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

001 Hummeltjeshof: aanpassing huishoudelijk reglement 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het huishoudelijk reglement voor het 
Hummeltjeshof principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad dit punt te 
agenderen op de volgende gemeenteraad. 
 
 

002 Retributies 2018-2019: retributiereglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijzigingen van het 
retributiereglement van het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof en vraagt de voorzitter van de 
gemeenteraad dit punt te agenderen op de volgende gemeenteraad. 
 
 

003 Agenda gemeenteraad 8 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende 
punten te agenderen voor de gemeenteraad van 8 mei 2018: 

001 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2017010742: zaak van de wegen - De 
Scheepvaart - Herenthoutseweg 

002 Projectontwikkeling site Kanaalstraat: volmacht verkavelingsaanvraag 
003 Overdracht brandweerkazernes aan Brandweer zone Kempen: principiële goedkeuring 
004 Retributies 2018-2019: retributiereglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 
005 Hummeltjeshof: wijziging huishoudelijk reglement 
006 Organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum: wijziging van de 

samenstelling 
007 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 mei 2018 en vaststelling mandaat 
008 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 mei 2018 en vaststelling 

mandaat 
009 Iveka: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 juni 2018 en vaststelling mandaat 
010 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2018 en vaststelling mandaat 
011 Pontes: goedkeuring buitengewone agenda algemene vergadering van 13 juni 2018 en 

vaststelling mandaat 
012 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2018 en vaststelling mandaat 
013 Pidpa: goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering van 18 juni 2018 en vaststelling 

mandaat 
014 Kempische Heerd nv: kennisname fusievoorstel tussen Kempische Heerd nv en Klein 

Eigenaarskrediet nv 
015 Bureau GAS: goedkeuring rekening 2017 
016 Renteloze lening Gidsen 2de Kempen: goedkeuring 



 
 

004 Westside Summer Festival op 26 augustus 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Homahe vzw voor het 
organiseren van ‘Westside Summer Festival’ op 26 augustus 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 dB(A) 
L Aeq van 14 uur tot 22 uur. 
 
 

005 Popup zomerbar Amazing Fest World 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan Amazing Fest World voor de 
organisatie van een popup zomerbar/graduaded/afsluitparty op Vennen 38. 
 
 

006 Kempens Karakter: concretisering samenwerking project ‘Erfgoedkampioenen - 
Kampioenenerfgoed’ 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de organisatie en coördinatie van het project 
‘Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed’ niet op zich te nemen. Het bestuur levert ondersteuning 
aan het project door: 
- archivistiek advies te verlenen over het bewaren van de collectie 
- de mogelijkheid te bieden om de verzamelde lokale collectie te bewaren via handgift of 

bewaargeving na het project 
- het project doelgericht te promoten en te communiceren specifiek naar sportverenigingen en 

sportraad 
- de communicatie van het project op te nemen in de stedelijke communicatiemiddelen 
- logistieke ondersteuning te bieden volgens de mogelijkheden van het evenementenloket 
- stedelijke infrastructuur gratis ter beschikking te stellen. 
 
 

007 Herentals Fietst en Feest: 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te geven tot het organiseren van 
een natourcriteriumparty op de Grote Markt op 2 augustus 2018 van 22.15 uur tot 3 uur met een 
maximum norm van 95 Db (A) L Aeq, 60 min. tot 3 uur. Noch door de organisator, noch door het 
stadsbestuur zullen individuele vergunningen afgeleverd worden voor activiteiten op het openbaar 
domein. 
 
 

008 Kunstencampus: herbestemming VDAB-gedeelte 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van VDAB van 1 februari 2018, 
van de nota van de administratie rond de herbestemming van het vrijgekomen VDAB-gedeelte en van 
de haalbaarheidstoets van FVWW. Het college van burgemeester en schepenen vraagt de jurist de 
contractuele opzegging van VDAB op te volgen. 
Aangaande de herbestemming van de vrijgekomen gebouwengedeeltes binnen de aangekochte site 
op de Molenvest, beslist het college van burgemeester en schepenen om voor scenario één te kiezen, 
met name om voorlopig de vrijgekomen gebouwengedeeltes van de VDAB niet in te vullen en 
momenteel nog geen herbestemming te geven aan dit deel van het gebouw. De ruimtes worden niet 
opgenomen in de omgevingsvergunning, er zijn geen specifieke bouwtechnische ingrepen nodig, dit 



deel van het gebouw wordt gestript en omgebouwd naar een later af te werken ruwbouw en wordt 
bijgevolg ook nog niet voorzien van technieken of afwerkingen. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de omgevingsvergunning op te maken. 
 
