
 

 

College van burgemeester en schepenen 
 

Zitting van 2 juli 2018 

 
Aanwezig: 

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter; 

mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, 

schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke 

Baeten, schepen 

mevrouw Tanja Mattheus, secretaris 

Verontschuldigd: 

de heer Fons Michiels, schepen 

 
 

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018027878: verlening – (X)* – St.-Magdalenastraat 

43 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer  

OMV_2018027878 aan (X)* op een terrein met adres St.-Magdalenastraat 43 met kadastrale 

omschrijving 1e afdeling, sectie F, perceel 148W.  

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande woning (plaatsing ligger en raamopening), het 

regulariseren van een deel van het volume benedenverdieping achterbouw en bestaande dakkapel 

en het slopen van een overkapping op de binnenkoer. 

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 hemelwaterstroom moet net achter de rooilijn op het eigen terrein gekoppeld worden met de 

afvalwaterstroom zodat er slechts één aansluiting is op de openbare riolering. Het pand heeft een 

bestaande aansluiting die behouden en hergebruikt moet worden. 

• Het hemelwater afkomstig van de verharde binnenkoer mag in geen geval overlast geven op de 

naburige percelen. 

 

 

2. Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018074827: geen aktename – (X)* – Eigen Haard 5 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding van (X)* voor het 

isoleren en aanbrengen van buitenpleisterwerk aan de voorgevel, op een terrein met adres Eigen 

Haard 5 in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 318B4. 

Er wordt niet voldaan aan het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 over de 

meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. De werken 

komen niet voor op de lijst van handelingen die als melding aangevraagd kunnen worden. De 

voorliggende aanvraag moet worden samengesteld met een aanvraag tot omgevingsvergunning 

zonder architect. 

 

Schepen Mien Van Olmen verlaat de zitting. 



 

3. Beroep tegen weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_20117008799: kennisname en 

inname standpunt– Electrabel – Plassendonk 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen de beslissing van de 

deputatie van 29 maart 2018 tot weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2017008799 

van nv Electrabel voor het bouwen van 3 windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen en 

het exploiteren van een windturbinepark, omvattende 3 transformatoren van elk 6500 kVA en 3 

windturbines van elk 5MW, in de omgeving Plassendonk. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zijn standpunt en motivatie van 29 januari 2018. 

 

Schepen Mien Van Olmen neemt opnieuw deel aan de zitting. 

 

4. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 11 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering 

van 19 juni 2018. 

 

 

5. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring verrekeningen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 tot en met 5 van het dossier 
'herinrichting binnengebied Schaliken' goed voor een bedrag van: 
verrekening 1: wijziging toegangsputten in beton naar PE: -2.513,88 euro inclusief btw 
verrekening 2: wijziging zone speeltoestel: -8.085,39 euro inclusief btw 
verrekening 3: compensatie bomen: +1.948,02 euro inclusief btw 
verrekening 4: bijkomend vellen van boom + verwijderen klimop: +1.946,67 euro inclusief btw 
verrekening 5: bijkomend aanpassen muren Loopke: +8.263,36 euro inclusief btw. 
 
 

6. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: werfverslagen 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 1 tot en met 9 van 

het dossier voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken in de verkaveling Armand 

Toremansstraat. 

 

 

7. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: vorderingsstaat 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 voor het uitvoeren van de 

infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat voor een bedrag van 58.518,16 euro 

exclusief btw goed.  

 

 

8. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: vorderingsstaat 2 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 voor het uitvoeren van de 

infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat voor een bedrag van 29.101,94 euro 

exclusief btw goed.  



 

9. Opmaak beheersplan St.-Bavokerk en omgeving: verslag startoverleg 14 juni 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de startvergadering 

van 14 juni 2018 van het dossier 'opmaak beheersplan St.-Bavokerk en omgeving'. 

