afstromend water niet op het openbaar 
domein terechtkomt.  

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

- Volgende voorwaarde uit het advies van de technische dienst, afdeling groen moet worden 
gerespecteerd: 
- Voor kappen van bomen moet voldaan worden aan de verkavelingsvoorschriften. Kappen van 

bomen kan enkel toegestaan worden voor zover noodzakelijk is met het oog op de oprichting 
van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen. 

- 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. 

 
 

068 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/229: verlening: - (X)* - Lijsterdreef 5 
BESLUIT 
Het college van burgmeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/229 aan (X)* voor het terrein gelegen in Lijsterdreef 5 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie A, perceel 224L. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning en het uitbreiden van een garage met een 
tuinberging. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken doorgeven aan de dienst 

omgeving van de stad Herentals.  
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 20 februari 2018 met kenmerk 

TD18025 moet worden gerespecteerd. Volgende voorwaarden moeten strikt nageleefd worden: 



- De woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 
hergebruikt moet worden. 

- Opgevangen hemelwater moet minimaal hergebruikt worden via een buitenkraan. 
- De overloop van de hemelwaterput op de openbare riolering moet opgeheven worden. 

Overtollig hemelwater moet afgeleid worden naar een infiltratievoorziening op het eigen 
terrein. 

- 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. 

 
 

069 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/198: verlening - Immovia - 
Stadspoortstraat 13-15 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/198 aan Immovia, Viane, voor het terrein gelegen in 
Stadspoortstraat 11, Stadspoortstraat 13, Stadspoortstraat 15 in Herentals met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 435Y. 
De aanvraag betreft het regulariseren en het verbouwen van een bestaand appartementsgebouw. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de 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 achterliggende studio op de benedenverdieping (studio 4) moet volledig worden gesloopt. De 

volledige constructie van studio 4 met uitzondering van de fietsenberging en ruimte voor 
afvalbakken moet worden verwijderd tot op de grond. De vrij gekomen ruimte op de 
benedenverdieping moet worden ingericht als kwalitatieve buitenruimte voor de voorliggende 
woongelegenheden (studio 1, studio 2 en appartement 3) in de vorm van een tuinzone. De plannen 
worden aangepast in het rood. 

- De vrijgekomen achtergevel op de benedenverdieping door het slopen van studio 4 moet 
kwalitatief en met degelijke materialen worden afgewerkt. 

- De woongelegenheden op de benedenverdieping (studio 1, studio 2 en appartement 3) moeten elk 
over minimaal 1 voldoende grote raampartij te beschikken aan de achterzijde. 

- De openkoer op de benedenverdieping aan de achterzijde moet worden ingericht als tuinzone. 
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de mobiliteitsambtenaar van 19 

februari 2018 moeten strikt worden nageleefd. De fietsenberging op de benedenverdieping moet 
worden uitgebreid zodat er kan voldaan worden aan het advies van de mobiliteitsambtenaar: 
- Er moet minstens ruimte worden voorzien voor 17 fietsen. 
- De fietsenparkeerplaats moet een minimale lengte van 3,60 meter (1,80 meter lengte fiets + 

1,80 meter) manoeuvreerruimte hebben en een minimale afstand as op as van 0,75 meter. 
- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Kempen – 

Hulpverleningszone 5 (Geel) van 19 februari 2018 met kenmerk BWDP/2018-0063/001/01/HADVA 
moeten strikt worden nageleefd. 

- Elke woongelegenheid op de eerste verdieping moet beschikken over een kwalitatieve 
buitenruimte met een minimale oppervlakte van 4m². 

- Er moet voor het linker appartement op de tweede verdieping een kwalitatieve buitenruimte 
worden voorzien in de vorm van een terras met een minimale oppervlakte van 4 m².  

 
 

070 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/216: weigering - Groep Vinspi - 
Gareelmakersstraat 61,63 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning reguliere 
procedure nummer SV2017/216 aan Groep Vinspi en (X)* voor het terrein gelegen in 



Gareelmakersstraat 61 en 63 in Herentals met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, perceel 
280L2. De aanvraag betreft het plaatsen van een hoogspanningscabine in de voortuinstrook. De 
aanvraag wordt geweigerd omwille van volgende redenen: 
- Het oprichten van een hoogspanningscabine is ruimtelijk niet verenigbaar met de inrichting in een 

voortuinstrook. Het plaatsen van een hoogspanningscabine op het perceel is enkel verenigbaar 
indien deze wordt ingepland in de daartoe bestemde zone voor bebouwing en dit in aansluiting 
met de bebouwing, bijvoorbeeld geïntegreerd in een ondergrondse bouwlaag. 

- De realisatie van een hoogspanningscabine op deze locatie heeft een negatieve impact op het 
straatbeeld van zowel de Gareelmakersstraat als mogelijk ook de St.-Jobsstraat tot gevolg. 

- Buiten de toegang tot de woning moet de voortuinstrook als tuin aangelegd worden met 
streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Er is geen vergunning afgeleverd om de 
voortuinstrook als parkeerstrook in te richten. 

- Om te voldoen aan de actuele wetgeving dient men erop toe te zien dat alle constructies binnen 
dit perceel vergund zijn. Men kan dit in regel stellen via een regularisatie. Alle constructies dienen 
te voldoen aan de huidige wetgeving. 

 
 

071 Bouwberoep tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning nummer 
SV2017/166: kennisname en inname standpunt – (X)* - Zandstraat 116 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep ingesteld door (X)* tegen 
de weigering van de stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/166 van 4 december 2017. De 
aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zandstraat 116 in Herentals met kadastrale 
omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 156L. 
Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar besluit van 4 december 2017. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 
hoorzitting. 
 