 

009 Pontes: kennisname verslag algemene vergadering van 20 december 2017 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene 
vergadering van Pontes van 20 december 2017. 
 
 

010 Kennisgeving datum indiensttreding schoonmaker - Sabine Cloots 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 
Sabine Cloots als schoonmaker. Sabine komt in dienst op 7 mei 2018. 
 
 

011 Kennisgeving datum indiensttreding diensthoofd bibliotheek - Anja Geuns 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 
Anja Geuns als diensthoofd bibliotheek. Anja komt in dienst op 1 juli 2018. 
 
 

012 Kennisgeving datum indiensttreding redder - Lex Wyndaele 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 
Lex Wyndaele als redder. Lex komt in dienst op 1 mei 2018. 
 
 

013 Aanstelling werkvoorbereider gebouwenbeheer met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur: Jan Van Houten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Jan Van Houten aan als werkvoorbereider 
gebouwenbeheer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  
De datum van opneming van de functie van werkvoorbereider gebouwenbeheer wordt later 
meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
 

014 Aanstelling expert drughulp met een halftijdse tijdelijke arbeidsovereenkomst: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als halftijds expert drughulpverlening in het 
niveau B met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2018. 
 
 

015 Aanstelling administratief medewerker cultuur & toerisme in vervanging van 
loopbaanonderbreking: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als administratief medewerker cultuur & 
toerisme: 
- Voor 1/5 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking, van 2 mei 2018 tot einde 

loopbaanonderbreking en uiterlijk tot en met 31 december 2018. 
- Voor 1/5 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking, van 2 mei 2018 tot einde 

loopbaanonderbreking en uiterlijk tot en met 31 december 2018. 



- Voor 1/10 in vervanging van (X)* afwezig wegens loopbaanonderbreking, van 2 mei 2018 tot einde 
loopbaanonderbreking en uiterlijk tot en met 31 december 2018. 

 
 

016 Selectieprocedure diensthoofd stedelijke werkplaats: kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van diensthoofd stedelijke werkplaats. 
 
 

017 Arbeider garage (niveau D): openverklaring, vaststelling van de voorwaarden, de 
functiebeschrijving & de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 
BESLUIT 
1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van arbeider 

garage in het niveau D open te verklaren als knelpuntberoep en beslist om deze te bezetten bij 
aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van 
burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee 
jaar.  
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 23 mei 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij 
het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels 
die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

2. Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving en de voorwaarden voor 
de functie van arbeider garage vast. 

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

De schriftelijke test is een toetsing van de kennis en competenties zoals voorzien in de 
functiebeschrijving. 
Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 50% van de punten behalen op de schriftelijke test. 
Enkel de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test komen in aanmerking om deel te 
nemen aan de praktische test.  

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

C. Interview  
Tijdens het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de 
motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit en naar de concrete competenties uit het 
verleden. Verder peilt de selectiecommissie of de te verwachten loopbaanontwikkeling in 
overeenstemming is met de loopbaanontwikkeling die het stadsbestuur kan aanbieden.  
Om geslaagd te zijn, moet je 50% van de punten halen op het interview.  

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 4 juni 
2018. De praktische test en het interview vinden plaats op 12 en 14 juni 2018.  

5. Het college van burgemeester en schepenen duidt het diensthoofd personeel & organisatie, de 
teamleider reiniging, de teamleider logistiek, evenementenbeheer & administratie, en een 
technisch medewerker garage stad Geel, aan als leden van de selectiecommissie voor de functie 
van arbeider garage en de coördinator personeel & organisatie, aan als secretaris van de 
selectiecommissie voor de functie van arbeider garage.  

 
 



018 Ontvangsten 2018: week 17 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de opbrengsten goed. 
 
 

019 Uitgaven 2018: week 17 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de kosten goed: 
 
 

020 Niet-betaalde parkeerretributies: verzoek tot verzoening 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de vrederechter om de parkeerders die hun 
retributie niet betaald hebben, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de achterstallige 
retributies op parkeren, vermeerderd met aanmaningskosten en dossierkosten te betalen. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel beheerder de opdracht de stad te 
vertegenwoordigen in deze zaken. 
 
