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001 Toevoeging werkstromen evenementenloket & principebeslissing 
ondersteuning fuiven zaal ‘t Hof, recreatieve toertochten, wandeltochten en 
fondsenwerving 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de veranderingen in 
werkstroom. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan organisatoren van 
fuiven in zaal ’t Hof om een eetkraam te plaatsen aan de ingang in afstemming met het 
terrasreglement van JC2200. De organisator voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden opgelegd 
door de brandweer. Deze voorwaarden ontvangt de organisator na goedkeuring van zijn 
evenement. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van mountainbiketochten 
op het gekende parcours, recreatieve wielertochten en gemotoriseerde rondritten over 
grondgebied Herentals goed en legt onderstaande voorwaarden op aan de organisator: 
- De deelnemers moeten zich houden aan de verkeersreglementen. 
- Voor mountainbiketochten wordt gebruik gemaakt van het vast mountainbikeparcours. 
- Voor het plaatsen van bewegwijzering houdt de organisatie zich aan onderstaande 

voorwaarden: 
- Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting 

bedraagt 1,2 m x 0,3 m. 
- De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, 

handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden. 
- De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 
- De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande 

bewegwijzering, bomen (zonder de boom te beschadigen), verlichtingspalen, 
verkeerslichten maar niet aan palen van verkeersborden (voorrangsborden, 
gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden). Ze worden minstens 0,75 m van de 
rand van de rijweg geplaatst. 

- De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 
- De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen 

en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij 
slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te 
verzekeren. 

- De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en 
moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

- Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 
administratie wegen en verkeer nodig. 

- Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd, zullen de borden door de 
stadsdiensten, op kosten van de organisator, worden verwijderd. 



Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van wandeltochten over 
grondgebied Herentals goed voor organisatoren die gebruik maken van de openbare weg of 
het bestaande wandelknooppuntennetwerk en legt onderstaande voorwaarden op: 
- De organisatie meldt zijn activiteit bij het agentschap natuur en bos. 
- Het aantal borden wordt beperkt tot 2 stuks per kruispunt. De maximumafmeting bedraagt 

1,2 m x 0,3 m. 
- De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement, 

handelsreclame en alle andere publiciteit is verboden. 
- De borden mogen niet dezelfde kleur hebben als reglementaire bewegwijzering. 
- De borden mogen geplaatst worden op de eigen palen of aan bestaande bewegwijzering, 

bomen (zonder de boom te beschadigen), verlichtingspalen, verkeerslichten maar niet aan 
palen van verkeersborden (voorrangsborden, gevaarsborden, verbodsborden, 
gebodsborden). Ze worden minstens 0,75 m van de rand van de rijweg geplaatst. 

- De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. 
- De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen 

en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij 
slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te 
verzekeren. 

- De borden mogen pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en 
moeten uiterlijk de dag na het evenement verwijderd worden. 

- Voor tijdelijke bewegwijzering langs de gewestwegen is eveneens toestemming van de 
administratie wegen en verkeer nodig. 

- Indien bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd zullen de borden door de 
stadsdiensten, op kosten van de organisator, worden verwijderd. 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt fondsenwerving voor goede doelen 
op het grondgebied en legt onderstaande voorwaarden op aan de organisator: 
- De fondsenwerving betreft een organisatie voor een goed doel. 
- Er mogen geen folders verspreid worden. 
- Er mag niets verkocht worden. 
- Een vlotte doorgang van de voetgangers moet verzekerd worden. 
- De handelaars mogen niet gehinderd worden. 
 
 

002 Intern evenement 2018: Summer Kick Off: bijkomende verkeerswijziging 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende verkeerswijziging op de 
Grote Markt op zaterdag 23 juni 2018 van 12 tot 22 uur en de verlenging van het parkeerverbod 
op de parking achter ’t Hof tot zondag 24 juni 12 uur goed. 
 
 

003 GP Rik Van Looy 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking en toestemming 
aan ‘GP Rik Van Looy’ bij de organisatie van de wielerwedstrijd op 7 juli 2018: 
- Het bijkomende parkeerverbod wordt opgemaakt. 
- De zwaarst beschadigde stukken van de wegberm zullen prioritair behandeld worden. De 

minder beschadigde stukken zullen hersteld worden als de werkzaamheden binnen de 
stedelijke werkplaats dit nog toelaten. 

- De kiosk wordt niet ter beschikking gesteld. 
- De richtlijnen voor het houden van een barbecue moeten nagekomen worden. 
 
 

004 100 jaar Herentalse scouts 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de organisatie van 
100 jaar scouts in Herentals van 8 april tot 16 april 2019 op het binnengebied achter zaal ‘t Hof. 
De organisator kan eventueel een gesjorde constructie voorzien als eye-catcher in de 



omgeving van JC2200. Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor 
kampvuur in een stedelijke omgeving. 
 
 

005 VC jeugd WK op 9 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VC Herentals voor het 
gebruik van het multifunctioneel terrein op 9 juni 2018 als parkeerplaats. 
Het skatepark moet ten allen tijde bereikbaar en beschikbaar blijven van skaters. 
 
 

006 TheeKan 1 jaar op 14 juli 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het 
organiseren van ‘Theekan 1 jaar’ op 14 juli 2018. 
Het college van burgemeester staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) toe van 14 
tot 22 uur. 
 
 

007 Bonsoir Herentals op zaterdag 22 september 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming voor het schoonmaken 
van het kerkplein op zondag 23 september 2018. Het verwijderen van het afval is ten laste van 
de organisator. De locatie moet netjes worden achtergelaten. 
 
 

008 Cum Amore dorpscafé van 26 tot 28 augustus 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Cum Amore, in 
coproductie met het stadsbestuur van Herentals, voor het organiseren van ‘dorpscafé’ van 26 
tot 28 augustus 2018 in het Dorpshuis van Morkhoven. 
Het retributiereglement voor het gebruik van het Dorpshuis wordt toegepast. Het 
verkeersreglement wordt opgemaakt. 
 
 

009 Straatfeesten 2018: uitbetaling straatfeesten januari, februari, maart, april 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de 
organisatoren van de straatfeesten die plaatsvonden in januari, februari, maart en april 2018. 
Het evenementenloket bezorgt aan de financiële dienst een lijst met de rekeningnummers van 
de organisatoren waarop de subsidie kan gestort worden. 
 
