
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 
Besluiten van 7 mei 2018 

 

 
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 Kindermarkt op 19 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 
een ‘kindermarkt’ op 19 mei 2018 in de Berkenlaan ter hoogte van huisnummer 19 van 10 tot 18 uur. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 
 
 

002 Dorpscafé op 13 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kermis in Morkhoven en de randactiviteiten 
te organiseren in samenwerking met Cum Amore.  
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Cum Amore voor het 
organiseren van ‘dorpscafé’ op 13 mei 2018 in het Dorpshuis van Morkhoven. 
Het retributiereglement voor het gebruik van het Dorpshuis wordt toegepast. Het verkeersreglement 
wordt opgemaakt. 
 
 

003 Wielerwedstrijd Heistse Pijl op 2 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Sportivent voor het 
organiseren van de wielerwedstrijd ‘Heistse Pijl’ op 2 juni 2018 over het grondgebied van Herentals. 
De politie zorgt voor verkeersregeling en toezicht. De organisatoren moeten zelf de dranghekken 
plaatsen en verwijderen op de Grote Markt en zij moeten zorgen voor stewards op de verschillende 
locaties waar dranghekken gezet worden, inclusief het Kerkplein. 
 
 

004 Speelstraten 2018: goedkeuring aanvragen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Azaleastraat, 
Bolwerkstraat, Ernest Claesstraat, IJzergieterijstraat, Kleine Ekelstraat, Koulaak, Maalderijstraat, 
Stadsveld, Veldstraat, Vinkenslag en Waterloostraat om een speelstraat te organiseren van 
30 juni 2018 tot en met 2 september 2018 van 12 tot 21 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de 
Raapbreukstraat om een speelstraat te organiseren van 30 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 van 
12 tot 21 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Ekelstraat, 
Larikslaan en Vaartstraat om een speelstraat te organiseren van 1 augustus 2018 tot en met 
2 september 2018 van 12 tot 21 uur. 



Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Acacialaan 
om een speelstraat te organiseren van 1 augustus 2018 tot en met 2 september 2018 van 12 tot 21 uur, 
uitgezonderd op maandag. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de Beukenlaan 
om een speelstraat te organiseren van 15 augustus 2018 tot en met 29 augustus 2018 van 12 tot 21 
uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de bewoners van de 
de Paepestraat om een speelstraat te organiseren van 24 augustus 2018 tot en met 2 september 2018 
van 12 tot 21 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming aan de bewoners van 
Kempenland om een speelstraat te organiseren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de Boekerij om elke maandag 
tijdens de zomervakantie een kinderactiviteit te organiseren. 
 
 

005 Subsidie nieuwbouw jeugdlokalen: aanvraag Vriendenkring Gidsen 2de Kempen vzw 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidie van 35.000 euro voor de realisatie van 
een nieuw lokaal op Kleerroos 94 voor Vriendenkring Gidsen 2de Kempen vzw goed. 
 
 

006 Popraad Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de eerste Popraad 
in Herentals op donderdag 24 mei 2018 om 20 uur in de Lakenhal. 
 
 

007 Zomerfilm 2018 op locatie 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om op 24 en 
31 augustus 2018 op locatie gratis een film te vertonen.  
De stedelijke werkplaats zorgt voor het vervoer van 100 stoelen op de locatie. 
 
 

008 Viering 75-jarigen op 6 oktober 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een receptie voor de 75-jarige inwoners van 
Herentals op zaterdag 6 oktober 2018 om 11 uur in de Lakenhal. Het college van burgemeester en 
schepenen geeft de toestemming om de contactgegevens van de personen die in 1943 geboren zijn 
en in Herentals wonen, te gebruiken. De dienst toerisme bezorgt aan de hand van deze gegevens een 
uitnodiging. 
 
 
Schepen Bergen neemt deel aan de zitting 
 
 

009 Kunstencampus, stand van zaken, april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gewijzigd verslag van de 
overlegmomenten rond de kunstencampus van 26 april 2018 en van de documenten met betrekking 
tot de stand van zaken van de bouwaanvraag, deel IV. 
 