 

021 Leveren van noodverlichting - dossier 2018-038: gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van zelftestende noodverlichting. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde Cebeo Geel, Bell Telephonelaan 3A, 2440 Geel, tegen 
onderstaande eenheidsprijzen uit hun offerte. 
Het geraamde totaalbedrag van deze opdracht bedraagt 6.843,74 euro exclusief btw of 8.280,93 euro 
inclusief btw. Dit bedrag is gebaseerd op de vermoedelijke hoeveelheden en kan nog licht aangepast 
moeten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden bij uitvoering van de opdracht. Het 
beschikbare budget van 8.900,00 euro mag in geen geval overschreden worden. 
 
 

022 Vervanging van de brandcentrale van de bibliotheek Herentals - dossier 2018-041: gunning 
van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het vervangen van de 
brandcentrale in de hoofdbibliotheek van Herentals. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde Sterkens Alarmsystemenen nv, Turnhoutsebaan 116, 2390 Malle, 
tegen het bedrag van 18.428,28 euro exclusief btw of 22.298,22 euro inclusief btw voor levering en 
installatie van het materiaal. Hierbij komt nog een jaarlijkse kost van 660,00 euro exclusief btw of 
798,60 euro inclusief btw voor het onderhoud. 
 
 

023 Leveren van allerhande elektrisch gereedschap voor de technische dienst - dossiers 2018-
042 t.e.m. 2018-047: gunning van de opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het leveren 
van allerhande elektrisch gereedschap voor verschillende diensten. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering van onderstaande materialen aan de 
firma Santens Kempen, Herentalsesteenweg 2a, 2280 Grobbendonk voor een bedrag van 3.318,82 
euro exclusief btw of 4.015,77 euro inclusief btw. 
 



 omschrijving aantal aangeboden model prijs exclusief. btw 

haakse slijper 125 mm, 1.400W 1 Makita GA5040CJD 143,63 

dompelpomp in RVS 304 1 Lowara Domo 15 VXT/B 1,1 kW 765,17 

accu boor- en schroefmachine 1 Makita DDF484RT3J 326,61 

accu klopboormachine 1 Makita BHR262TRDJ 535,20 

accu klopboormachine 1 Makita BHR262TRDJ 535,20 

tafelboormachine 1 Optimum D23 PRO 527,20 

compacte boor- en schroefmachine 1 Makita DF332DSMJ 159,20 

accu boor- en schroefmachine 1 Makita DDF484RT3J 326,61 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering van onderstaande materialen aan de 
firma Van den Broeck Prolians, Welvaartstraat 2, 2200 Herentals tegen het bedrag van 652,76 euro 
exclusief btw of 789,84 euro inclusief btw. 

omschrijving aantal aangeboden model prijs exclusief. btw 

accu boormachine 1 Bosch PSR 122,91 

schroefbitset 37 delig 1 Makita B-28606 20,51 

kruistafel voor kolomboormachine 1 BALVALR 100 61,42 

accu decoupeerzaag 1 Makita DJV 182 RTJ 430,45 

decoupeerzaagbladen set van 14 1 Dewalt DT2298-QZ 17,47 

 
 

024 Studieopdracht ‘heraanleg steenweg Sint-Catharina Begijnhof met comfortstrook voor de 
trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering’ - O-044-2018: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester beslist de studieopdracht ‘heraanleg steenweg Sint-Catharina Begijnhof 
met comfortstrook naast de kasseien (conform het beheersplan) voor de trage weggebruiker en aanleg 
van een gescheiden riolering’ te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester keurt het bestek O-044-2018 en de raming voor deze opdracht 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 54.958,67 euro exclusief btw of 66.500 euro inclusief 21 % btw. 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Studio Roma, Abdij Vlierbeek 7, 3010 Kessel-Lo 
- ARAT, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals 
- Erfgoed & visie, Lierselei 84, 2390 Oostmalle 
- Omgeving cvba, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem 
- Bellemans Architecten Bv bvba, Bolwerkstraat 53, 2200 Herentals 
- Herman Adriaensens, Sint Maartenstraat 27, 2250 Olen 
- BUUR, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven 
- Architectenbureau Luc Sledsens BV BVBA, Gasthuisstraat 30 A, 2440 Geel 
- aNNo Architecten BVBA, Forelstraat 55B, 9000 Gent 
- Jan de Moffarts Architecten, Koning Albert II laan 28-30 bus 12, WTC - verdiep 26, 1000 Brussel 
- Architectenbureau Dirk Steyaert, Gewad 33, 9000 Gent. 
 