 

010 Europese week van de sportclub: overeenkomst Sport Vlaanderen en 
overeenkomst Golfclub Witbos 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overeenkomst met Sport 
Vlaanderen en beslist om deze te ondertekenen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met 
Golfclub Witbos goed: 
Tussen 
Stad Herentals 
Augustijnenlaan 30 
2200 Herentals 
Vertegenwoordigd door: Tanja Mattheus, secretaris en Jan Bertels, burgemeester 
En 



Golfclub Witbos 
Witbos z/n 
2200 Herentals 
Ondernemingsnummer: 
Rekeningnummer: 
BIC nr: 
Naam rekeninghouder: 
Telefoon: 
E-mail: 
Vertegenwoordigd door: 
Algemeen 
Golfclub Witbos verbindt zich ertoe om een openingsevenement te organiseren in het kader 
van de actie ‘European Week of Sport” in het weekend van 22 en 23 september 2018. Dit 
evenement bevat onder andere een belevingsactiviteit en een sportdorp in samenwerking met 
de lokale sportverenigingen. 
Golfclub Witbos geeft prioriteit aan Herentalse verenigingen om deel te nemen aan het 
sportdorp als de sporttak in Herentals beoefend wordt. Voor sporttakken die niet in Herentals 
beoefend worden, krijgen verenigingen uit gemeenten die grenzen aan Herentals voorrang. 
Financieel 
Golfclub Witbos ontvangt voor dit project een financiële ondersteuning van Sport Vlaanderen 
van maximaal 8.500,00 euro die via stad Herentals wordt uitbetaald.  
Facturen voor lesgevers, EHBO en catering worden niet aanvaard door Sport Vlaanderen en 
dus niet terugbetaald. 
Voor onduidelijkheden of vragen over het al dan niet aanvaarden van facturen neemt Golfclub 
Witbos rechtstreeks contact op met de promotiedienst van Sport Vlaanderen. 
Golfclub Witbos bezorgt een kopie van alle facturen aan Stad Herentals via mail naar 
sportdienst@herentals.be. Stad Herentals maakt een afrekeningsdossier voor Sport 
Vlaanderen. Na aanvaarding van de facturen en bevestiging van uitbetaling door Sport 
Vlaanderen, betaalt stad Herentals de ontvangen subsidie uit binnen de 30 dagen. 
Communicatie 
Het stadsbestuur van Herentals ondersteunt het project door doelgerichte en specifieke 
communicatie naar sportverenigingen en sportraad. Het stadsbestuur neemt de communicatie 
van het project mee op in de stedelijke communicatiekanalen. 
Golfclub Witbos neemt het logo van Sport Vlaanderen en van stad Herentals op in elke 
publieke communicatie over het project. Alle partners gebruiken bij elke publicatie op de 
sociale media “#sportersbelevenmeer”, “#Herentals” en “#2200”. 
Logistiek 
Het stadsbestuur ondersteunt het project binnen de mogelijkheden en reglementen van het 
evenementenloket.  
Contactpersoon stad Herentals 
(X)*: Afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking 
Sportcomplex De Vossenberg 
Markgravenstraat 107 
2200 Herentals 
sportdienst@herentals.be 
014-21 21 86 
 
 

011 Aanvraag subsidie culturele evenementen en projecten: Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vzw - Hopper de Brink 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie voor culturele evenementen 
en projecten toe aan Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Hopper de Brink voor de officiële 
opening van de nieuwe verblijfsaccommodatie “De Shelter” onder voorbehoud van bewezen 
kosten.  
 
 



012 Bijkomende ondersteuning jeugdcentrum 2200 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de nieuwe inrichting van de 
benedenruimte met licht- en geluidsinstallatie en de promotie van het jeugdcentrum de 
subsidie van 17.500 euro die in 2018 voorzien is voor de aanwerving van een beroepskracht 
aan te wenden. 
Het college van burgemeester en schepenen verwacht in het laatste kwartaal 2018 een bewijs 
van geleverde werken. 
Het college van burgemeester en schepenen wendt de geplande investeringsbudgetten aan 
om een luchtafzuiging te installeren en de vloer te herstellen. Het plaatsen van toiletten op de 
bovenverdieping wordt niet opgenomen in deze investeringsbudgetten. 
 
 

013 Toekomst Internationale Samenwerking (korte termijn) & Personeelsbezetting 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in het kader van de personeelswijzigingen 
binnen internationale samenwerking om (X)* op 1 december vast in dienst te nemen ter 
vervanging van (X)* die op haar beurt op 1 december de pensionering van (X)* binnen de 
dienst personeel en organisatie zal opnemen. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vrijgekomen vervanging van (X)* 
intern op te vullen en (X)* aan te stellen voor een vervangingscontract 0,5 VTE vanaf 1 
september 2018 tot het einde van de loopbaanonderbreking van (X)* om de taken voor 
internationale samenwerking uit te voeren en een goede taakoverdracht te garanderen.  
Het dossier met de aanstellingen wordt opgemaakt door de dienst personeel en organisatie. 
 
 

014 Internationale samenwerking: goedkeuring subsidies noordwerking voor 
Wereldtals VII - 1ste gedeelte 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het eerste gedeelte van de subsidies 
noordwerking in het kader van Wereldtals goed voor volgende organisatoren: 
- CLW De Vesten voor koken met Fariba op 1 februari 2018       68,47 euro 
- ASH Polaris voor de Sterrenkijkdag op 24 februari 2018      264,85 euro 
- Velt voor bezoek van de saffraanboerderij op 3 maart 2018     206,00 euro 
- (X)* voor theater aan huis op 3 maart 2018              85,00 euro 
- Basisschool De Vesten voor de mondiale vorming op 5 maar 2018     25,88 euro 
- Gastgemeenschap Broederlijk Delen voor ontvangst (X)* 

op 6 maart 2018                    139,24 euro 
- kOsh Scheppersstraat voor mondiale vorming 2de graad op 7 maart   300,00 euro 
- kOsh Scheppersstraat voor mondiale vorming 3de graad op 7 maart  300,00 euro 
- 11.11.11 Noorderwijk voor fairtrade chocoladeproeverij op 14 maart    50,13 euro 
- De Fakkel voor samen koken Dine with Us op 19 maart 2018       34,31 euro 
- 11.11.11 Noorderwijk voor Proef de wereld op 28 april 2018       31,87 euro 
- FOS Herentals voor Vrede in Colombia op 29 maart 2018       300,00 euro 
- De Link voor Dine With Us op de markt op 13 april 2018        79,66 euro 
- Armoedeoverleg voor de knabbelwandeling op 24 april 2018       95,93 euro 
 
 

015 Nestor 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de organisatie van de Nestor te 
ondersteunen door:  
- maximum 1.500 euro subsidie uit het budget gemeenschapsvormende activiteiten te 

voorzien mits de werkelijke kosten binnen de twee maanden na de activiteit gestaafd 
worden met een definitieve afrekening en de nodige bewijsstukken 

- een gratis receptie aan te bieden 
- gratis zaalhuur uitzonderlijk toe te staan. 



Voor 2019 wordt gevraagd om, na evaluatie van deze editie, de organisatie met haar 
vernieuwd engagement rond politieke neutraliteit op te nemen in de programmatie van het 
cultuurcentrum. 
 
 

016 Gratis gebruik Lakenhal - Kempens Karakter 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Lakenhal gratis ter beschikking te 
stellen voor het organiseren van een informatiemoment voor eigenaars van panden met 
erfgoedwaarden op donderdag 21 juni 2018. 
 
 

017 Toetreding Herentalse cultuurraad: NEOS en ASH Polaris 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad 
en beslist NEOS en ASH-Polaris allebei te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad. 
 
 

018 Cultuurraad voor de Kempen: solidariteitsbijdrage 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een solidariteitsbijdrage van 100 euro te 
betalen aan de Cultuurraad voor de Kempen vanuit het budget voor kunst- en 
cultuureducatieve activiteiten door de stad georganiseerd.  
 
