
 

 
College van burgemeester en schepenen 

 
Besluiten van 30 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; de heer Fons Michiels, schepen 
mevrouw Tanja Mattheus, secretaris 

 
 
 

1. Noodoproepsysteem van de 3 liften openbare bibliotheek 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het leveren en vervangen van de 
noodoproepsystemen met GSM-module voor de 3 liften van de bibliotheek door de firma Thyssen Krupp 

goed voor 3.759,61 euro, inclusief btw. 
 

 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018068925: verlening - (X) - Eigen Haard 

59 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018068925 aan (X) op een terrein met adres Eigen Haard 59 en met kadastrale omschrijving 2de 
afdeling, sectie C, perceel 318V4.  

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda en een tuinhuis. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken melden aan de dienst 
omgeving van stad Herentals. 

• Het hemelwater afkomstig van het dak van de veranda moet bij aangesloten worden op de bestaande 

afvoer aan de zijkant van het huis. 
• Het hemelwater afkomstig van het tuinhuisje moet op natuurlijke wijze infiltreren in de omliggende 

bodem. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe 

gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 

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

 
 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018054147: verlening - (X) - 

Krakelaarsveld 41 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018054147 aan (X) op een terrein met adres Krakelaarsveld 41 en met kadastrale omschrijving 
2de afdeling, sectie D, perceel 298K. 

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda en pergola aan de achterkant van de woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op:   
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• Het hemelwater afkomstig van het dak van de veranda en pergola moet bij aangesloten worden op 

een bestaande hemelwaterinstallatie of op natuurlijke wijze infiltreren in de omliggende tuinzone. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 
 

 



 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018036800: verlening - (X) - 

Meidoornlaan 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018036800 aan (X) op een terrein met adres Meidoornlaan en met kadastrale omschrijving 2e 

afdeling, sectie D, percelen 847L en 842Y. 

De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein met het oog op het creëren van 2 loten voor 
halfopen eengezinswoningen. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
• De complementaire functie mag geen verkeersgenererende activiteit zijn. 

• Buiten de strikt noodzakelijke toegangen tot de gebouwen moeten de voortuinstrook en bouwvrije 

zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig gehandhaafd. Het 
niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

• De achtergevel van de garage/carport op lot 2 moet voldoende residentieel afgewerkt worden naar 
de buurtweg toe. 

• De 2 Italiaanse populieren op lot 1 moeten behouden worden. 

• In de straat is afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de 

openbare afvalwaterriolering. 
• Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische tank. Na de overloop 

hiervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden zodat alles in één buis 
naar de openbare riolering geleid wordt. 

• In het kader van een goede afwatering van het afvalwater, moet vóór de aanleg van het privaat 

stelsel een aanvraag tot realisatie van een huisaansluiting aangevraagd worden via 
www.herentals.be/rioolaansluiting. 

• De ontwerper moet volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen 
overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de 

code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor 

architecten, beiden uitgegeven door de VMM. De bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 
juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater. 

• Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet opgevangen 
worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 10.000 liter. Het 

opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een 

buitenkraan. 
• Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig infiltreren op het eigen terrein. Een 

overloop naar het openbaar domein wordt niet toegestaan. 
• De verhardingen rondom de woning (inrit, tuinpad) moeten aangelegd worden in waterdoorlatend 

materiaal. Eventuele terrassen mogen aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal. Het 

hemelwater moet dan afvloeien naar de omliggende bodem. 
• De inritten ter hoogte van het openbaar domein mogen een maximale breedte van 3 meter hebben. 

• Een tuinpad mag maximaal één meter breed zijn. 
• De aanleg van inritten op het openbaar domein gebeurt door de stedelijke diensten en moeten 

aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn 
ten laste van de aanvrager en worden berekend volgens het geldend retributiereglement. 

• Ter hoogte van de toekomstige inrit van lot 2 staat een openbare verlichtingspaal. Deze kan verplaatst 

worden na aanvraag via info@herentals.be. Alle kosten die voortvloeien uit deze verplaatsing zijn ten 
laste van de aanvrager en worden berekend volgens de betreffende offerte van Eandis. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende lasten op: 
• De volgende kostenramingen van de nutsmaatschappijen worden als last opgelegd voordat gebruik 

mag worden gemaakt van de voorliggende verkaveling: 

• De kostenraming van Eandis van 9 mei 2018 met kenmerk 3189998_46312: kosten voor uitbreiding 
van het distributienet: een forfaitair bedrag van 1.210 euro. 

• De kostenraming van Telenet nv van 15 mei 2018 met kenmerk 25025202: de kostprijs om de 
percelen aansluitbaar te maken bedraagt 443 euro. 

• De kostenraming van Pidpa van 15 juni 2018 met kenmerk D-24-442: om de verkaveling 

aansluitbaar te maken is een uitbreiding van het drinkwaternet nodig. In totaal bedraagt deze 
kostenraming 1.955,07 euro. 

http://www.herentals.be/rioolaansluiting
http://www.herentals.be/inrit
http://www.herentals.be/inrit


 

5. Intrekking aanvraag voor een omgevingsvergunning OMV_2018011728:  kennisname - (X) 

- De Beukelaer-Pareinlaan1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning met referentie OMV_2018011728 van (X) voor het plaatsen van een nieuwe 

vakwerkpyloon met een hoogte van 30 m in Herentals, De Beukelaer-Pareinlaan 1. 