 

025 Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: werfverslag 1, 2 en 3 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:  



- het verslag van de startvergadering van 5 maart 2018 
- het verslag van de rondgang van 27 maart 2018 
- het verslag van de werfvergadering van 17 april 2018 
- het dossier ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’. 
 
 

026 Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden 
(module 13): verslagen van de wekelijkse werfvergaderingen van 27 februari 2018 tot en 
met 10 april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen over de voortgang 
van de wegen- en rioleringswerken in de Lierseweg (N13) van de periode van 27 februari 2018 tot en 
met 10 april 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen schuilhuisjes te plaatsen aan de halte 
‘Wolfstee’ op de Lierseweg N13. 
 
 

027 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 11 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 11 van de 
werfvergadering van 16 april 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
 
 

028 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring vorderingsstaat 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van Hegrola, Industrieweg 84, 
2260 Westerlo voor de opdracht ‘Herinrichting binnengebied Schaliken’ voor een bedrag van 
116.418,77 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen, goed. 
 
 

029 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Toekomstlaan 
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 Toekomstlaan ter hoogte van 
nummer 18, 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. 

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



030 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen ten gevolge van een defect in de Poederleeseweg 
tussen nummer 103 en 113. 
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. 

- Telenet moet rekening houden met het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan van de 
Poederleeseweg zodat achteraf geen kosten gevraagd kunnen worden aan de stad voor het 
verplaatsen van de leidingen naar aanleiding van de aanleg van de fietspaden in de 
Poederleeseweg. 

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

031 Eandis: verplaatsen verlichtingspaal - Zandstraat 49 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar beslissing van 28 augustus 2017 en laat de 
verlichtingspaal ter hoogte van Zandstraat 49 niet verplaatsen.  
 
 

032 Eandis: bijplaatsen elektriciteitskast in binnengebied Schaliken 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het plaatsen van 
een elektriciteitskast in het binnengebied Schaliken goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor een 
bedrag van 8.082,50 euro inclusief btw. 
 
 

033 Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein: aanvraag van (X)*, 
Watervoort 123 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Watervoort 123, voor het 
bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het  hemelwater op het eigen terrein goed. Het 
subsidiebedrag is 272,80 en wordt overgemaakt op rekeningnummer (X)*. 
 
 

034 Privatieve inname van het openbaar domein: terrasvergunning Jeugdcentrum 2200, Grote 
Markt 41 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een open terras van 5,50 
meter op 6,50 meter aan Jeugdcentrum 2200, Grote Markt 41 te 2200 Herentals. 
De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd worden.  
 



 

035 Begijnhofpark: officiële opening 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de officiële opening van het Begijnhofpark in 
overleg met de Sint-Sebastiaansgilde te organiseren op zondag 3 juni 2018 via een openingsmoment 
met receptie aangeboden door de stad tussen 12 uur en 13 uur, te bedienen door de Sint-
Sebastiaansgilde met drank vanuit hun drankstand aan 2,70 euro voor een alcoholische drank en 1,80 
euro voor een non-alcoholische drank. Om 12.45 uur is er een openingswoord van stads- en OCMW-
bestuur. Geraamde kostprijs voor deze receptie is 1.350 euro (op basis van 250 personen aan twee 
drankjes van 2,70 euro).  
 
 

036 Afvaardiging gewone algemene jaarvergadering EthiasCo cvba voor stad Herentals en 
tiende Dag van de Collectiviteiten Ethias nv 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vertegenwoordiger af te vaardigen op 
de gewone algemene vergadering van EthiasCo cvba op dinsdag 5 juni 2018. 
 
 

037 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018041840: aktename - Bakendonk 10 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding met nummer 
OMV_2018041840 aan (X)* voor het terrein met adres Bakendonk 10 met kadastrale omschrijving 1e 
afdeling, sectie E, perceel 224R. 
De aanvraag betreft het bouwen van een pergola. 
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 hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de woning. Het 

hemelwater van de nieuwe luifel moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. 
 
