
College van burgemeester en schepenen 
stad Herentals 

 
Besluiten van 28 mei 2018 

 

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

001 Agenda gemeenteraad 5 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de volgende 
punten te agenderen voor de gemeenteraad van 5 juni 2018: 
001 Organisatievoorstel stad en OCMW en oproeping van de algemeen directeur 
002 Formatiewijziging: goedkeuring 
003 Functiebeschrijving algemeen directeur: goedkeuring 
004 Functiebeschrijving en voorwaarden adjunct algemeen directeur: goedkeuring 
005 Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 en budgetwijziging 2018 stad Herentals: 

goedkeuring 
006 Jaarrekening 2017 stad Herentals: goedkeuring 
007 Jaarrekening 2017 AGB Herentals: goedkeuring 
008 Jaarrekening 2017 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring 
009 Kerkfabrieken - rekeningen 2017 
010 Kerkfabriek Sint-Bavo: Budgetwijziging 2018: goedkeuring 
011 Erkende plaatsvervangers financieel directeur 
012 Wijziging/verbreding voetweg nr.16 - Rode Leeuwstraat: bepalend voorstel 
013 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2018 - W-076-2018: 

keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden 
014 Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018-054: goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
015 nv Eigen Haard: fusie met sociale huisvestingsmaatschappij De Heibloem uit Olen: 

goedkeuring 
 
 

002 Feedback visienota 2020 Sport Vlaanderen Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gewijzigde nota ‘Feedback visienota 2020 
Sport Vlaanderen Herentals’ te overhandingen aan Sport Vlaanderen als input voor de toekomstvisie 
van Sport Vlaanderen Herentals. 
 
 

003 Nieuwe sporthal Noorderwijk - voorstelling opties en behoefteprogramma 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om optie 2 verder uit te werken: een sporthal met 
tribunes en voorzieningen voor zaalvoetbal 1ste nationale zonder cafetaria, met extra multifunctionele 
ruimte voor eventuele drank/opslag. 
 
 



004 Rio/80/25 op 1 en 2 juni 2019 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 
‘Rio/80/25’ op 1 en 2 juni 2019. 
Volgende medewerking wordt voorzien: 
Een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L Aeq 15 min wordt toegestaan:  
- op 1 juni 2019 van 12 uur tot 1 uur  
- op 2 juni 2019 van 19 uur tot 23.30 uur.  
Het parkeerverbod wordt opgemaakt. De organisator mag op de parkeerplaatsen een tent plaatsen. 
 
 

005 Aan den toog op 10 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan CD&V Herentals voor het 
organiseren van ‘aan den toog’ op zondag 10 juni 2018 op de Grote Markt in Herentals. 
Er wordt een afwijking van de geluidsnorm toegestaan tot 95 dB(A) L Aeq 15 min van 13 uur tot 18.30 
uur. De geluidsmeter wordt niet ter beschikking gesteld. 
 
 

006 Recreatieve fietstocht Donatusvrienden Bouwel op 16 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Donatusvrienden voor 
het organiseren van een recreatieve fietstocht over het grondgebied van Herentals op 16 juni 2018. 
Voor het plaatsen van bewegwijzering moet voldaan worden aan de voorwaarden opgelegd door de 
technische dienst. 
 
 

007 Fietshappening WTC Het Papwiel: De Goorse Gordel op 17 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC Het Papwiel, uit Grootlo 
voor het organiseren van een fietshappening over het grondgebied van Herentals op zondag 17 juni 
2018. 
Voor het plaatsen van bewegwijzering moet de organisator voldoen aan de voorwaarden opgelegd 
door de technische dienst. 
 
 

008 De Schakel op 26 augustus 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Toerisme Noorderkempen vzw 
en VC Herentals om de ‘Schakel’ te organiseren op 26 augustus 2018 over het grondgebied van 
Herentals. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
De organisator moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de technische dienst. 
De organisator moet het parcours tussen de Boerenkrijghut en de Kasteelhut wijzigen. Er mag niet over 
de Netedijk gefietst worden. 
 