 

 

10. Eandis: bijplaatsen openbare verlichting - Kapelstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het bijplaatsen 

van een lichtpunt (nachtlamp) op paal 4769 in de Kapelstraat goed en vertrouwt Eandis de werken 

toe voor een bedrag van 586,26 euro inclusief btw. 

 

 

11. Eandis: uitvoeren van grondwerken - Geelseweg 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 

voeren om de nutsleidingen ondergronds te brengen in de Geelseweg in het kader van het project 

'wegen- en rioleringswerken in de Geelseweg'. 

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 moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met het project 'wegen- en rioleringswerken 

in de Geelseweg.' 

 

 

12. Eandis: uitvoeren van grondwerken - St.-Bavostraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 

voeren om de gasleiding uit te breiden voor een private verkaveling in de St.-Bavostraat. 

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. 

 

 

13. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 12 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering 

van 22 juni 2018. 

 

 

14. Week van de duurzame gemeente: goedkeuring medewerking 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een sensibilisatie-actie tijdens de Week van 

de Duurzame Gemeente op donderdag 20 september 2018 in Chapelle Impérial en wendt hiervoor de 

budgetten voor de sensibilisatie-actie tijdens de Week van de Fair Trade aan. De actie tijdens de Week 

van de Duurzame Gemeente kadert ook in de Week van de Fair Trade. 

 

 

15. WK voetbal 2018 op groot scherm 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Homahe voor het gebruik van de 

zuidkant van de Grote Markt op maandag 2 juli 2018 en de noordkant op vrijdag 6 juli 2018, dinsdag 

10 juli 2018, zaterdag 14 juli 2018 of zondag 15 juli 2018 voor de organisatie van WK voetbal op groot 

scherm. De organisatie gaat enkel door indien België de volgende ronde haalt. De organisatie houdt 

rekening met de vrijdagmarkt. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een uitzondering op de geluidsnorm tot 95 

dB(A)LAeq 15 min tot 24 uur op maandag 2 juli 2018, dinsdag 10 juli 2018 en zondag 15 juli 2018 en 

op vrijdag 6 juli 2018 en zaterdag 14 juli 2018 tot 1 uur indien de Rode Duivels de volgende ronde  

halen. 

 

 

16. Kennisname annulatie zomerbar op Helikopterpleintje 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht tot annulering van de 

popup zomerbar op het Helikopterpleintje. Het verkeersreglement wordt opgeheven. 

 

 

17. Popraad 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de eerste editie van de 

Popraad in Herentals. 

 



 

18. Toegankelijke cultuur: aanpassing werking 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernieuwde werking van het project 

Toegankelijke cultuur in Herentals goed. 

 

 

19. Open Monumentendag 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het programma voor de 

Open Monumentendag op 8 en 9 september 2018. Er wordt een verzekering ‘van nagel tot nagel’ 

afgesloten voor de tentoongestelde stukken die worden uitgeleend bij het provinciaal depot en een 

verzekering via de sportdienst voor de wandelaars die deelnemen aan de wandelingen. 

 

 

20. Verkiezingen 26 mei 2019: reservatie kieslokalen 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende zalen en materialen te reserveren voor 

de organisatie van de verkiezingen in 2019: 

Lokalen: 

• Basisschool Wijngaard, van vrijdag 24 mei tot en met maandag 27 mei 2019 

• Basisschool De Vesten, van vrijdag 24 mei tot en met maandag 27 mei 2019 

• Stedelijke werkplaats, van donderdag 16 mei tot en met donderdag 30 mei 2019 

• Chirosporthal Noorderwijk, van donderdag 23 mei tot en met maandag 27 mei 2019 

• Parochiezaal Morkhoven, van woensdag 22 mei tot en met dinsdag 28 mei 2019 

Materialen: 

• 140 tafels 

• 220 stoelen 

• 100 dranghekken 

• 50 zwarte infopanelen 

• 1 verdeelkast 

• Vloerbeschermingsmatten 

 

 

21. GAS-prestatie 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bemiddelingsovereenkomst tussen (X)* en de 

stad Herentals met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie ten belope van 4 uur goed. 