 

038 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018014721: verlening - Verrezen & Co 
BVBA - Hofkwartier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018014721 aan Verrezen & Co bvba voor het terrein met adres Hofkwartier met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie G, percelen 246L, 246M en 246P. 
De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een bank op de gelijkvloerse verdieping. 
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 Inter, Toegankelijk Vlaanderen, van 20 april 2018 moeten strikt 

worden nageleefd. 
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen van 27 maart 2018 moeten strikt 

nageleefd worden. 
- Er moet op het eigen terrein een fietsenrek worden voorzien voor het stallen van fietsen van de 

bewoners van de wooneenheid en voor de werknemers. 
 
 



039 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018020510: verlening - Schommestraat 
14 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018020510 aan (X)*, op een terrein met adres Schommestraat 14 met kadastrale omschrijving 
4e afdeling, sectie A, percelen 308N en 308H4. 
De aanvraag betreft het slopen van een bijgebouw. 
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. 
- Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 

Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 
eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

- Het terrein moet als tuinzone aangelegd worden na de sloopwerken. 
- Niet enkel de bovengrondse bebouwing moet verwijderd worden, maar ook alle verhardingen, 

funderingen en ondergrondse infrastructuren op het terrein.  
- Putten die ontstaan door de sloopwerken moeten gedempt worden. 

 
 

040 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018029140: verlening - Vennekenshoek 
43 lot 24 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018029140 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 43 (lot 24) met kadastrale 
omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 427Y. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 
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 bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- Op een afstand van 5,00 m uit de voorgevel moet een parkeerplaats aangelegd worden met een 

breedte van 3,00 m en een lengte van 6,00 m. Deze moet voorzien worden in een waterdoorlatend 
materiaal. Hier naartoe moet een noodzakelijke oprit voorzien worden. 

- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater 
aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat 
de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start 
van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 
technische.dienst@herentals.be. 

- De klinkers die gebruikt worden voor de verhardingen moeten waterdoorlatend zijn. 
- 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. 
 
 

041 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018036150: verlening - Vennekenshoek 
24 lot 48 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018036150 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 24 (lot 48) met kadastrale 
omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 427A3. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning. 
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. 

mailto:technische.dienst@herentals.be


- De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
- Een verplichte, streekeigen haag moet worden aangeplant, met een hoogte van minstens 1,80 m. 

De haag moet te allen tijde behouden worden. 
- Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater 

aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat 
de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start 
van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 
technische.dienst@herentals.be. 

- De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn. 
- 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. 
 
 

042 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/265: verlening - Duipt 20 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/265 aan (X)* voor het terrein gelegen in Duipt 20 in Herentals 
met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie E, perceel 158A, 159B, 159G, 160A. 
De aanvraag betreft het bouwen van een opfokstal, het plaatsen van een overkapping tussen 
melkgeitenstallen, het aanleggen van bijhorende erfverhardingen en de afbraak van een berging en 
paardenstal. 
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 gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Kempen - 

Hulpverleningszone 5 (Geel) van 28 maart 2018 met kenmerk BWDP/HA/91056/006/01/HAJP 
moeten strikt worden nageleefd. 

- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst Integraal Waterbeleid 
van de Provincie Antwerpen van 21 februari 2018 met kenmerk DWAD-2018-0134 moeten strikt 
worden nageleefd. 

- De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 
de blootstelling aan het buitenklimaat. 

 
 

043 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/266: verlening - Bovenrij 62 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/266 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Bovenrij 62 in Herentals 
met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 398R. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een gelijkvloerse winkel, het afbreken van de bestaande 
verdieping en het opbouwen van drie appartementen. 
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 

ruimtelijke ordening van de stad Herentals.  
- De breedte van de dakuitbouw kan maximum 2/3 van de voorgevelbreedte bedragen, wat neer 

komt op een maximale breedte van 4,88 m. De huidige voorgestelde breedte van de dakuitbouw 
bedraagt 5,32 m. Dit moet aangepast te worden naar een maximale breedte van 4,88 m zoals 
aangeduid in rood op de plannen.  

- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Kempen - 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 22 februari 2018 met kenmerk 
BWDP/HA/2011/037/003/01/HADVA moeten strikt nageleefd worden.  

- Gezien er een lengte van ca. 7,25 m beschikbaar is voor het stallen van 7 fietsen is een hoog 
laagsysteem aangewezen.  