 
 

6. Aanvraag stedenbouwkundig attest nummer SA2018/003: gunstig advies - (X) - 

Poederleeseweg 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer 

SA2018/003 af aan (x) voor het terrein gelegen in Poederleeseweg in 2200 Herentals met kadastrale 
omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 644B. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning en het slopen van opslagplaatsen. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De voorgevel moet opgericht worden op een afstand van 17 m tot de as van de weg. Ook de 10 m 

bouwvrije achtertuinzone verschuift hierdoor naar achter. 
• De voorwaarden uit het advies van Air Liquide Industries nv van 1 juni 2018 met kenmerk 

TPA/NB/18/56/35C/SM moeten strikt nageleefd worden. 
• Minimaal 1 overdekte autostaanplaats wordt ingericht in de zone voor hoofd- of bijgebouwen. De 

oppervlakte aan bijgebouwen wordt beperkt tot maximaal 75 m².  

• De bijgebouwen moeten tot tegen of op een afstand van 3 m tot de zijdelingse perceelgrenzen worden 
opgericht. Er wordt een maximale kroonlijsthoogte van 3 m toegelaten. De gevels moeten voldoende 

residentieel worden afgewerkt.  
In afwijking tot deze bepalingen kan een bijgebouw op het terrein worden opgericht conform de 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

• Het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders is van 

toepassing. Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het geldende decreet. 
• De ontwerper moet volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen 

overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de 
code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, 

beiden uitgegeven door de VMM.  

• Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet opgevangen 
worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 10.000 liter. Het 

opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een 
buitenkraan. Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig infiltreren op het eigen terrein. 

Een overloop naar het openbaar domein wordt niet toegestaan.  

• De verhardingen rondom de woning (inrit, tuinpad) moeten aangelegd worden in waterdoorlatend 
materiaal. Eventuele terrassen mogen aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal. Het 

hemelwater moet dan afvloeien naar de omliggende bodem. Onder deze voorwaarden is het ontwerp 
verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.  

• Voor het afvalwater gelden volgende verplichtingen: het perceel ligt in het centraal gebied van het 
zoneringsplan. In de straat is openbare afvalwaterriolering aanwezig die leidt naar een operationele 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de 

openbare afvalwaterriolering. Het afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische 
put. De rest van het huishoudelijk afvalwater moet gekoppeld worden met de overloop van deze put 

zodat al het afvalwater via één leiding naar het openbaar domein afgevoerd wordt. 
 

 

7. Uitspraak deputatie provincie Antwerpen over bouwberoep: kennisname - (X) - Poel 11 

(dossier 2015/00067) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 14 juni 2018, waarbij het beroep van belanghebbende derde (X) 

onontvankelijk wordt verklaard. Hierdoor is het besluit van het college van burgemeester en schepenen 

van 15 juni 2015 tot verlening van de stedenbouwkundige vergunning nummer 2015/00067 aan (X) 



 

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, terug geldig.  

 
 

8. Uitspraak deputatie Provincie Antwerpen over bouwberoep: kennisname - (X) - 

Kruineinkenplein 35 (dossier SV2017/203) 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de  

Provincie Antwerpen van 5 juli 2018, waarbij het beroep van belanghebbende derde, (X), niet wordt 
ingewilligd. Hierdoor is de digitale stedenbouwkundige vergunning SV2017/203 verleend door het 

college op 9 april 2018 aan (X) voor het afbreken van een bestaande bebouwing en het bouwen van 

een meergezinswoning te Herentals, Kruineikenplein 35, terug geldig. 
 

 
9. Nota Ruimte van de provincie Antwerpen: kennisname en standpunt over strategische visie 

en ruimtelijke vertaling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deel 1 (strategische visie) en deel 2 
(ruimtelijke vertaling) van het ontwerp van de 'Nota Ruimte' van de provincie Antwerpen. 

Het college van burgemeester wenst over de gemaakte analyse en de toekomstige ruimtelijke 
uitdagingen in de provincie Antwerpen de voormelde suggesties / bemerkingen onder titel 'beoordeling' 

te bezorgen aan de dienst ruimtelijke planning van de provincie Antwerpen. 

 
 

10. Openbaar onderzoek vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed: indienen bezwaren en 

opmerkingen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het bezwaar dat opgemaakt werd door 

de (x) in het kader van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed en geeft opdracht aan de (x) om dit bezwaar over te maken aan het agentschap 

Onroerend Erfgoed namens de stad Herentals. 
 

 

11. Gemeentelijk reglement kamerwonen: kennisname besluit minister 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedkeuringsbesluit over het 

gemeentelijk reglement kamerwonen van de stad Herentals door de bevoegde Vlaamse minister. 