 

019 Kunstencampus, stand van zaken, mei 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de 
overlegmomenten rond de kunstencampus van 17 mei 2018 en 24 mei 2018 en van de 
documenten met betrekking tot de stand van zaken van de omgevingsaanvraag, deel V.  
 
 

020 Vergeten Helden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de campagne ‘Onze vergeten Helden’ te 
ondersteunen.  
 
 

021 Overeenkomst kano- en kajakvaart op de Kleine Nete 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de 
ontwerpovereenkomst in verband met het kanoën en kajakken op de Kleine Nete opgemaakt 
door VMM. Stadsbestuur Herentals zal de overeenkomst met de verschillende partners 
ondertekenen. (X)* worden afgevaardigd namens het stadsbestuur voor het overleg rond 
zwerfvuil op en rond de Kleine Nete.  
 
 

022 Werkgroep bibliotheek regio Neteland: verslag 15 mei 2018: kennisname 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werkgroep 
bibliotheek van de regio Neteland. Het college beslist om voorlopig het logo van de regio 
Neteland niet aan te brengen in en op de bibliotheek van Herentals maar vraagt eerst een 
algemeen en regionaal communicatieplan uit te tekenen. 
 
 



023 Bibliotheekcharter VVBAD 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van VVBAD van 3 mei 
2018 en onderschrijft het bibliotheekcharter dat in de brief wordt voorgesteld. 
 
 

024 Subsidies 2018: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 8 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 112 euro aan (X)*, 
voor de deelname van (X)* aan de sportlessen bij HSKS Herentals (lidgeld 2018-2019). 
 
 

025 Subsidies 2018: initiatieven maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 9 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 128 euro aan (X)* voor 
de deelname van (X)* aan de sportlessen bij HSKS Herentals (lidgeld 2018-2019). 
 
 

026 Project Bewegen op Verwijzing - opstart aanduiding coaches 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist, onder voorbehoud van de definitieve 
goedkeuring van het project Bewegen op Verwijzing, om op zoek te gaan naar twee BOV-
coaches voor de zorgregio ‘kleine stad Herentals’ (Neteland). De dienst personeel & 
organisatie zorgt voor een advertentie. Kandidaten kunnen zich inschrijven tot en met 19 juni 
2018. De gesprekken vinden plaats op 26 juni 2018.  

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*; diensthoofd personeel & organisatie, 
(X)*; Logo Kempen vzw, (X)*; voormalig afdelingshoofd sport, jeugd & internationale 
samenwerking en master in de lichamelijke opvoeding, en (X)*; OCMW Vorselaar, aan als 
leden van de selectiecommissie. (X)*; medewerker dienst preventie & participatie, is secretaris 
van de selectiecommissie. 

Indien er meer dan 20 personen zich kandidaat stellen om BOV-coach te worden, dan gebeurt 
er door de selectiecommissie een voorselectie op basis van het CV en een specifieke 
motivatiebrief.  

De aanduiding van de twee BOV-coaches gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring van 
het project Bewegen op Verwijzing.  

 
 

027 Samenwerking stad en OCMW - organisatie van gezamenlijke aanwervingen en 
het aanleggen van gemeenschappelijke wervingsreserves 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de 
rechtspositieregeling aan te passen zodat stad en OCMW gezamenlijke selecties kunnen 
organiseren en hiervoor gezamenlijke wervingsreserves kunnen aanleggen. Het college van 
burgemeester en schepenen vraagt om dit punt te agenderen op een volgend 
onderhandelingscomité en op een volgende gemeenteraad.  
 
 

028 Kennisgeving startdatum werkvoorbereider gebouwenbeheer: (X)* 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de arbeidsovereenkomst van (X)* voor 
de functie van technieker elektriciteit in onderling akkoord vanaf 1 juni 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van opneming van 
de functie van werkvoorbereider gebouwenbeheer door (X)* op 1 juni 2018. 
 
 



029 Selectieprocedure gemeenschapswacht: 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 gemeenschapswacht: 
- (X)* 
 
 

030 Voorwaarden en functiebeschrijvingen selecties dienst omgeving: diensthoofd 
omgeving (niveau A), expert omgeving specialiteit ruimte (niveau B) en expert 
omgeving specialiteit handhaving (niveau B) 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om de functies van 
expert omgeving specialiteit ruimte in het niveau B en expert omgeving specialiteit handhaving 
in het niveau B op te nemen in de contractuele personeelsformatie en ligt dit voor aan een 
volgend onderhandelingscomité en aan een volgende gemeenteraad.  
Daarnaast gaat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met de 
gewijzigde functiebeschrijvingen en voorwaarden voor de functies van diensthoofd omgeving 
in het niveau A, expert omgeving specialiteit ruimte in het niveau B en expert omgeving 
specialiteit handhaving in het niveau B en legt deze voor aan een volgend 
onderhandelingscomité en aan een volgende gemeenteraad. Na onderhandelingen met de 
representatieve vakorganisaties wordt het hele dossier voor goedkeuring voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen.  
 
 

031 Toekomstvisie dienst omgeving: wenselijk organogram en takenpakketten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel ‘toekomstvisie dienst 
omgeving’ principieel goed en vraagt de wijzigingen op te nemen in een volgende formatie- en 
organogramwijziging.  
 
 

032 Bestelbonnen 2018: week 22 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met 
datum 4 juni 2018 (bestelbon 2018004476) goed. 
 
 

033 Ontvangsten 2018: week 22 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de opbrengsten goed. 
 
 

034 Uitgaven 2018: week 22 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de kosten goed. 
 
 

035 Belasting op kermisactiviteiten, saldo 2017: vaststellen en uitvoerbaar 
verklaren kohier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8218, belasting op 
kermisactiviteiten van 2017 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.384,40 
euro. 
 
 



036 Busvervoer voor de scholen van en naar het zwembad - raamovereenkomst 
schooljaren 2018-2021 - dossier 2018-058: goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van uit te nodigen firma’s 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-058 en de raming 
voor de opdracht ‘busvervoer voor de scholen van en naar het zwembad - raamovereenkomst 
schooljaren 2018-2021’ 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 79.500 euro 
exclusief btw of 84.270 euro inclusief 6 % btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 
- De Duinen Autocars nv, Aarschotseweg 28, 2200 Herentals 
- Verhoeven Autocars, Oostmalsesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel 
- Oostmalle Cars, Salphensebaan 27, 2390 Malle 
- Conny Cars bvba, Gravin De Merodestraat 122, 2260 Westerlo 
- Reizen Poelman, Goorbergenlaan 45, 2290 Vorselaar 
- Busvervoer De Reys, Lostraat 176, 2220 Heist-op-den-Berg. 
 
 

037 2 combidoelen speelterrein Krakelaarsveld - 2018-036: goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het leveren en 
plaatsen van 2 combidoelen op het speelterrein in Krakelaarsveld tot stand komt bij wijze van 
de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes 
goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor het leveren en plaatsen 
van 2 combidoelen op het speelterrein in Krakelaarsveld te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, D&D Sport, Vilvoordelaan 155, 1830 Machelen, met een 
inschrijvingsbedrag van 5.570,40 euro exclusief btw of 6.740,18 euro inclusief btw.  
 