 

009 Ronde van Noorderwijk 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de gemeenschapsraad 
Noorderwijk voor het organiseren van de 42ste Ronde van Noorderwijk van 24 tot 29 juli 2018. 
De gevraagde medewerking wordt verleend. 
 



010 Beker volleybal stad Herentals en zomercompetitie KWB Sportcomité 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert op vrijdag 29 juni 2018 om 19.30 uur in de 
Lakenhal een huldiging voor de bekerwinnaars van ‘de beker volleybal’ van de stad Herentals. De 
huldiging wordt gecombineerd met de huldiging van de kampioenen van de zomercompetitie volleybal 
van het KWB Sportcomité. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de helft van de kosten van de receptie voor zijn 
rekening. De andere helft is voor rekening van het KWB Sportcomité. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de kosten van de kelners en de Lakenhal voor zijn 
rekening. 
Het college van burgemeester en schepenen schenkt drie bekers (jeugd, dames en seniores). 
 
 

011 Vijf cultuurcentra ‘t Pact: gezamenlijke tentoonstelling .0 (punt nul) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de praktische afspraken ter 
voorbereiding van de tentoonstelling .0 (punt nul), een gezamenlijke tentoonstelling van de vijf 
cultuurcentra van ’t Pact op tien locaties: vijf tentoonstellingslocaties en vijf kerken in Mol, Geel, 
Turnhout, Heist-op-den-Berg en Herentals. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt het cultuurcentrum om 3.000 euro te reserveren 
in het budget voor kunst- en cultuureducatieve activiteiten door de stad georganiseerd in 2019, onder 
voorbehoud van goedkeuring van het budget 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gevraagde ondersteuning, maar 
vraagt het cultuurcentrum om rekening te houden met de beperkingen en de planning van de 
stedelijke werkplaats. 
 
 

012 Seizoen 2018-2019: aangepaste ticketprijs Carré Curieux 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een afzonderlijk tarief van 10 euro voor -26-
jarigen te voorzien voor de circusvoorstelling Famille Choisi op 14, 15 en 16 juni 2018. 
 
 

013 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 voor: 
- kv altviool voor 2/22 en 1/20 ter vervanging van (X)* van 23 april 2018 tot einde ziekte. 
 
 

014 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 voor: 
- kv muziektheorie voor 5/20 en kv algemene muziektheorie voor 5/22 ter vervanging van (X)* van 

1 mei 2018 tot einde ziekte. 
 
 

015 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanstelling van (X)* als tijdelijke leerkracht 
aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te verlengen voor: 



- kv muziektheorie voor 2/20, kv algemene muzikale vorming voor 6/22, kv samenzang voor 1/22 en 
kv algemene muziektheorie voor 1/22 ter vervanging van (X)* van 1 mei 2018 tot einde ziekte. 

 
 

016 Hummeltjeshof: kennisname subsidieaanvraag basissubsidie voor bestaande plaatsen 
Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de subsidieaanvraag in te dienen voor het 
Hummeltjeshof om de 5 reeds vergunde plaatsen te laten omschakelen naar plaatsen met een 
basissubsidie. 
 
 

017 Gemeentelijke Holding nv in vereffening: kennisname uitnodiging algemene vergadering 
van 27 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene 
vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 27 juni 2018. 
 
 

018 Dagvaarding wegaansprakelijkheid: aanstelling raadsman 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 
zijn belangen te verdedigen in de rechtszaak (X)* tegen de stad Herentals. 
 
 
Schepen Bergen verlaat de zitting 
 
 

019 Selectieprocedure administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking: 
kennisgeving eindproces-verbaal 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
sollicitatieprocedure van administratief assistent sport, jeugd & internationale samenwerking.  
 
 
Schepen Bergen neemt opnieuw deel aan de zitting 
 
 

020 Selectieprocedure arbeider garage: aanvaarding kandidaten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen een rijbewijs B hebben 
en nodigt hen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor arbeider garage: (X)*. 
 