- De voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 18 april 2018 
met kenmerk TD18068 moeten strikt nageleefd worden: 
- de bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering moet behouden en hergebruikt 

worden 
- bijkomende lozingspunten moeten bij aangesloten worden op het bestaande private 

afvalwaterstelsel van het gebouw 
- de overloop van de hemelwaterput moet op het eigen terrein gekoppeld worden met de 

bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering. Deze koppeling moet zo gebeuren 
dat een ontkoppeling eenvoudig realiseerbaar is in het geval van de aanleg van een gescheiden 
openbare riolering. 

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

 
 

044 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/268: verlening - Colim, Belgiëlaan 42 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/268 aan Colim, voor het terrein gelegen in Belgiëlaan 42 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 100K2, 100P2, 100R2, 137P, 99K5. 
De aanvraag betreft de parkinguitbreiding bij een bestaande en vergunde winkel (Colruyt). 
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.  
- Er moeten 2 bijkomende aangepaste parkeerplaatsen worden voorzien op de parking. Enkel onder 

deze voorwaarde wordt voldaan aan de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 
2009 en latere wijzigingen. 

- Er moet een aanpassing aan de inrit ter hoogte van de slagbomen gebeuren zodat de breedte van 
de inrit minimum 4 m bedraagt. Enkel onder deze voorwaarde wordt voldaan aan het ongunstig 
advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 15 maart 2018 met kenmerk 
BWDP/HA/8334/014/01/HAJPE. 

- De voorwaarde uit het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 18 april 2018 
met kenmerk TD18069 moet strikt nageleefd worden: 
- De overloop van de buffervoorziening moet op het eigen terrein gekoppeld worden met de 

bestaande private riolering zodat er slechts één aansluiting blijft op de openbare riolering. Deze 
koppeling moet echter zo gebeuren dat een ontkoppeling eenvoudig realiseerbaar is in het geval 
van de aanleg van een gescheiden openbare riolering. 

- De groenbuffer moet ingericht worden met hoogwaardige, wintergroene hoog- en laagstammige 
streekeigen struiken en bomen. 

 
 

045 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/245: verlening - Zandstraat 54 en 
Nieuwstraat 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/245 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Nieuwstraat 2, 
Zandstraat 54 in Herentals met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 263A3, 263Z2. 
De aanvraag betreft het afbreken van 2 panden en koer en het bouwen van verkoopsruimten en 
appartementen. 
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 project moet minstens beschikken over twee parkeerplaatsen. De meest linkse garage en de 

garage waarvan de aanvrager heeft aangetoond over te beschikken in de omgeving. Enkel de 



linkergarage kan dus gebruikt worden en kan over een toegang beschikken via het openbaar 
domein. De overige twee poorten moeten als gevel afgewerkt (gevelsteen of aluminium) worden. 
Op deze manier kunnen de parkeerplaatsen op het openbaar domein maximaal behouden worden. 
De resterende ruimte op het gelijkvloers kan bijkomend ingezet worden in functie van berging 
(comfortabele fietsenberging, opslag van vuilnisbakken, …). De ingrepen die hiervoor nodig zijn op 
het openbaar domein zijn ten koste van de aanvrager. 

- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst van 16 april 
2018 met kenmerk TD18064 moeten strikt worden nageleefd: 
- De bestaande huisaansluiting langs de kant van de Nieuwstraat moet behouden en hergebruikt 

worden voor de afvoer van afvalwater van het nieuwe gebouw. 
- Indien de binnenkoer verhard wordt, moet dit gebeuren in waterdoorlatende materialen. 
- Indien het infiltreren op 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. 

- De fietsenparkeerplaats dient ruimer te worden voorzien. Per fiets dient er 2,7 m² te worden 
voorzien (3,6m op 0,75m). 

- De voorwaarden gesteld in het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Kempen – 
Hulpverleningszone 5 (Geel) van 26 april 2018 met kenmerk BWDP/2017-0586/002/01/HADVA 
moeten strikt worden nageleefd. 
- De toegang tot de trappenhal op het gelijkvloers moeten uitdrukkelijk worden uitgevoerd 

conform de weergave op de aangepaste plannen. 
 
 

046 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/267: verlening - Kleerroos 63 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/267 aan (X)*, voor het terrein gelegen in Kleerroos 63 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 559Z2. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning. 
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 uitvoering van het gevelmetselwerk moet op identieke wijze gebeuren als bij de bestaande 

gevel. Men moet de kleur, het type van de voegen en het te gebruiken verband van het metselwerk 
overnemen van de bestaande gevels. 