 

038 Aanleg van voetpaden in de Streepstraat en heraanleg van voetpaden in de St.-
Waldetrudisstraat - W-071-2017: gunning van het voorwaardelijk gedeelte 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het voorwaardelijk gedeelte van het 
dossier ‘heraanleg van voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de 
Streepstraat’, met name de aanleg van voetpaden in de Streepstraat, te lichten en de opdracht 
voor de uitvoering van de werken toe te wijzen aan aannemer Leo Gys bvba, Zandbergen 115 
uit Dessel. 
 
 

039 Aanleg van voetpaden in de Streepstraat en heraanleg van voetpaden in de St.-
Waldetrudisstraat - W-071-2017: werfverslag 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 1 van het dossier 
‘aanleg van voetpaden in de Streepstraat en heraanleg van voetpaden in de St.-
Waldetrudisstraat’. 
 
 



040 Kunstencampus: sloopinventaris - 2018-010: goedkeuring verrekening 1 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht 
‘kunstencampus: sloopinventaris’ goed voor een totaal bedrag in meer van 1.600 euro 
exclusief btw of 1.936 euro inclusief 21% btw. 
 
 

041 Kunstencampus: sloopinventaris - 2018-010: goedkeuring verrekening 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 2 van de opdracht 
‘kunstencampus: sloopinventaris’ goed voor een totaal bedrag in meer van 1.450 euro 
exclusief btw of 1.754 euro inclusief 21% btw. 
 
 

042 Binnengebied Schaliken: kaleien muur 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het kaleien van de muur (kant 
binnengebied) tussen de woning Belgiëlaan 7 en het binnengebied. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde ontwerpovereenkomst voor 
het kaleien van de private muur aan Belgiëlaan 7 goed. Deze overeenkomst maakt integraal 
deel uit van deze beslissing.  
 
 

043 Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 14 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 14 van de 
werfvergadering van 18 mei 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een haag te plaatsen tussen het park en 
het skatepark.  
 
 

044 Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: werfverslag 2 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 2 over de 
infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat. 
 
 

045 Mobiliteitscel: goedkeuring verslag van 19 april 2018 en 3 mei 2018 en het 
bijhorende besluit per mobiliteitsdossier 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel 
van donderdag 19 april 2018 en donderdag 3 mei 2018 goed: 
Mobiliteitsdossiers: 
A - punten: 
2018/003 – Kruispunt Blijdenberg / Nieuwstraat – onveilig kruispunt 
- Haaientanden schilderen om te verduidelijken dat de bestuurders hier moeten stoppen en 

voorrang verlenen. Er wordt geen spiegel geplaatst op het kruispunt. 
2018/017 – Oud-Strijderslaan – sluipweg, snelheid, onveilig voor fietsers 
- VAT plaatsen om de snelheid en hoeveelheid verkeer te achterhalen op de Oud-

Strijderslaan. De resultaten van de VAT-meting bespreken op een volgende mobiliteitscel. 
Voorlopig geen structurele maatregelen nemen. 

2018/021 – Olympiadelaan – parkeren vrachtwagens 
- Er wordt geen extra ruimte voorzien voor vrachtwagens en de voorziene ruimte voor het 

plaatsen van vrachtwagens wordt niet verplaatst richting station. Vrachtwagens kunnen dus 
worden geplaatst op een deel van de Olympiadelaan en langs de Oud-Strijderslaan en 
Ringlaan. 



2018/030 – Markgravenstraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Op deze toegangsweg naar de garages stond vroeger ook een parkeerverbod, dit werd 

ondertussen reeds teruggeplaatst. 
2018/031 – Ringlaan – snelheid 
- Op langere termijn kan er samen met AWV worden bekeken of er trajectcontrole mogelijk 

is. Op korte termijn wordt er gevraagd aan politiezone Neteland om snelheidscontroles uit 
te voeren. 

2018/032 – De Paepestraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen  
- Paaltje plaatsen op het einde van de parkeerstrook zodat voertuigen niet meer voor de inrit 

kunnen parkeren. Het plaatsen van dat paaltje op de parkeerstrook zal geen hinder 
veroorzaken voor IOK. 

2018/034 – Atealaan – aanvraag aanleg voetpad      
- De stad voorziet geen voetpad langs de Atealaan. Intervest Offices & Warehouses moet 

bekijken of er op privé-domein geen voetgangerszone kan worden gecreëerd. 
2018/037 – Gildelaan – hinderlijk geparkeerde voertuigen – verplaatsen belijning op 
parkeerstrook 
- Er wordt een lijn witte kasseien één meter verplaatst voor de bewoners van Gildelaan 37 

zodat zij in de toekomst minder last zullen hebben van hinderlijk geparkeerde voertuigen 
die deels voor hun garage parkeren. Voor de bewoners van Gildelaan 35 wordt geen lijn 
witte kasseien meer verplaatst, daar werd de belijning vorige jaar aan de ander kant van de 
garage reeds een meter aangepast en hier is nu voldoende ruimte om de garage te kunnen 
in- en uitrijden. 

2018/039 – Kruispunt St.-Jobsstraat / Ringlaan – aanpassingen verkeerslichten 
- Vraag wordt doorgestuurd naar AWV zodat er kan worden bekeken wat de mogelijkheden 

zijn en wat er eventueel kan worden aangepast aan de verkeerslichten. 
2017/051 – Toekomstlaan – veiligheidsmaatregelen ter hoogte van uitrit Henco 
- Op korte termijn zou er enkel een verkeersbord A51 (uitroepteken) met onderbord 

‘voetgangers – met pijlen van links naar rechts’ kunnen worden geplaatst ter hoogte van de 
afrit. 

2016/083 – Koepoortstraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Parkeerverbod invoeren vanaf Koepoortstraat 46 tot en met 52. Verkeersborden E3 met 

onderbord plaatsen om het parkeerverbod aan te geven + het fysiek onmogelijk maken om 
er nog te parkeren door het plaatsen van een obstakel (paaltjes, bloembak, …). 

2018/001 – Woud – verplaatsen verkeersborden enkelrichting 
- Verkeersbord C1 verplaatsen naar Woud nr.1. Op die manier zijn er drie woningen extra 

langs beide kanten bereikbaar. Op het smalste stuk van Woud blijft er dan nog steeds een 
enkelrichting van toepassing. 

2018/005 – Doorgang Zandstraat naar Vaartstraat mogelijk maken  
- Het is de bedoeling om de Vaartstraat autoluw te houden, dit is een smalle straat met smalle 

voetpaden. Het is niet wenselijk om hier extra verkeer door te sturen. Alles blijft behouden 
zoals het nu is.   

2018/007 – Raapbreukstraat/Biezenhoek – onduidelijke voorrang aan rechts 
-  De Raapbreukstraat heeft een andere bestrating dan de Biezenhoek en dit zorgt voor 

verwarring in verband met de voorrang. Verkeersborden B17 plaatsen om de voorrang aan 
rechts te verduidelijken.  

