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001 Hopper de Brink: officiële opening de Shelter op 26 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, Hopper de Brink, voor de opening van de Shelter, het aangepast campingsanitair en het 
vernieuwde rolstoelpad op zaterdag 26 mei 2018 van 13 tot 19 uur. Het college van burgemeester en 
schepenen voorziet een afvaardiging voor deze officiële opening na ontvangst van de uitnodiging met 
concrete planning. 
Niet alle gevraagde uitleenmaterialen kunnen geleverd worden. De gevraagde 45 tafels, 150 stoelen, 
18 receptietafels en tenten werden reeds ontleend voor schoolfeesten. De loopfietsen en 
theaterkoffer behoren niet tot het uitleenmateriaal en kunnen niet ontleend worden. De andere 
uitleenmaterialen worden geleverd volgens de gebruikelijke retributiereglementen. 
Voor zaterdag 26 mei 2018 zouden er sportmaterialen uitgeleend kunnen worden zodat er een kleine 
activiteit kan georganiseerd worden. Het begeleiden van de activiteit gebeurt door mensen van De 
Brink zelf. In samenwerking zullen de dienst toerisme en de vzw Toerisme Herentals zorgen voor een 
promotiestand op het evenement. 
De verschillende subsidies moeten afzonderlijk aangevraagd worden op de daarvoor voorziene 
formulieren en moeten ingediend worden bij de betrokken diensten. De toekenning van een subsidie 
gebeurt per aanvraag en volgens de geldende subsidiereglementen.  
Het parkeerverbod wordt opgemaakt en doorgegeven aan de stedelijke werkplaats. 
Het vullen van de putten wordt opgenomen in de planning. 
De organisator kan niet beschikken over de stadsbus. 
 
 

002 Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking Lokale Helden gaat vreemd! 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerking van het slotmoment van 
Wereldtals VII met Lokale Helden in het JC2200 op 27 april 2018 goed. 
 
 

003 Jumelage: ontmoetingsdag schaakclub Noorderwijk in IJsselstein 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontmoetingsdag tussen de 
Schaakclub Noorderwijk en de Schaakclub uit IJsselstein op zaterdag 7 april 2018 in IJsselstein. Hiervoor 
voorziet het college van burgemeester en schepenen een bedrag van 250 euro voor de 
vervoersonkosten.  
 
 

004 Jumelage: ontmoetingsdag Rode Kruis Herentals - IJsselstein in Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontmoetingsdag in Herentals tussen 
het Rode Kruis uit IJsselstein en het Rode Kruis uit Herentals. Deze ontmoeting vindt plaats op zondag 



6 mei 2018. Op deze dag vindt ook de opening van het toeristisch seizoen in Herentals plaats en wordt 
er ’s avonds een zaal en avondmaal voorzien voor de verenigingen. Hiervoor voorziet het college van 
burgemeester en schepenen een bijdrage van 250 euro. 
 
 

005 Jumelage: weekend Scouts 5e & 12e Kempen - Scouts Nico Steenbeekgroep uit IJsselstein 
in Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitwisseling van Scouts Nico 
Steenbeekgroep uit IJsselstein en de Scouts 5e & 12e Kempen uit Herentals. Deze uitwisseling vindt 
plaats van donderdag 11 mei 2018 tot en met zondag 13 mei 2018 in Herentals.  
Op donderdag 10 mei 2018 rond 12 uur vindt het onthaal plaats van de scoutsgroep uit IJsselstein. 
Schepen Ingrid Ryken zal aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het stadbestuur. Op zaterdag 
12 mei 2018 wordt er om 13.30 uur een spel gespeeld waarbij schepen Ingrid Ryken aanwezig zal zijn 
tijdens het openingsritueel. Het college van burgemeester en schepenen voorziet een bedrag van 
250 euro als bijdrage voor de avondmaaltijd op zaterdag. De dienst toerisme voorziet een aandenken 
aan het uitwisselingsweekend met het logo van Herentals voor de scoutsleden uit IJsselstein. 
 