 

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

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



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

024 Ontvangsten 2018: week 21 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 
 

025 Uitgaven 2018: week 21 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 
 

026 Leveren van twee audiomonitors voor ‘t Schaliken - dossier 2018-057: gunning van de 
opdracht 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het leveren van twee 
audioversterkers voor cultuurcentrum ’t Schaliken. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de prijs), namelijk Amptec bvba, Duifhuisweg 11 - IZ Het Dorpsveld, 3590 
Diepenbeek, met een bedrag van 5.646,20 euro exclusief btw of 6.831,90 euro inclusief btw. 
 
 

027 Eandis: uitbreiden openbare verlichting - Distelhof 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het bijplaatsen 
van een lichtpunt (nachtlamp) op paal 3434 in Distelhof goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor 
een bedrag van 586,27 euro inclusief btw.  
 
 

028 Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: werfverslag 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 1 over de 
infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat. 
 
 

029 Aanleg Begijnhofpark -W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 1 onderhoud 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 voor het groenonderhoud van 
het dossier ‘aanleg Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 8.020,57 euro exclusief btw.  
 
 

030 Haagplantactie 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan de actie ‘Behaag onze Kempen!’ 
2018 en verbindt zich er toe: 
- Informatie en hulp te bieden aan geïnteresseerden via doorverwijzing naar de website van IOK, de 

contactpersoon van de natuurvereniging of via het Stadsloket op afspraak. 
- Het plantgoed af te halen in Olen op 16 november 2018 en het terrein van de stedelijke werkplaats 

ter beschikking te stellen aan de medewerkers van de natuurvereniging voor het afhalen van de 
pakketten door de kopers op 17 november 2018. 



- De actie bekend te maken via de stadskrant van september 2018 en andere gemeentelijke 
communicatiekanalen. 

 
 

031 Privatieve inname van het openbaar domein: aanvraag uitstalling Euro Asians 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een uitstalling van 1 meter 
op 5,50 meter aan de zaakvoerster van Euro Asians, Zandstraat 14 in 2200 Herentals. 
De vrije doorgang van 1,50 meter moet steeds gerespecteerd worden.  
 
 
Schepen Michielsen verlaat de zitting 
 
 

032 Gebruik stadsbus CAW De Kempen 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op de vraag van de 
teamverantwoordelijke van CAW De Kempen voor het gebruik van de stadsbus op maandag 
4 juni 2018 voor een rondgang voor nieuwe medewerkers. 
 
 

033 Patrimonium, onrechtmatig ingebruikname domein van de stad, fietspad Herentals - 
Aarschot 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorlopig de landbouwer aan te manen de in 
gebruik genomen bermen terug in oorspronkelijke staat te herstellen. 
 
 

034 Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018055816: geen aktename – (X)* - Klapvekens 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen akte te nemen van de melding van de 
(X)* voor het bouwen van een veranda op een terrein met adres Klapvekens 1, 2200 Herentals, 
kadastraal bekend als 1 e afdeling, sectie E, perceelnummer 437F. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van voorliggende aanvraag omdat: 
- Het voorwerp van aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling van de 

medewerking van een architect. De aanbouw kan niet als veranda beschouwd worden. Voor deze 
werken moet men een aanvraag overeenkomstig het normenboek voor digitale aanvragen met 
architect indienen. 

- Het voorwerp van aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
melding. Uit het ingediende dossier kan niet afgeleid worden of het wel degelijk gaat om een 
bijgebouw of om een uitbreiding van het hoofdgebouw. 

 
 

035 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/258: weigering - Vosselaars 
Bouwbedrijf - Acacialaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de digitale stedenbouwkundige vergunning 
reguliere procedure nummer SV2017/258 aan het Vosselaars Bouwbedrijf, voor het terrein gelegen in 
Acacialaan te Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 783B, 784E2, 784T 
en 782C2. 
De aanvraag betreft het bouwen van energiezuinige woningen (34 woningen). 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning omwille van 
de verantwoording in het verslag van de GSA. De belangrijkste redenen hieruit zijn: 