2018/035 – St.-Jansstraat – hinder op het voetpad  
- Sensibiliseren via website en stadskrant dat de stoepen vrij moeten worden gehouden van 

obstakels. Op korte termijn neemt politie Neteland dit mee op in de lijst van de 
aandachtspunten. Op middellange termijn zullen er wegen- en rioleringswerken worden 
gepland in de St.-Jansstraat, het aanpakken van de stoepen kan hier in worden 
opgenomen. 

B- punten: 
2017/079 -  Wolfstee – plaatsen spiegel 
- In de stad Herentals wordt een beslissingsboom gehanteerd in verband met het plaatsen 

van spiegels. Er wordt enkel een spiegel geplaatst wanneer het gaat over 
gewoontegebruikers en dit is hier niet het geval. Er wordt dus geen spiegel geplaatst. 

2017/052 -  Molenstraat – plaatsen spiegel 



- In de stad Herentals wordt een beslissingsboom gehanteerd in verband met het plaatsen 
van spiegels. Er wordt enkel een spiegel geplaatst wanneer het gaat over 
gewoontegebruikers en dit is hier niet het geval. Er wordt dus geen spiegel geplaatst. 

2018/002 -  Molenvest – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Op de reeds aangebrachte arcering tussen de inrit naar de garages en de garagepoort een 

fietsbeugel plaatsen zodat hierop niet meer kan worden geparkeerd. Aan de andere kant 
van de inrit naar de garages een halve meter arcering aanbrengen zodat het duidelijker 
wordt voor autobestuurders tot waar ze kunnen parkeren. 

2018/004 -  Koeterstraat – voorstel tot maatregelen ter verbetering van beeldbepalende 
bomen in de straat 

- Principieel akkoord voor het realiseren van een verkeersremmende maatregel ter hoogte 
van de kastanjes in de Koeterstraat. De dienst mobiliteit start hier op latere termijn een 
dossier over op in samenspraak met de technisch medewerker groen. Er moet bij het 
opstarten van het dossier ook contact worden opgenomen met de eigenaars van de 
aanpalende grond. 

2018/006 -  kOsh Campus – snelheid, onveilige situaties, … 
- Voorlopig worden er aan de verschillende basisscholen geen extra structurele 

aanpassingen uitgevoerd. De belijningen in de schoolomgevingen zullen worden 
nagekeken en indien nodig in de maand september bij de start van het nieuwe schooljaar 
opnieuw worden geschilderd (dossier belijning). Aan politie Neteland wordt gevraagd om 
op regelmatige basis controles uit te voeren op het foutief parkeren ter hoogte van de 
verschillende scholen in Herentals. 

- Om het fietsverkeer te beperken op het kruispunt St.-Jansstraat / Gildelaan / Bergenstraat 
aan het begin en einde van de schooldag wordt er onderzocht of er een trage weg kan 
worden gerealiseerd tussen de Herenthoutseweg en de Scheppersstraat.  

- School kan ook gemachtigd opzichter inzetten aan steegje dat uitkomt in St.-Jansstraat.  
- Invoeren van een ‘schoolstraat’ in de St.-Jansstraat onderzoeken of dit positief effect kan 

hebben op de verkeersveiligheid van het kruispunt St.-Jansstraat/Gildenlaan/Bergenstraat. 
2018/019 -  Kruispunt Bergenstraat / St.-Jansstraat – onveilige situatie 
- Om het fietsverkeer te beperken op het kruispunt St.-Jansstraat / Gildelaan / Bergenstraat 

aan het begin en einde van de schooldag wordt er onderzocht of er een trage weg kan 
worden gerealiseerd tussen de Herenthoutseweg en de Scheppersstraat. Er zal niet 
continue een agent worden geplaatst op dit kruispunt maar er wordt wel gevraagd aan 
politie Neteland om aan alle scholen op regelmatige basis controles uit te voeren. 

2018/008 – Stationsplein – standplaats voor taxi’s 
- Er wordt ter hoogte van het stationsgebouw één parkeerplaats uitsluitend voor taxi’s 

voorzien. 
2018/009 -  St.-Waldetrudisstraat – onveilige situaties wegens te hoge snelheid 
- De “zone 50” blijft voorlopig behouden in de St.-Waldetrudisstraat. De aanpassing van de 

zone kan worden bekeken in de evaluatie van de ‘zone 30/50/70’. 
2018/010 -  Atealaan – geparkeerde voertuigen op het fietspad 
- Er mogen geen voertuigen worden geparkeerd op het fietspad, handhaving politiediensten. 

Er moet wel worden bekeken of de belijning van de fietspaden op de Atealaan overal nog 
voldoende zichtbaar is, anders moeten deze worden opgenomen in een belijningsdossier. 

2018/011 – Plaatsen borden tonnagebeperking in Kamergoor en Proostenbos op  
vraag van gemeente Olen – onveilige situatie voor fietsers in Kamergoor en Proostenbos 

- Er moet eerst worden bekeken wat de effecten zullen zijn in de St.-Jobsstraat wanneer er 
een tonnagebeperking wordt ingevoerd in de omgeving Heibloem – De Bleek in Olen. 

- Voorlopig geen structurele maatregelen nemen in Kamergoor. Opnieuw VAT plaatsen om 
de snelheid en hoeveelheid verkeer te achterhalen. Als we resultaten van Olen hebben 
ontvangen een apart punt op het college brengen. 

2018/012 -  Klaterteer – snelheid, veel verkeer, slechte staat asfalt, bermen kapot, …  
- Enkelrichting invoeren op Klaterteer, bewoners in het eerste stuk van Klaterteer (ter hoogte 

van Zandkapelweg) kunnen hun woning nog steeds langs twee kanten bereiken. De slechte 
staat van het asfalt is opgenomen in de lijst van het asfaltdossier en zal op termijn nog 
worden voorgelegd aan het college. 

2018/013 -  Lierseweg / Veldstraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 



- Er worden geen parkeervakken verwijderd in de Veldstraat. De Veldstraat is gelegen in een 
‘zone 30’ waar de parkeervakken zorgen voor verkeersremmende maatregel. 

2018/015 – Station Herentals – onveilig voor fietsers en voetgangers 
- Aanbrengen voetgangersstrook vanaf voetpad stationsgebouw tot aan het voetpad langs 

de Stationsstraat. Hier zijn geen structurele aanpassingen nodig. Het gebruik van markering 
en het plaatsen van paaltjes kan ervoor zorgen dat er een veilige verbinding voor 
voetgangers in de stationsbuurt kan worden gecreëerd. 

2018/016 -  Augustijnenlaan/Belgiëlaan – vervangen verkeersborden E9b door 
verkeersborden E9a 
- Om een uniforme en duidelijke bebording te bekomen langs de Augustijnenlaan en 

Belgiëlaan worden er aan de buitenkant verkeerborden E9b geplaatst en aan de binnenkant 
verkeersborden E9a met max. 3,5t. Op die manier mogen er enkel grotere voertuigen 
(camionettes) worden geplaatst aan de binnenkant van deze straten. De buitenkant blijft 
voorbehouden voor auto’s. 