- 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. 

 
 

047 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/257: kennisname intrekking - W.L. 
IMMO - Zandstraat 33 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking op 27 april 2018 van de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SV2017/257 voor het verbouwen van 2 appartementen 
boven een winkelruimte op een terrein in Herentals, Zandstraat 33, met kadastrale omschrijving 1e 
afdeling, sectie F, perceel 340R. 
 
 



048 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning SV2017/277: weigering - Nonnenstraat 105 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/277 van (X)*, voor het terrein gelegen Nonnenstraat 1 in 
Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 414D, 418S, 418T, 421S. De 
aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunningsaanvraag omwille van volgende 
redenen: 
- Op basis van de bijgevoegde foto in het aanvraagdossier wordt geoordeeld dat voor het behoud 

van het bestaande bijgebouw een grondige verbouwing moet worden doorgevoerd. De 
verschillende plannen omvatten verschillende uitwerkingen van het bijgebouw. Volgens de snedes 
en grondplannen wordt de bestaande draagmuur behouden en worden er geen aanpassingen aan 
de muuropbouw voorzien. Daarentegen wordt op de geveltekening een donkergrijze gevelsteen 
weergegeven die een gewijzigde muuropbouw impliceert. Hierdoor is het niet duidelijk welke 
aanpassingen aan het bijgebouw juist allemaal worden voorzien. Het bijgebouw wordt volledig mee 
onderkelderd. Deze ingreep wordt zowel vanuit financieel als bouwtechnisch oogpunt als te groot 
en niet realistisch beschouwd voor het behoud van dit bijgebouw, zonder aan herbouw te doen. 
Herbouw van dit volume op deze locatie, achter de woning Nonnenstraat 7, wordt niet toegestaan. 
Voorliggende aanvraag betreft tevens een functiewijziging van magazijn naar woning gezien het 
volume wordt geïntegreerd bij appartement 1. Een functiewijziging naar wonen in tweede bouwlijn 
achter de woning Nonnenstraat 7, wordt niet toegestaan.  

- De parkeerkelder is eveneens in functie van het pand in de Bovenrij 48. Om de parking functioneel 
te maken, moet er een verbinding met dit pand gerealiseerd worden. 

-  De terrassen van appartement 9 op de tweede verdieping en appartement 11 in het dakvolume 
zijn eerder klein en/of ondiep en bieden daardoor onvoldoende ruimte voor het plaatsen van een 
tafel met 4 stoelen.  

- De aanvraag moet aangepast worden aan de opmerkingen uit het ongunstig advies van de 
technische dienst van 25 april 2018 met kenmerk EL18074: 
- Riolering: 

- Er worden 3 aparte aansluitingen voorzien op de openbare riolering. Er wordt per perceel 
slechts één aansluiting toegestaan. De te slopen woning Nonnenstraat 1 heeft een 
bestaande aansluiting die behouden en hergebruikt moet worden. 

- De tuinzones worden voorzien in kunstgras. Ze moeten echter voorzien worden van 
levend groen. Overtollig hemelwater van de tuinzones moet kunnen afgevoerd worden 
naar een groenstrook of een infiltratievoorziening op het eigen terrein. 

- Mobiliteit: Fietsenberging zo inrichten dat fietsers meer ruimte hebben. Een minimale breedte 
van 40 cm bij hoog-laagsysteem is nodig. Een fietsenberging in twee verdiepingen kan meer 
ruimte creëren. Het aantal fietsenstallingen dient per kop een fiets te zijn.  

- Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen heeft op 15 maart een ongunstig advies verleend over de 
voorliggende aanvraag. De aanvrager heeft aangepaste plannen, op basis van de opmerkingen uit 
het ongunstig advies, bezorgd aan de stad. Voor de opmerking over appartement 10 werd geen 
aangepast plan bezorgd. Het ontwerp moet aangepast worden zodat wordt voldaan aan de 
gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009. 

- De aanvraag moet aangepast worden aan het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone 
Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 14 maart 2018 met kenmerk 
BWDP/HA/2014/054/005/01/HADVA. 

- De voorziene zone in de ondergrondse bouwlaag om een gemeenschappelijke papier- en 
kartoncontainer te plaatsen in het parkeercompartiment wordt volgens veiligheidsredenen niet 
toegestaan. 