 



010 Kennisname studie museaal patrimonium 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de studie museumwerking voor de stad 
Herentals en het onderzoek museumbeleid dat door Levuur werd gevoerd in de loop van 2017 en 2018.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist een gemeenteraadscommissie bijeen te roepen 
op 22 mei 2018 om 19 uur in de raadzaal van het administratief centrum en vraagt Levuur de studie te 
presenteren en te duiden.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist de geïnteresseerde vrijwilligers te informeren over 
de resultaten van de studie op 4 juni 2018 in de raadzaal van het administratief centrum en vraagt 
vzw Levuur de studie te presenteren en te duiden. 
 
 

011 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht – (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* aan te stellen als tijdelijke leerkracht aan 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 
- kv zang voor 12/22, kv zang voor 2/20 en kv vocaal ensemble voor 1/20 ter vervanging van (X)* van 

17 april 2018 tot en met einde ziekte. 
 
 

012 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht – (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)* aan te stellen als tijdelijke leerkracht aan 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals voor: 
- kv muziektheorie voor 7/20, kv algemene muziektheorie voor 6/22 en kv algemene muzikale 

vorming voor 6/22 ter vervanging van (X)* van 8 maart 2018 tot en met 1 april 2018. 
- kv muziektheorie voor 7/20, kv algemene muziektheorie voor 6/22 en kv algemene muzikale 

vorming voor 6/22 ter vervanging van (X)* van 18 april 2018 tot en met 30 april 2018. 
 
 

013 Vrijetijdsparticipatie 2018: De Fakkel vzw - subsidies aan organisaties (5) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 12 euro aan de vzw De Fakkel 
als tussenkomst in de vervoerkosten aan het vrijetijdsaanbod door mensen die in armoede leven. 
 
 

014 Kennisgeving van de brief van ACOD-LRB van 25 april 2018 over de 24-urenstaking van 
16 mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 25 april 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 dinsdag 15 mei 2018 en eindigt bij het einde van de 
avondtaak van woensdag 16 mei 2018. 
 
 
Schepen Liese Bergen verlaat de zitting 
 
 



015 Selectieprocedure administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking: 
aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat hebben 
gesteld en nodigt hen dan ook uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 
administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking: (X)* 
 
 
Schepen Liese Bergen neemt opnieuw deel aan de zitting. 
 
 

016 Bevordering diensthoofd stedelijke werkplaats: Sophie Mertens 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen bevordert Sophie Mertens (X)* als diensthoofd stedelijke 
werkplaats met ingang van 1 juni 2018. 
 
 

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

018 Ontvangsten 2018: week 18 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

019 Uitgaven 2018: week 18 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

020 Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het 
diftarsysteem, saldo 2017 deel 1: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8078, belasting voor het 
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het diftarsysteem vast en verklaart het 
uitvoerbaar voor een bedrag van 2.164,23 euro. 
 
 

021 Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het 
diftarsysteem, saldo 2017 deel 2: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8078/2, belasting voor het 
inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het diftarsysteem vast en verklaart het 
uitvoerbaar voor een bedrag van 4.051,34 euro. 
 
 

022 Leveren van thermoplastische wegmarkering zone 30 - dossier 2018-048: gunning van de 
opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het leveren van 
thermoplastische wegmarkering zone dertig voor de stedelijke werkplaats. 



Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), Geveko Markings Belgium, Chemin du Blanc Bleu 8, 5590 Ciney, met een 
bedrag van 18.172,84 euro exclusief btw of 21.989,14 euro inclusief btw. 
De bestelling omvat het leveren van 84 officiële borden zone dertig en 15 bidons van 4 liter primer. De 
levering zal op afroep, gefaseerd gebeuren. 
 
 

023 Privatieve inname van het openbaar domein: terrasvergunning TheeKan, Zandstraat 87 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een open terras met 
krijtbord met een afmeting van 1 meter op 2,94 meter aan de zaakvoerster van Theekan, Zandstraat 
87 in Herentals. 
De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd worden. 
 
 

024 Privatieve inname van het openbaar domein: Herentals eethuis, Zandstraat 43 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een open terras met een 
afmeting van 1,70 meter op 3,10 meter aan de zaakvoerder van het Herentals eethuis, Zandstraat 43 
in Herentals. 
De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd worden. 
 