2018/018 -  Watervoort – sluipweg, snelheid, … 
- Een ‘zone 30’ invoeren ter hoogte van de school. Bij het invoeren van de ‘zone 30’ moeten 

er ook verkeersremmende maatregelen worden genomen, dit wordt nog verder 
onderzocht/bekeken door de dienst mobiliteit. 

- Het aanbrengen van belijning in de bocht ter hoogte van het Eekhoornpad wordt 
opgenomen in het dossier van de belijning. 

2018/020 – Laarstraat – hinderlijke geparkeerde voertuigen 
- Er worden voorlopig geen maatregelen genomen. Wanneer er voertuigen hinderlijk of 

foutief geparkeerd staan moet de politie worden gebeld. 
2018/022 -  Wuytsbergen – onveilige situatie voor fietsers 
- De verkeersdrukte In Wuytsbergen zal afnemen na het realiseren van een ‘knip’. Om de 

plantvakken beter te signaleren, zullen de lijnen van de parkeervakken ervoor en erachter 
op hetzelfde niveau als de boordsteen van de plantvakken worden aangebracht. Daarnaast 
zullen er op de paaltjes visgraat reflectoren worden aangebracht, zodat de plantvakken en 
paaltjes beter zichtbaar zijn voor aankomend verkeer.  

2018/023 -  Molenvest – aanpassen verkeersborden E9b naar E9a 
- Verkeersborden E9b worden aangepast naar verkeersborden E9a met max. 3,5t. Op die 

manier kunnen/mogen er dan ook grotere camionettes worden geplaatst. 
2018/025 -  Voortkapelseweg – slechte zichtbaarheid bij het verlaten van de oprit 
- Voorlopig geen maatregelen nemen. Volgende legislatuur reglementering en belasting 

spiegels. 
2018/024 – Markgravenstraat – snelheid 
- Opnieuw VAT laten plaatsen (vorige resultaten waren niet correct) om snelheid te 

achterhalen. Politie neemt de Markgravenstraat op in de lijst voor het uitvoeren van de 
snelheidscontroles. De dienst mobiliteit neemt de Markgravenstraat op in de lijst voor het 
plaatsen van een smiley. 

2018/026 -  Cardijnlaan – parkeren op de bermen  
- Parkeerverbod plaatsen en bermen herstellen tussen de Netelaan en de kleine Nete. 

Voertuigen kunnen daar steeds op de rijbaan worden geparkeerd.  
2018/027 -  Wuytsbergen – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Belijning een meter verplaatsen of een meter arcering aanbrengen afhankelijk van de 

verkeersborden die er staan. 
2018/028 -  Grote Markt – extra parkeerstrook voorzien 
- Op deze strook worden in de nabije toekomst extra fietsrekken geplaatst zodat hier geen 

auto’s meer kunnen parkeren. 
2018/029 – kruispunt Wolfstee/Atealaan/Saffierstraat – plaatsen verkeerslichten  
- Er worden voorlopig geen maatregelen genomen. In de toekomst zal dit kruispunt nog 

opnieuw worden heraangelegd (rioleringswerken). Het plaatsen van verkeerslichten op dit 
kruispunt kan dan worden bekeken. 

2018/033 -  Sport Vlaanderen – parkeerproblemen bij grote manifestaties 
- Tijdens evenementen wordt het parkeren op de rijbaan toegestaan maar dit zorgt steeds 

voor hinder en chaos. Bij Sport Vlaanderen navragen of het groot grasveld niet kan/mag 
worden ingenomen voor parkeerplaatsen tijdens evenementen. 



2018/036 -  Honingstraat – zwaar vervoer, plaatsen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ 
- Overleg plannen met Olen om te bekijken of er aan beide kanten dezelfde signalisatie kan 

worden voorzien en of er een mogelijkheid is tot het plaatsen van een tractorsluis. 
2018/038 – Herenthoutseweg – aantal voertuigen, snelheid, … 
- Geen infrastructurele maatregelen nemen. Aan politiezone Neteland wordt gevraagd om 

hier snelheidscontroles uit te voeren.  
2018/040 -  Bergenstraat, Grote Markt, Wuytsbergen – onveilige verkeerssituaties 
- Geen infrastructurele maatregelen nemen. Nieuw VAT plaatsen in de Bergenstraat. 
2018/042 -  Zavelheide – parkeerverbod 
- Geen parkeerverbod plaatsen in de Zavelheide. 
2018/041 – Zorgverleners parkeren voor garages 
- Akkoord met het principe om toestemming te verlenen aan zorgverleners om te parkeren 

voor garages wanneer eigenaars hiervoor toestemming geven. Op langere termijn kan er 
op de dienst mobiliteit de nodige tijd worden ingepland om een actieplan en draaiboek 
verder uit te werken.  

2018/043 -  Belgiëlaan – extra parkeerplaatsen voor mensen met een handicap 
- Akkoord voor aanleg van één parkeerplaats voor mindervaliden op de Belgiëlaan, dit 

tegenover de Action (rijrichting station). 
2018/044 -  Grote Markt – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Geen infrastructurele maatregelen nemen. Politiezone Neteland neemt dit op in hun lijst om 

controles uit te voeren.  
2017/069 – St.-Magdalenastraat – hinderlijk geparkeerde voertuigen 
- Belijning aanbrengen in witte klinkers aan de zijkanten en op deze kleine strook een fietsrek 

plaatsen zodat hierop niet meer kan worden geparkeerd. Er is bij plaatsbezoek gebleken 
dat er vaak fietsen worden geplaatst tegen de gevel van de woning, zij kunnen dan gebruik 
maken van het fietsenrek. 

2018/046 – Hoogton/Zandkapelweg – gevaarlijk kruispunt 
- Geen extra infrastructuurmaatregelen te nemen. Borden ‘ook hier voorrang aan rechts’ zijn 

duidelijk genoeg.  
 
 

046 Aanvullend verkeersreglement: invoeren tonnagebeperking +3,5 ton te 
Hoogton,Witbos en Verbindingsstraat 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend reglement op de politie over 
het wegverkeer, over de invoering van een tonnagebeperking (uitgezonderd laden en lossen) 
op en langs sluipwegen goed. In agrarisch gebied wordt een bijkomende uitzondering gemaakt 
zodat landbouwvoertuigen daar vrije doorgang hebben. 
De tonnagebeperking wordt goedgekeurd aan de hand van het ontwerpplan in bijlage. 
De tonnagebeperking 3,5 ton wordt aangeduid met het verbodsbord C 21 (Verbod voor 
voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton.) met onderbord 
“uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen” 
- Hoogton, ter hoogte aansluiting met Voortkapelseweg 
- Hoogton, ter hoogte aansluiting met Zandkapelseweg (2X) 
- Witbos, ter hoogte van aansluiting met Morkhovenseweg 
- Verbindingsstraat, ter hoogte van aansluiting met Voortkapelseweg 
- Verbindingsstraat, ter hoogte van aansluiting met Morkhovenseweg.  
 