 
 



049 Subsidieproject ‘warmtemakelaar Kempen’ van IOK in het kader van Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling: vraag tot deelname en co-financiering 
BESLUIT 
Het stadsbestuur treedt toe als co-financierende instantie in het EFRO Doelstelling 2 project 
‘Warmtemakelaar Kempen’ met als projectnummer 1259. Het college van burgemeester en schepenen 
voorziet hiervoor 15.000 euro in functie van externe expertise onder volgende voorwaarden: 
- Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK om bij de tabel mijlpalen / output 

duidelijk te stellen wat minstens van toepassing is voor elke deelnemer (generiek) en welke 
concrete mijlpalen / output zich mogelijk beperken tot een aantal cases / gemeenten. Het is 
noodzakelijk om de toewijzing van deze laatste, vaak meer gedetailleerde cases / onderzoeken / 
plannen te werken met op voorhand bepaalde criteria (representativiteit, complexiteit, efficiëntie, 
belang, geologie, …). 

- Het college van burgemeester en schepenen wenst verder geïnformeerd te worden over de 
precisering van de opdrachten met concrete raming van effectieve toewijzing van de middelen. 

- Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK ook een ‘model-besluit’ uit te werken 
(al dan niet geïntegreerd binnen model businesscase) waaruit blijkt dat in de Kempen (een 
historische) omschakeling naar een warmtenetwerk al dan niet verantwoord is, ten opzichte van 
welke alternatieven dit werd afgewogen én hoe we met gebieden moeten omgaan indien deze niet 
in aanmerking komen voor warmtenetwerk. Het modelbesluit, inclusief de onderzoeksresultaten 
van de gemeente zelf moeten eerste aanzet zijn tot onderbouwing en besluitvorming op lokaal vlak. 

- Het is van belang dat de toewijzing van de opdrachten aan externe experten door de leadpartner 
zal gebeuren op basis van een procedure conform de wetgeving overheidsopdrachten. 

 
 

050 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: middenstandscoach en koffiehuizen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 31 
maart 2018 over het aanwerven van een middenstandscoach en koffiehuizen en antwoordt met een 
brief. 
 
 

051 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: concessies verleend door de stad 
Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 
19 maart 2018 over concessies verleend door de stad en antwoordt met een brief. 
 
 

052 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: parkeergelegenheid Van Eccelpoel 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 
6 april 2018 over parkeergelegenheden aan supermarkt Van Eccelpoel verleend door de stad en 
antwoordt met een brief. 
 
 

053 Mobiliteitseffectenrapport MOBER kunstencampus 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de onvolkomen MOBER 
Kunstencampus Molenvest en de nota “verduidelijking MOBER kunstencampus”. Het college neemt 
kennis van alle toegevoegde cijfers en van de voorgestelde maatregelen die in de nota zijn opgenomen.  
 
 



054 Tijdelijke detachering van een deskundige ruimtelijke ordening - dossier 2018-024: 
aanpassing van het collegebesluit van 26 maart 2018: nieuwe gunning 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen past het besluit van 26 maart 2018, over de verlenging 
van de overeenkomst met Antea Group Antwerpen voor detachering van twee deskundigen 
ruimtelijke ordening als volgt aan: De aanstelling van (X)* wordt ingekort van 11 weken naar 2 weken. 
De overeenkomst wordt onmiddellijk stopgezet waardoor er een budget vrijkomt van 11.325,60 euro. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt een nieuwe opdracht voor detachering van een 
deskundige ruimtelijke ordening als volgt aan twee verschillende firma’s: 
- Studiegroep Omgeving, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem: detachering van een deskundige 1 

dag per week (8 werkuren) voor een periode van 8 weken. De kostprijs hiervoor bedraagt in totaal 
5.440,00 euro exclusief btw of 6.582,40 euro inclusief btw (85,00 euro exclusief btw per uur x 8 
werkuren x 8 weken) 

- IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel: detachering van een deskundige 1 dag per week (8 werkuren) 
voor een periode van 8 weken. De kostprijs hiervoor bedraagt 4.848,64 euro vrij van btw (75,76 
euro per uur x 8 werkuren x 8 weken) 

De totale kostprijs voor beide detacheringen komt zo op 11.431,04 euro, inclusief btw voor 
Studiegroep Omgeving. 
 

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