 

006 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vacante functies 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende deeltijdse functies voor eventuele vaste 
benoeming vacant te verklaren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 
Herentals: 

ambt/vak - LG MG HG totaal 

algemene artistieke bewegingsleer   3     3 

algemene muziekcultuur     3   3 

algemene muziektheorie     1   1 

artistieke training   3 4 4 11 

begeleider       9 9 

begeleidingspraktijk klavecimbel     1   1 

dansinitiatie   2     2 

ensemble volksmuziek     1 1 2 

instrument altviool   2   1 3 

instrument klavecimbel     1 1 2 

instrument gitaar   5 2   7 

instrument hoorn     2   2 

instrument klarinet   3     3 

instrument piano   1     1 

instrument viool   3 1 1 5 

instrument volksmuziek diatonische accordeon   3 2 1 6 

instrument volksmuziek doedelzak   2   1 3 

instrument volksmuziek folkviool   2   1 3 

instrument/jazz & lichte muziek cornet       1 1 

instrument/jazz & lichte muziek piano/keyboard       1 1 

instrument/jazz & lichte muziek trombone     2   2 

instrument/jazz & lichte muziek tuba     1   1 

koor     1   1 

luisterpraktijk     2   2 



muziekcultuur volksmuziek     1   1 

muziekgeschiedenis       2 2 

opsteller 46       46 

pedagogische coördinatie instrument/jazz & lichte 
muziek basgitaar 

      6 6 

pedagogische coördinatie samenzang   0,5     0,5 

samenzang   1     1 

verbale vorming     1   1 

zang   1     1 

zang volksmuziek   3     3 

Algemeen totaal 46 34,5 26 30 136,5 

 
 

007 Fit met je kind 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van 19 mei 2018 tot en met 23 juni 2018 het 
project ‘Fit met je kind’ te organiseren. Hierbij zullen 4 beweegsessies ouder-kind plaatsvinden en 2 
sessies over gezonde voeding. De deelnameprijs bedraagt 3 euro per sessie, houders van een 
vrijetijdspas betalen 1 euro. 
 
 

008 Selectieprocedure logistiek medewerker cultuur & toerisme: kennisgeving eindproces-
verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van logistiek medewerker cultuur & toerisme. 
 
 

009 Administratief medewerker mobiliteit: voorwaarden en functiebeschrijving 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de gewijzigde 
functiebeschrijving en voorwaarden voor de functie van administratief medewerker mobiliteit in het 
niveau C en beslist om de gewijzigde functiebeschrijving en voorwaarden voor de functie van 
administratief medewerker mobiliteit in het niveau C voor te leggen aan een volgend 
onderhandelingscomité.  
Na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties wordt het dossier met de 
functiebeschrijving en met de voorwaarden voor de functie van administratief medewerker mobiliteit 
in het niveau C voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgermeester en schepenen.  
 
 

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

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



012 Uitgaven 2017: week 13 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

013 Ontvangsten 2018: week 13 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

014 Uitgaven 2018: week 13 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

015 Leveren van een duo-speed poetsmachine met toebehoren - dossier 2018-034: gunning 
van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van een duo-speed poetsmachine voor het administratief centrum. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), Verpa Benelux nv, Nikelaan 27, 2430 Laakdal, met een bedrag van 
2.227,09 euro exclusief btw of 2.694,78 euro inclusief btw. 
 
 

016 Leveren van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord 
en Dans - dossier 2018-033: gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van muziekinstrumenten en toebehoren voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), Music Vanderheyden, Pas 138, 2440 Geel, met een bedrag van 
2.510,75 euro exclusief btw of 3.038,01 euro inclusief btw. 
 
 

017 Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanbestedingsdossier (W-074-2018) en de 
raming voor de opdracht ‘aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven’, opgesteld door 
de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem goed. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.  
De raming bedraagt 540.714 euro exclusief btw of 632.381,94 euro inclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
 



018 Verstopping riolering op het openbaar domein ter hoogte van Lierseweg 89: vraag van (X)* 
tot terugbetaling gemaakte kosten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 212 euro die (X)* Lierseweg 89, maakte om 
de afvoer van de woning te laten ontstoppen, terug te betalen. 
 