 

047 Tijdelijk verkeersreglement: WK voetbal 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor 
de organisatie van het “WK voetbal 2018” op groot scherm op maandag 18 juni, zaterdag 23 
juni en donderdag 28 juni 2018: 
Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt op volgende dagen 
en uren: 
- maandag 18 juni 2018 van 8 uur tot en met dinsdag 19 juni 2018 om 10 uur 



- zaterdag 23 juni 2018 van 8 uur tot en met zondag 24 juni 2018 om 10 uur 
- donderdag 28 juni 2018 van 8 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 om 6 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met 
onderborden. 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant van de Grote Markt op volgende dagen 
en uren: 
- maandag 18 juni 2018 vanaf 15 uur (start match om 17 uur) 
- zaterdag 23 juni 2018 vanaf 12 uur (start match om 14 uur) 
- donderdag 28 juni 2018 vanaf 18 uur (start match om 20 uur). 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3 en F45c. 
De organisatoren zetten, zodra alles opgeruimd is, de rijbaan terug open. Het parkeerverbod 
blijft gelden tot na het opruimen met de borstelwagen. 
 
 

048 Gebruik 10 op 10 subsidie 2018 van provincie Antwerpen voor opmaak 
schoolrouteplan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen wenst verder te werken aan de 
verkeersveiligheid in Herentals en gaat hiervoor een schoolroutekaart laten opmaken. Deze 
schoolroutekaart is een handig instrument om zowel op korte termijn, als op lange termijn 
maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
 

049 Deelname octopusgemeente schooljaar 2018-2019 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Octopusplan om 
in te schrijven als Octopusgemeente en beslist om de stad Herentals in te schrijven als 
Octopusgemeente.  
 
 

050 Eandis: uitvoeren van grondwerken - Fietspad Aarschot - Herentals 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken 
uit te voeren om openbare verlichting te plaatsen langs de fiets-o-strade Aarschot-Herentals.  
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.  
 
 

051 Telenet: uitvoeren van grondwerken - Watervoort 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken 
uit te voeren om een telecommunicatiekabel te plaatsen voor een klantaansluiting, van 
Watervoort 101 tot en met 110. 
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.  
 
 

052 Proximus: uitvoeren van grondwerken - Aarschotseweg 13 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om 
grondwerken uit te voeren om kabels te leggen en een bak te plaatsen voor Aarschotseweg 
13. 
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.  
- De werken mogen enkel uitgevoerd worden indien er ook een vergunning verleend wordt 

door het Agentschap Wegen en Verkeer, district Geel.  
 
 

053 Milieuvergunningsaanvraag klasse 2: Eurobase International NV, Saffierstraat 
1: verlening 
BESLUIT 
Artikel 1: 
§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Eurobase International nv, 
gevestigd Atealaan 26 in 2270 Herenthout, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig 
besluit een vergunning om een inrichting voor R&D labo voor vervaardigen van kauwgom en 
marktonderzoek, gelegen in 2200 Herentals, Saffierstraat 1, kadastergegevens 2e afdeling, 
sectie D, perceel 252G, te exploiteren, met als voorwerp: 
- koelinstallaties, airco's en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 21,96 

kW (16.3.1.1°); 
- opslag van maximum 2.000 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4.); 
- labo voor onderzoek en ontwikkeling van voedingsproducten (24.3.); 
- machines voor de productie van suikerwaren/kauwgom met een totale geïnstalleerde 

drijfkracht van 121,4 kW (45.12.1°a)); 
Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 16.3.1.1° - 17.4. - 24.3. - 45.12.1°a) 
Artikel 2: 
De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen de 3 jaar vanaf datum van 
deze vergunning, dus uiterlijk op 4 juni 2021, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. 



Artikel 3: 
De vergunning eindigt op 4 juni 2028. 
Artikel 4: 
De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden 
overeenkomstig Vlarem II: 
§1. Algemene voorwaarden: 
-  Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften) 4.6 (licht) 4.7 (beheersing van 

asbest) en 4.9 (energieplanning) 
-  Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) 
-  Bodem: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging) 
-  Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van 

broeikasgassen) 
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder). 
§2. Sectorale voorwaarden: 
Hoofdstuk 5.16. VLAREM II  
Hoofdstuk 5.17. VLAREM II  
Hoofdstuk 5.24. VLAREM II  
Hoofdstuk 5.45. VLAREM II  
 
 

054 Omgevingsvergunning PIDPA, Haanheuvel 3-7: kennisname beslissing 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse 
regering van 23 mei 2018 over een omgevingsvergunning met betrekking tot het verder 
exploiteren en veranderen van een drinkwaterwinning en een waterproductiecentrum, met 
inrichtingsnummer 20170922-0014, gelegen Haanheuvel 3-7 in Herentals. 
 
 

055 Omgevingsvergunningsaanvraag: Descon bvba, KMO zone Dikberd 34 Unit 4A 
- aktename 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Descon bvba 
met nummer OMV_2018053958 voor een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met 
inrichtingsnummer 20180504-0029 voor een inrichting klasse 3 betreffende een exploitatie van 
een advies en opleidingscentrum voor arbeidsveiligheid en welzijn, als volgt: 
- Twee verplaatsbare laadbatterijen met een gezamenlijk vermogen van 16 kW 
gelegen KMO zone Dikberd 34 Unit 4A te 2200 Herentals, kadastraal gekend als afdeling 2, 
sectie C, perceelnr. 702N. 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit 
van de meldingsakte. 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden voor 
ingedeelde inrichtingen: 
Algemene milieuvoorwaarden: 
- hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 - algemeen 
- hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6 - geluid 
- hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 

4.4.7.2.- lucht 
- hoofdstuk 4.6. - licht 
- hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4 – oppervlaktewater 
Sectorale milieuvoorwaarden: 
- Hoofdstuk 5.17. opslag van gevaarlijke producten - voor ingedeelde inrichtingen 
 
 



056 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018009102: verlening - Scam 
Invest - Noordervaart 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de gevraagde 
afwijking van het geldende BPA omwille van volgende redenen: 
- Voor de breedte van de infiltratiegracht: Met de voorgestelde groene invulling van de 

overige ruimte van deze bufferzone, kan de bufferende werking worden gegarandeerd, 
maar mag het buffervolume niet wijzigen. Het onderhoud om dit buffervolume te kunnen 
behouden, moet gebeuren door de eigenaar. 

- Voor het gebruik van een niet-waterdoorlatend materiaal: gunstig omdat het hemelwater op 
het eigen terrein kan infiltreren, naast deze verharding. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018009102 aan (X)*, handelend in naam van Scam Invest, voor een terrein met adres 
Noordervaart met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, percelen 371A, 371B, 371C, 
371D, 371K, 371L.  
De aanvraag betreft: het bouwen van een magazijn en de regularisatie van een reliëfwijziging 
en een ontbossing. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

- Vooraleer van de omgevingsvergunning gebruik mag gemaakt worden, moet een 
overeenkomst van erfdienstbaarheid worden opgemaakt samen met de dienst patrimonium 
van de stad Herentals door de huidige eigenaar van het terrein waaruit dit recht van 
doorgang voor aangelanden en hulpdiensten blijkt in geval van koppeling van 
bedrijfsgebouwen. Deze overeenkomst geldt ook voor rechtsopvolgers. 