 

025 Privatieve inname van het openbaar domein: uitstalling Asya bvba, Zandstraat 75 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een uitstalling van 
0,8 meter op 3 meter aan de zaakvoerder van Asya bvba, Zandstraat 75 in Herentals. 
De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd worden.  
 
 

026 Afvoer bermmaaisel 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de firma Van Gansewinkel uit Puurs in te huren 
voor het leveren van twee afzetcontainers van 30 m³ om het bermmaaisel in te zamelen en deze te 
transporteren naar de composteringsinstallatie van IOK in Beerse voor 50 euro huur per maand per 
container, exclusief btw en 180 euro vervoerskosten per rit in combitransport (twee containers), 
exclusief btw. 
 
 

027 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018013438: verlening – (X)* - 
Herenthoutseweg 179B 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018013438 aan (X)*, op een terrein met adres Herenthoutseweg 179/B (lot B) met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 869A3. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning (HOB). 
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. 
- De open staanplaats voor auto's moet verplicht ingeplant worden in de voorziene zone voor 

carport, zoals opgenomen in het verkavelingsplan, op 7 m afstand van de voorgevelbouwlijn van de 
woning, met een breedte van 3 m en een bouwdiepte van 6 m. 



- De bestaande huisaansluiting van de voormalige woning moet hergebruikt worden voor deze 
woning. De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet 
toegestaan. 

- De aanleg van kiezelverharding op het openbaar domein wordt niet toegestaan. 
- De inritten op het openbaar domein die toegang geven tot de voordeur en de autostaanplaats 

worden aangelegd door de stedelijke uitvoeringsdiensten. De werken moeten aangevraagd worden 
op www.herentals.be/inrit.  

- 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. 

 
 

028 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018022765: verlening – (X)* - 
Markgravenstraat 185 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018022765 aan (X)* op een terrein met adres Markgravenstraat 185 met kadastrale 
omschrijving 1e afdeling, sectie E, perceel 393W2. 
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 ingeven in het 

omgevingsloket. 
- Waar de nieuwe constructie hoger of dieper reikt dan de aanpalende bebouwing, moet de 

scheidingsmuur ook op het aanpalende terrein voldoende residentieel worden afgewerkt met een 
kwalitatief gevelmateriaal. 

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

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

- 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. 

 
 

029 Princiepsvraag van een bouwproject 
BESLUIT 
(X)* 
 
 

030 Projectvoorstel {beek.boer.bodem} in uitvoering van het programma Water-Land-Schap 
aanvaard - bijkomende aanvraag PDPO-steun 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de selectie door de VLM van de 
aanvraag voor het project {beek.boer.bodem} in het kader van Water-Land-Schap dat als doel heeft 
om het landbouwgebruik en het fysisch systeem (bodem en water) in het afstroomgebied van de Aa 
beter op elkaar af te stemmen en van de aanvraag in het kader van PDPO (Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling).  
 
 



031 Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd Heistse Pijl op zaterdag 2 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
doorgang van wielerwedstrijd ‘Heistse Pijl’ op zaterdag 2 juni 2018: 
Er is een parkeerverbod op zaterdag 2 juni 2018 van 8 tot 15 uur op volgende plaatsen: 
- Kamergoor 
- Zavelbosstraat 
- St.-Jobsstraat 
- Augustijnenlaan (stuk tussen St.-Jobsstraat en Hofkwartier) 
- Hofkwartier 
- Grote Markt (enkel op en langs de rijbaan – parking zelf kan wel worden gebruikt) 
- Kerkstraat 
- Kerkplein 
- Herenthoutseweg 
Voor de parkeerplaatsen van het Kerkplein voorziet de organisator stewards waardoor het af- en 
oprijden van het parkeerterrein niet mogelijk is tijdens de koers. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 
 
 

032 Aanvraag voor het plaatsen van een springkasteel op de rijbaan ter hoogte van 
Diesterbaan 10 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen toestemming te verlenen aan (X)* voor 
het plaatsen van een springkasteel op de rijbaan ter hoogte van Diesterbaan 10. Voor het garanderen 
van de veiligheid van de kinderen zou de rijbaan volledig moeten worden afgesloten voor het 
doorgaande verkeer en dit wordt niet toegestaan voor privé-feesten. 

 
Door het college 

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