 

019 Verstopping riolering op het openbaar domein ter hoogte van Beukenlaan 5: vraag van 
(X)* tot terugbetaling gemaakte kosten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 148,40 euro die (X)* Beukenlaan 5, maakte 
om de afvoer van de woning te laten ontstoppen, terug te betalen.  
 
 

020 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Welvaartstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te 
voeren om kabels te leggen aan Welvaartstraat 1. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

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

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

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

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

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

- De kosten zullen verrekend worden aan Proximus indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  
 
 

021 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wezelpad 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om ondergrondse leidingen te plaatsen in het Wezelpad.  
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
- Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
- De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

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

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

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

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

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

- De kosten zullen verrekend worden aan Telenet indien de voorwaarden niet worden nageleefd.  
 



022 Privatieve ingebruikname van het openbaar domein: t-interim, Bovenrij 35/1: plaatsen 
stoepbord. 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan t-interim, Bovenrij 35/1, 2200 
Herentals om een stoepbord (1 m²) aan de voorgevel van het kantoor te plaatsen. Er moet, rekening 
houdend met de paaltjes, steeds een doorgang van 1,5 meter gerespecteerd worden.  
Er is jaarlijks een plaatsrecht voor de ingenomen oppervlakte verschuldigd. 
 
 

023 Parkeerverbod Lierseweg tijdens werken Van Eccelpoel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 16 april 2018 tot einde van de werken 
van versmarkt Van Eccelpoel tijdelijk een parkeerverbod te creëren op de langsparkeerstrook voor het 
huidige parkeerterrein van Van Eccelpoel en hier tijdelijk een laad- en loszone te maken. Dit betekent 
dat iedereen hier mag stilstaan om te laden en lossen. Niet alleen Van Eccelpoel, maar ook andere 
handelaars in de buurt kunnen hiervan gebruik maken. Dit impliceert geen kost voor Van Eccelpoel en 
medegebruik door andere handelaars in de buurt die willen laden en lossen. 
 
 

024 Module 13 vrijliggende fietspaden Poederleeseweg: parkeeronderzoek en afweging van 
verschillende alternatieve parkeermogelijkheden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het studiebureau om in verband met de aanleg 
van vrijliggende fietspaden langs de N153 Poederleeseweg, op alle toekomstige plannen zowel de 
oude als de nieuwe huisnummers te vermelden en het meest recente kadasterplan als basislaag van 
alle toekomstige plannen te gebruiken. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 27 november 2017 over 
het parkeeronderzoek en merkt op dat het weergegeven tekort van 21 parkeerplaatsen in zone 7 niet 
klopt omdat dit gebaseerd is op het totaal aantal theoretisch beschikbare parkeerplaatsen in de 
bestaande toestand in plaats van op het werkelijk aantal gebruikte parkeerplaatsen cfr. de uitgevoerde 
tellingen. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ‘nota parkeerstudie’ van 24 januari 
2018, opgemaakt door Technum en vindt deze nota onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt. Het college 
van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de visie van de technische dienst/dienst 
mobiliteit om enkel in de zones 2, 7 en 9 langsparkeren te voorzien en vraagt aan het studiebureau om 
de parkeernota van de technische dienst van 29 maart 2018 mee te verwerken in één gezamenlijke 
parkeernota. Heel specifiek vraagt het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau 
om een consequente parkeernota op te maken (afstemmen van de aantallen in de parkeerbalansen 
op de aantallen die in de overzichtstekeningen zijn weergegeven). De consequenties van deze 
gezamenlijke parkeernota moeten door het studiebureau in kaart gebracht worden en als een 
‘addendum projectnota’ geagendeerd worden op de bevoegde beslissingsorganen. In dit addendum 
projectnota moet eveneens een kostenraming voor de verbreding van de spooroverweg opgenomen 
worden als blijkt dat dit noodzakelijk is volgens het plaatselijke dwarsprofiel. Op die manier kunnen 
subsidies verkregen worden voor de verbreding van de spooroverweg. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het studiebureau om in de aanloop naar de 
opmaak van het definitief ontwerp volgende aspecten verder na te kijken en te verifiëren: 
- Locatie en breedte van de opritten (in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de 

stad) 
- Opmaken van een oplossingsvoorstel op die locaties waar de hellingspercentages van aantakkende 