 

072 Bouwberoep bij deputatie - dossier nummer SV2017/052: kennisname uitspraak deputatie 
(beroep derden niet ingewilligd) - Familiehulp vzw en De Speelboom vzw - Wolstraat 23 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de deputatie van 18 
januari 2018 waarbij het beroep van een aantal belanghebbende derden tegen het vergunningsbesluit 
van het college van burgemeester en schepenen van 17 juli 2017 voor het oprichten van een 
nieuwbouw kinderdagverblijf, het verbouwen van een kloostervleugel tot zorgregiokantoor en de 
volledige sloop van het huidige kinderdagverblijf op een terrein met adres Wolstraat 23 in Herentals, 
niet wordt ingewilligd en vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte en 
aanvullende plannen en onder de volgende voorwaarden: 
- Het advies van Brandweerzone Kempen – Hulpverleningszone 5 (Geel) van 27 april 2017 moet strikt 

worden nageleefd. 
- Het advies van de provinciale dienst integraal waterbeleid van 28 april 2017 moet strikt worden 

nageleefd. 
- Het advies van de dienst omgeving van de stad (milieu) van 28 april 2017 moet strikt worden 

nageleefd. 
- Het advies van de technische dienst van 8 juni 2017 en 22 november 2017 (zaak van de wegen) 

moet strikt worden nageleefd. 
- Het advies van het agentschap toegankelijk Vlaanderen van 2 december 2016 moet strikt worden 

nageleefd. 
- De voorwaarden opgenomen in de beslissing van de gemeenteraad van de stad Herentals van 5 

december 2017 moeten strikt worden nageleefd. 
 
 



073 Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen: vermoedenslijst 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gecontroleerde inventaris van de 
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2018 opgemaakt op vraag van de Vlaamse overheid, 
departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed. 
 
 

074 Verkavelingsvergunning nummer V2017/003: verlening – (X)* (2 loten Pastoorsbos) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de verkavelingsvergunning nummer V2017/003 
aan (X)* voor het verkavelen van 2 loten op een terrein gelegen in Pastoorsbos 18 in 2200 Herentals 
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie D, perceel 68L, 69A2. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bestaande bebouwing moet afgebroken zijn vooraleer gebruik gemaakt kan worden van de 

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 11 december 2017 met kenmerk 

EL17170 moet worden gevolgd.  
- De stedenbouwkundige voorschriften moeten worden aangepast als volgt: 

- een eventuele complementaire functie mag niet verkeersgenererend zijn  
- de dakvorm voor vrijstaande bijgebouwen wordt als volgt vastgelegd: 

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

- de zone voor een carport wordt weergegeven op het verkavelingsplan. 
Conform het gemeenteraadsbesluit van 6 februari 2018 legt het college van burgemeester en 
schepenen aan de verkavelaar volgende lasten op: 
- 1.000 euro voor de uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Eandis van 15 

november 2017 met kenmerk 312396_47155 
- 1.955,07 euro voor de uitbreiding van het drinkwaternet volgens kostenraming van Pidpa van 28 

december 2017 met kenmerk D-23-727 
- de hierboven genoemde bedragen betreffen slechts ramingen, de eigenlijke afrekening zal 

gebeuren op basis van facturen van de betreffende nutsmaatschappijen 
- de verkavelaar is tevens verplicht om de verkavelingsreglementering, opgelegd door Eandis, na te 

leven 
- de verkavelaar is verplicht om aan de stad een strook grond af te staan die gelegen is tussen de 

huidige rooilijn conform de atlas der buurtwegen en de indicatieve rooilijn conform de verkaveling 
V1974_11N. De indicatieve rooilijn zal zich op 3 meter uit de as van de weg bevinden 

- de verkavelaar is verplicht om te voldoen aan de opgelegde voorwaarden van de 
nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa en moet aan de stad een belofte van gratis grondafstand 
bezorgen vooraleer een financieel attest kan worden verkregen. 

 
 

075 Verkavelingsvergunning nummer V2017/006: kennisname verlening : Landmeter- & 
Expertisekantoor Verbeeck bvba (2 loten Druivenstraat z/n) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verkavelingsvergunning nummer 
V2017/006 die door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 15 februari 2018 werd 
verleend aan Landmeter- & Expertisekantoor Verbeeck bvba voor het verkavelen van 2 loten in 
Herentals, Druivenstraat z/n. 
De verkavelingsvergunning werd verleend onder de volgende voorwaarden: 
- De door de aanvrager opgestelde verkavelingsvoorschriften moeten strikt worden toegepast. 



- De voorwaarden gesteld in het advies van het agentschap voor natuur en bos van 26 juli 2017 
moeten strikt worden nageleefd: 
- de vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en 

onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer COMP/17/0227/AN 

- de te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.973 m², voorziet de verkavelingsaanvraag een 
ontbossing, dan zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot 
ontbossing vervat 

- de bosbehoudsbijdrage van 6.905,5 euro moet binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 
gebruik mag worden gemaakt van deze vergunning, gestort worden. Het 
overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door 
het agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht 
wordt. Vervreemding van de kavels is slechts toegelaten nadat men voldaan heeft aan de 
boscompensatieplicht. Een attest ter bewijs hiervan moet aan de verkoopakte van elk lot 
toegevoegd worden. 

 
 

076 Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: nieuwe verkaveling Morkhoven 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laverge van 26 
januari 2018 over de nieuwe verkaveling in Morkhoven en antwoordt met een brief. 

 
 

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