 

 

22. IOK en IOK Afvalbeheer: kennisname verslag algemene vergadering van 15 mei 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de algemene 

vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer van 15 mei 2018. 

 

 

 

 

 



 

23. Cipal dv: kennisname verslag algemene vergadering van 15 juni 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene 

vergadering van Cipal dv van 15 juni 2018. 

 

 

24. Pidpa: kennisname verslag algemene vergadering van 18 juni 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de statutaire 

jaarvergadering van Pidpa van 18 juni 2018. 

 

 

25. Diensthoofd omgeving (niveau A): openverklaring, vaststelling van de voorwaarden, de 

functiebeschrijving en de selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van diensthoofd 

omgeving in het niveau A open te verklaren als knelpuntberoep en beslist om deze te bezetten bij 

aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van 

burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 7 augustus 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij 

het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels 

die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving en de voorwaarden voor de 

functie van diensthoofd omgeving vast. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

diensthoofd omgeving vast. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 3  

september 2018. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test  

worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 27 en 28 september 

2018. Het interview vindt plaats op 11 oktober 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* de sectormanager stadsontwikkeling, (X)* het 

diensthoofd personeel & organisatie en (X)* het afdelingshoofd ruimte gemeente Nijlen aan als leden 

van de selectiecommissie voor de functie van diensthoofd omgeving en (X)* de coördinator personeel 

& organisatie, aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van diensthoofd omgeving. 

 

 

26. Expert omgeving specialiteit handhaving: openverklaring, vaststelling van de voorwaarden, de 

functiebeschrijving en de selectieprocedure 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van expert omgeving 

specialiteit handhaving in het niveau B open te verklaren als knelpuntberoep en beslist om deze te 

bezetten bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college 

van burgemeester en schepenen om een wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee 

jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 7 augustus 2018 schriftelijk kandidaat 

stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens 

de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functiebeschrijving en de voorwaarden voor de 

functie van expert omgeving specialiteit handhaving vast. 



 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van expert 

omgeving specialiteit handhaving vast. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 10 

september 2018. Het interview vindt plaats op 1 oktober. 

 

 

27. Kennisgeving datum indiensttreding arbeider garage: Tom Buyens 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

Tom Buyens als arbeider garage. Tom komt in dienst op 2 juli 2018. 

 

 

28. Aanstelling logistiek medewerker cultuur - Robby Baetens 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Robby Baetens (X)* aan als logistiek medewerker 

cultuur met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 13 augustus 2018. 

 

 

29. Bewegen Op Verwijzing: aanduiding coaches 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen duidt Aurelie Dejonghe en Kristien Wouters aan als 

BOVcoaches voor de zorgregio Neteland. Beide BOV-coaches komen niet in dienst als werknemer, 

maar zullen als zelfstandige aan de slag gaan.  

 

 

30. Teamleider groen: openverklaring 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van teamleider groen 

in het niveau C4 open te verklaren en beslist om deze te bezetten bij aanwerving, bevordering en 

externe mobiliteit bij bevordering. Verder beslist het college van burgemeester en schepenen om een 

wervingsreserve aan te leggen voor een periode van twee jaar. Geïnteresseerde kandidaten kunnen 

zich tot en met 7 augustus 2018 schriftelijk kandidaat stellen bij het college van burgemeester en 

schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt volgens de regels die zijn vastgesteld in de 

rechtspositieregeling. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 3  

september 2018. De drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test 

worden uitgenodigd voor psychotechnische testen die georganiseerd worden op 24 en 25 september 

2018. Het interview vindt plaats op 15 oktober 2018. 

 

 

31. Uitgaven 2018: week 25 deel 2 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

32. Ontvangsten 2018: week 25 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 



 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                      de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