gemeentewegen of private opritten groot zijn 
- Bekijken welke de mogelijkheden zijn met betrekking tot openbaar groen 
- Aanplant van bomen en inrichting van langsparkeerplaatsen afstemmen op zichtbaarheid bij het 

verlaten van de private opritten 



- Bekijken hoe de materialisatie van de aantakkende trage wegen afgestemd kan worden op de 
materialisatie van het voet- en fietspad. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen voetpad aan te leggen aan de kant van 
de oneven huisnummers omdat de Poederleeseweg zich niet in de bebouwde kom bevindt en 
voetgangers de begaanbare berm kunnen gebruiken. Aan de kant van de even huisnummers blijft het 
voorziene voetpad wel behouden in de zones 2, 7, 8 en 9 omwille van enerzijds de 2 trage wegen die 
hier op de Poederleeseweg uitkomen en anderzijds omwille van de beperkte restruimte tussen de 
achterkant van het fietspad en de gevellijn.  
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om de bovengrondse nutsleidingen, 
die zich bevinden vanaf Bosdreef tot aan de grens met Vorselaar, ondergronds te brengen en vraagt 
om hiervoor een kostenraming op te vragen bij Eandis. 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om te betrachten de parallelle 
private weg die zich bevindt tussen Wittenberg en de Holle Weg mee op te nemen in het openbaar 
domein om de huisvuilophaling en de postbedeling van de aangelanden op een vlotte manier te 
kunnen laten verlopen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan het studiebureau om 
dit op korte termijn verder uit te werken zodat de technische dienst en de dienst patrimonium daarna 
een overleg kunnen organiseren met de aangelanden, Bpost en IOK om de haalbaarheid van dit 
voorstel af te toetsen. 
 
 

025 Aanvraag nieuwe vergunning exploitatiedienst verhuren van voertuigen met bestuurder: 
(X)* Doornestraat 38 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verlengt de bestaande exploitatievergunningen van (X)* 
met de periode van 5 jaar tot 28 april 2023 voor de verhuurvoertuigen met volgende 
herkenningstekens: VVB2250 enVVB2251.  
Het college van burgemeester en schepenen staat twee nieuwe exploitatievergunningen toe (X)*. 
De jaarlijks geïndexeerde belasting van 250 euro moet worden betaald per voertuig.  
 
 

026 Openbaar groen: vellen Amerikaanse eik Schuttersstraat 59: kennisname 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vellen van één Amerikaanse eik 
(Quercus rubra) uit veiligheidsoverwegingen, gelegen op openbaar domein in de berm vooraan 
Schuttersstraat 59. De opdracht wordt uitbesteed. In het eerstvolgende plantseizoen zal de 
groendienst een hoogstammige loofboom aanplanten in de aangrenzende groenzone ter compensatie 
van de gevelde boom.  
 
 

027 Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en leefmilieu: 16 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de commissie ruimtelijke 
ordening en leefmilieu om de commissie bijeen te roepen op 16 april 2018 om 20 uur en volgende 
punten op de agenda te plaatsen: 
- luchtkwaliteitsonderzoek in Herentals 
- toelichting omgevingshandhaving. 
 
 

028 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/228: verlening: - (X)* - Watervoort 98 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/228 aan (X)* voor het terrein gelegen in Watervoort 98 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 563V. 



De aanvraag betreft het verbouwen en het uitbreiden van een vrijstaande woning, het aanleggen van 
bijhorende verhardingen, het afbreken van niet vergunde bijgebouwen en het oprichten van een 
carport onder vrijstellingsbesluit. 
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 de technische dienst van 20 maart 2018 met kenmerk TD18048 

moeten strikt nageleefd worden: 
- De toezichtput tussen de hemelwaterput en de infiltratievoorziening mag geen noodoverlaat 

hebben op de openbare riolering. 
- Indien het infiltreren op het eigen terrein technisch op geen enkele manier mogelijk is, moet dit 

aangetoond worden via een verantwoordingsnota of door middel van resultaten van 
infiltratieproeven. 

- 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. 