Bezwaarschriften 
De weerhouden bezwaarschriften moeten gerespecteerd worden.  
Mobiliteit/inrichting openbaar domein en semi-openbaar domein: 
- Het ongunstige advies van de technische dienst - mobiliteit van de stad van 3 mei 2018 met 

kenmerk TD18072. 
- Het ongunstige advies van de dienst patrimonium van de stad van 4 mei 2018. 
- Het ongunstige advies van de technische dienst van de stad met kenmerk TD18072. 
- De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 30 

januari 2018 met kenmerk BWDP/2017-0318/002/01/HAJPE. 
- Gegevens over aanwezige erfdienstbaarheden ontbreken (breedte, rechten van doorgang, … 

noordoostelijk en zuidelijk in het project). 
- Versnippering van het terrein door vele wegen en verspreide parkeerclusters. 
- De breedte van kruiwagenpaden moet voldoende zijn om deze te kunnen verantwoorden. Deze 

moeten minstens 1,50 m breed zijn. 
Groen/bomen: 
- Het ongunstige advies van de technische dienst - groen van de stad van 4 mei 2018. 
- Onvoldoende gegevens over aanwezige eiken op het terrein om deze correct te kunnen 

beoordelen. Ook een verantwoording waarom het noodzakelijk is om deze te vellen ontbreekt. 
- Het ontbreken van de relatie met het aanpalende open-ruimtegebied. 
- Het ontbreken van een bestemming van delen binnen het projectgebied. 
Hoogspanning: 
- De hoogspanningsleiding moet ook op het inplantingsplan nieuwe toestand aangeduid worden. 
- Volgens de documenten in het dossier houden de woningen een afstand van 18 m tot de 

hoogspanningslijn. In het verleden gaf LNE aan dat het raadzaam is een afstand van 18 m te 
respecteren langsheen een hoogspanningslijn met een spanning van 70 kV. LNE heeft een nieuw 
rekenmodel ontwikkeld dat rekening houdt met de plaatselijke spanning in de lijn. Hierdoor kan de 
gewenste afstand tot de hoogspanningslijn gewijzigd zijn ten opzichte van de in het verleden 
aangehouden afstand van 18 m. De aangehouden afstand moet getoetst worden bij LNE en moet 
aan de stad worden voorgelegd bij een aangepast ontwerp. Een berekening kan gevraagd worden 
aan milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be. 

Inplanting van gebouwen: 
- Grillige vormen van percelen en de rooilijn kunnen niet verantwoord worden. 
- Grenzen van openbaar domein moeten ook ter plaatse zichtbaar zijn. 
- De doorwaadbaarheid van het gebied moet mogelijk worden, zodat het groene plein niet enkel ten 

dienste wordt gesteld van deze ontwikkeling, maar kan worden opengesteld voor de ruimere buurt. 
Woningtypologie: 
- Er dient een grotere variatie te worden voorzien in woningtypen, zodat een gezonde sociale mix 

aan bewoners wordt aangetrokken. 
- In de woningen of in bijgebouwen moet voldoende ruimte voorzien worden voor het stallen van 

fietsen, afvalbakken, tuingereedschap, ...  
Reliëf: 
- Er moet verduidelijkt worden hoe men omgaat met het aanwezige hoogteverschil. 
- De terreinprofielen moeten overeenkomen met de gevelaanzichten.  
- Maten op sneden en gevelaanzichten moeten correct zijn. 
Elektriciteitscabine: 
- Er moet contact opgenomen worden met Eandis. Over het voorliggende ontwerp werd een 

ongunstig advies verleend door deze instantie. 
Afval: 
Het plaatsen van collectieve containers voor deze ontwikkeling moet op het private domein worden 
voorzien met ruimte voor de ophaaldiensten. Wanneer afval individueel wordt geregeld, moet een 
ruimte nabij het openbaar domein voorgesteld worden waar de bakken geplaatst kunnen worden, 
maar moet ook op het private domein ruimte voorzien worden om deze te stallen. 
Gecoro: 
Het advies van de Gecoro moet nageleefd worden. 

mailto:milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be


036 Iveka: uittredingsmogelijkheden naar aanleiding van verlenging Iveka: kennisname 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Iveka van 9 mei 2018 over 
de uittredingsmogelijkheden naar aanleiding van de verlenging van Iveka. 
 
 

037 Wat (b)ruist er in het Neteland 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande acties van de 
projectvereniging Neteland voor de volgende bestuursperiode. 

 
Door het college 

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