- 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. 
- Het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 2 mei 2018 is 

strikt te volgen. 
- Het advies van Fluxys Belgium van 12 maart 2018 is strikt te volgen. 
- 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. 
- Parkeerplaatsen auto’s afmetingen moeten 5 m op 2,5 m zijn, een mindervalideparking 

moet 5 m op 3,5 m zijn. Aantal parkeerplaatsen moet 17 zijn, waarvan 1 
mindervalideparkeerplaats. Deze 17de parkeerplaats kan aan de noordoostelijke zijde van 
de parkeerplaatsen maar dwars hierop nog worden toegevoegd, zodat de verkeerscirculatie 
steeds mogelijk blijft. 

- Leveranciers of eigen vrachtwagens moeten op het eigen terrein steeds opgevangen 
kunnen worden (minstens 2), zonder de vrije doorgang voor vrachtverkeer of hulpdiensten 
en de opstelplaatsen voor de brandweer in te nemen. Deze zone moet dan ook buiten de 
openingsuren van het magazijn steeds bereikbaar worden gesteld voor leveranciers of 
eigen vrachtverkeer.  

- Op de plannen wordt geen poort voorgesteld vanaf het openbare domein tot de site. 
Vrachtwagens moeten kunnen wachten op het terrein zelf. Een eventuele poort mag dus 
niet vlak tegen de rijbaan geplaatst worden. 

- De groenstructuren en houtkanten moeten effectief gerealiseerd worden zoals voorgesteld 
op het inplantingsplan. 

- Al het hemelwater moet gebufferd worden en infiltreren op het eigen terrein. 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. 

- De buffercapaciteit van de infiltratiegracht moet steeds behouden worden. Hiervoor moet 
de eigenaar van deze gracht, deze dan ook goed onderhouden. 

- De bestaande parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals-Bocholt moeten 
verwijderd worden. Langs dit kanaal moet de buffer hersteld worden als volgt: het 
verwijderen van de verhardingen, inclusief fundering, het aanplanten van een tweede rij 
hoogstammige zomereiken (Quercus robur) met een onderbegroeiing van inheemse 
struiken. 



057 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018036545: advies - BOFA - 
Atealaan 18 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de 
omgevingsvergunning nummer OMV_208036545 aan (X)*, handelend in naam van BOFA, 
voor een terrein met adres Atealaan 18 en met kadastrale omschrijving 3e afdeling, sectie A, 
perceel 6G.  
De aanvraag betreft het bouwen van een opslagplaats en het aanleggen van een parking. 
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 nieuwe verharding moet aangelegd worden met waterdoorlatende materialen. 
- De overloop van de infiltratievoorziening moet aangesloten worden op de private 

hemelwaterafvoer. 
 
 

058 Hoorzitting voor bouwberoep: kennisname - Centerbeton - Poel 11 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de geplande hoorzitting op 
dinsdag 5 juni 2018 niet zal doorgaan. De hoorzitting werd georganiseerd naar aanleiding van 
de nieuwe beslissing die de deputatie van de provincie Antwerpen moet nemen over het 
bouwdossier nummer 2015/00067 van Centerbeton voor het gedeeltelijk ontbossen van een 
perceel, opslag van beton en gebroken betongranulaat en het plaatsen van een 
breekinstallatie met geluidsscherm in Herentals, Poel 11 met kadastrale omschrijving afdeling 
2, sectie D, perceelnummers 612C, 614D, 615, 616C en 616G. Het dossier van Centerbeton 
zal echter als ‘onontvankelijk’ aan de deputatie worden voorgelegd. 
 
 

059 Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: obstakelvrije goten 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid 
Vanooteghem van 10 mei 2018 over obstakelvrije goten en antwoordt met een brief. 
 
 

060 Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: kruispunt Aarschotseweg en 
Industrielaan 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt 
van 16 mei 2018 over het kruispunt Aarschotseweg en Industrielaan en antwoordt met een 
brief. 
 
 

061 Aanvraag Shopping Festival, 27 tot en met 30 juni 2018 
BESLUIT 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de initiatieven die handelaars 
in het kader van het Shopping Festival nemen en keurt de activiteiten goed die door Thals vzw 
werden aangevraagd.  
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor volgende muziekactiviteiten met een 
geluidsniveau tot 95 dB(A) L Aeq,15min een afwijking op de geluidsnorm goed:  
- op 27 juni tot 240 uur en op 29 juni tot 1 uur aan de zaak Tasse Tout, Zandstraat 90 
- op 27, 28 juni en 30 juni tot 24 uur en op 29 juni tot 1 uur aan Bar Bier, Bovenrij 22 
- op 27, 28 juni en 30 juni tot 24 uur en op 29 juni tot 1 uur aan Key Music, Bovenrij 55  
- op 30 juni tot 24 uur aan den Thijs, Kerkstraat 8 
- op 27 en 28 juni tot 24 uur en op 29 juni tot 1 uur voor de activiteiten op de Grote Markt  



Het college van burgemeester en schepenen keurt een afwijking op de geluidsnorm goed op 
zaterdag 30 juni 2018, vanaf 22 uur tot en met zondag 1 juli 3 uur op de Grote Markt, om 
muziekactiviteiten met een geluidsniveau tot 95 dB(A) L Aeq,15min te laten plaats vinden.  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om 80 dranghekken uit te 
lenen. Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om al het 
straatmeubilair op de Grote Markt Noord en Zuid weg te laten halen en de elektriciteitskasten 
op de Grote Markt te gebruiken. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stedelijke werkplaats om 
een lange, smalle zandbak van 10 meter op 1,50 meter te laten maken. Deze zandbak zal 
geplaatst worden ter hoogte van het Francesco Paviljoen, Bovenrij 30, 2200 Herentals. De 
zandbak zal opgesteld worden op 26 juni en opgeruimd worden op 2 juli 2018.  
Het college van burgemeester en schepenen staat volgend parkeerverbod toe:  
- van 27 juni 2018 om 11.30 uur tot 1 juli 2018 om 1 uur op alle parkeerplaatsen en parkings 

in de Zandstraat 
- van 27 juni 2018 tot 1 juli 2018 dagelijks van 11.30 uur tot 1 uur in de Bovenrij 
- op de Grote Markt van 27 juni vanaf 11.30 uur tot 1 juli om 3 uur.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende straten autovrij te maken:  
- Compleet afgesloten voor de ganse periode vanaf woensdag 27 juni om 11.30 uur tot 

zondag 1 juli om 1 uur.  
- Zandstraat: voorbij aansluiting Wasserijstraat tot aan kruispunt Vaartstraat 

/Magdalenastraat/Molenvest 
- Uitgezonderd plaatselijk verkeer vanaf St.-Waldetrudisstraat 

- Van 27 juni tot en met 30 juni dagelijks afgesloten vanaf 11.30 uur tot 's anderendaags 
1 uur 
- Bovenrij  
- Kerkstraat voorbij parking Waldetrudiskerk 
- Grote Markt tot vóór oprit parking 't Hof 
- Rest Zandstraat met doorgang Collegestraat/Nieuwstraat. 

- Hofkwartier plaatselijk verkeer tot aan parking 't Hof. 
 

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