- Het niet-bebouwde deel van het terrein vlak rond de woning, tot op een afstand van 30 meter, mag 
als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd worden. De overige oppervlakte van het 
terrein moet in harmonie met het landschappelijk waardevolle karakter en de agrarische 
bestemming van het gebied aangelegd worden. Zoals aangegeven op de plannen worden er geen 
wijzigingen aangebracht aan het bos achteraan op het perceel. 

- Voor het bouwen van een bijgebouw kan in agrarisch gebied geen stedenbouwkundige vergunning 
verleend worden. De bouwheer moet een bijgebouw oprichten in functie van een overdekte 
autostaanplaats, zoals aangeduid op de plannen, onder de bepalingen van het besluit van de 
Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
nodig is. 

 
 

029 Aanvraag omgevingsvergunning OMV_2018010504: verlening – (X)* - Turfkuilen 26 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018010504 aan (X)* voor het terrein met adres Turfkuilen 26 met kadastrale omschrijving 1e 
afdeling, sectie E, perceel 187M2. 
De aanvraag betreft het bouwen van een veranda. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
- De voorwaarden uit het advies van de provincie Antwerpen dienst Integraal Waterbeleid van 

23 februari 2018 moeten strikt nageleefd worden. 
- Het hemelwater afkomstig van de nieuwe uitbreiding moet aangesloten worden op een bestaande 

hemelwaterput ofwel aangesloten worden op een infiltratievoorziening op het eigen terrein. 
- Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden bij de gevel 

op de linkerperceelsgrens aan de zijde van de aanpalende eigenaars. 
- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 

030 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018006874: verlening – (X)* - Ernest 
Claesstraat 29 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018006874 aan (X)* voor het terrein met adres Ernest Claesstraat 29 met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 556S. 
De aanvraag betreft het vellen van bomen. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 



- De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket. 

- In het eerstvolgende plantseizoen moet 1 inheemse, hoogstammige loofboom aangeplant worden 
op het eigen terrein. Er moet op toegezien worden dat deze tot volle ontwikkeling kan komen. 

 
 

031 Provinciale Omgevingsvergunningscommissie - uitnodiging vergadering aanvraag nv EDF 
Luminus, Hoevereveld z/n -aanduiding afgevaardigde 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen vaardigt (X)* de milieuexpert af om het standpunt van 
het college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag van nv EDF 
Luminus, op de provinciale omgevingsvergunningscommissie van dinsdag 3 april 2018 te 
verduidelijken. 
 
 

032 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018004800: verlening - studiebureau 
Verhaert - Molenstraat 71 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018004800 aan studiebureau Verhaert, voor het terrein met adres Molenstraat 71 met 
kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie B, perceel 118S. 
De aanvraag betreft een functiewijziging naar een bureelruimte en afzonderlijke woongelegenheid. 
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. 
- Om 1 duidelijke oprit te creëren en de parkeerplaatsen af te scheiden van de straat, moet een 

inheemse haag aangeplant worden op 0,50 m afstand van de rooilijn in het eerstvolgende 
plantseizoen. Hierdoor zal aan de rechter zijde van de oprit slechts 1 parkeerplaats overblijven. 

- De nieuwe parkeerplaatsen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal en 
afwaterend naar de omliggende groenzones. 

- Het lot binnen de rooilijn moet afgestaan worden conform de ingediende belofte tot gratis 
grondafstand. 

- Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de 
beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

- De garage moet verplicht gekoppeld worden aan het appartement. 
 
 

033 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: zwerfkatten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 22 
maart 2018 over zwerfkatten en antwoordt met een brief. 
 
 

034 Schriftelijke vraag Stefan Verraedt: onderhoud trap ‘t Schaliken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 8 
maart 2018 over het onderhoud van de trappen van cultuurcentrum ’t Schaliken en antwoordt met 
een brief. 
 
 



035 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: milieuhinder site ‘t Voddekot 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 7 
maart 2018 over de milieuhinder op de site ’t Voddekot en antwoordt met een brief. 
 
 

036 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: parkeren voor opritten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 27 
maart 2018 over het parkeren voor opritten en antwoordt met een brief. 

 
Door het college 

Bij verordening 
 
de wnd. secretaris                      de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Peter Van de Perre                     Jan Bertels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