 
 

12. City Portal: instap- en processorverklaring 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stapt mee als piloot in het project City Portal van Fluvius 
en ondertekent daartoe de instap- en processorverklaring die integraal deel uitmaakt van deze 

beslissing. 

 
 

13. Vraag tot terugbetaling recyclagepark 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op de vraag van (X) tot het 
terugbetalen van 61 euro. 

 
 

14. Melding omgevingsvergunning OMV_2018081521, Groenstraat z/n - aktename 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Eandis System Operator 

met nummer OMV_2018081521 voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) met 
inrichtingsnummer 20180702-0025 voor een inrichting klasse 3 betreffende een exploitatie van een 

distributiecabine met een transformator, als volgt: -     Een transformator met een nominaal vermogen 
van 630 kVA (12.2.1°) 



 

gelegen Groenstraat z/n in 2200 Herentals, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, perceelnr. 169P. 
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 5.12. – elektriciteit  

 
 

15. Fietsbrug fietsostrade Herentals Balen: verzoek provincie Antwerpen tot bijdrage meerkost 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het verzoek van de provincie 
Antwerpen om bij te dragen in de meerkost van de fietsbrug over de Kleine Nete op het traject van de 

fietsostrade Herentals - Balen, onder voorbehoud van goedkeuring budget 2019. 

De dienst Omgeving moet de gevraagde 25.000 euro voorleggen bij de budgetbespreking voor het jaar 
2019. 

 
 

16. Asbestverwijdering - interessepeiling IOK 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de samenaankoop voor 

asbestverwijdering voor de varianten 1 en 2 onder de voorwaarde dat de resterende financiering niet 
ten laste komt van de stad. 

 
 

17. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018085703: advies - (X) - Nederrij 49 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de 
omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018085703 van (x), handelend in naam van AZ St.-

Elisabeth, voor een terrein te Herentals, Nederrij 49 en met kadastrale gegevens afdeling 1, sectie F, 

perceelnummer 21T. 
Het betreft het bouwen van een autoberging met bijhorende oprit en keerpunt, het bouwen van een 

fietsenberging en het slopen van de bestaande woning en schuur. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 

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

• De bestaande aansluiting van de woning Nederrij 49 moet afgedicht worden volgens de regels van 
goed vakmanschap om schade aan de openbare riolering te voorkomen. 

• De linker zijgevel van de woning op het rechts aanpalende perceel moet afgewerkt worden met een 

voldoende residentieel en kwalitatief materiaal. 
• De voorwaarden uit het advies van infrabel van 15 mei 2018 moeten strikt nageleefd worden. 

• De fietsenstalling moet ingericht worden zodat de gebruiksvriendelijkheid optimaal is. Daarom moet 
de inrichting van de fietsenberging volgende normen respecteren: 

• Lengte 1,80 m (fiets) + 1,80 m (manoeuvreerruimte) 

• Breedte 0,75 m tussen de beugels 
• Aanleunbeugels (omgekeerde U, of P vorm zoals aan station) 

• Oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen. 
• De poort in de afsluitingsdraad moet een minimale breedte verkrijgen van 2,00 m om bruikbaar te 

zijn en op een eenvoudige manier openen voor het personeel. 



 

• Binnen de draadafsluiting moet de toegangsweg minimaal 2,00 m breed zijn tussen de draad en de 
eerste fietsen in het rek. 

• De veiligheid van fietsers moet gegarandeerd worden door middel van bebording met prioritaire 
voorrang voor fietsers. 

 

 
18. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018054704: verlening - (X) - 

Boerenkrijglaan_Stadspoortstraat_Kleerroos 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft deels gunstig en deels ongunstig advies voor de 

omgevingsvergunningsaanvraag met nummer OMV_2018054704 aan (X) op een terrein bestaande uit 

2 percelen gelegen te Boerenkrijglaan en Stadspoortstraat met als kadastrale omschrijving 2de afdeling, 
sectie C, percelen 554W3 en 554F4. 

De aanvraag betreft: het bouwen van twee meergezinswoningen + apotheek met een gezamenlijke 
ondergrondse parking. 

Voor volgende voorwerpen uit de aanvraag wordt de omgevingsvergunning verleend: 

• De functiewijziging van de gelijkvloerse verdieping van blok A naar een apotheek, inclusief de 
wijzigingen aan de constructie die hiervoor nodig zijn. 

• Het aangepaste inplantingsplan met de 4 parkeerplaatsen die ten dienste staan van de apotheek, de 
gewijzigde bovengrondse fietsenstalling en de gewijzigde verhardingen. 

• De samenvoeging van 2 appartementen naar 1 appartement op de 3de verdieping van blok B, 
inclusief het vergroten van het terras en het verplaatsen van enkele ramen. 

• De gewijzigde traphal in de kelderverdieping ter hoogte van blok B volgens de voorwaarden van 

toegankelijkheid. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op voor dit deel van de 

omgevingsvergunning: 
• 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. 
• Er moet zorgzaam worden omgegaan met de droogzuiging en de aanwezige bomen. De periode van 

droogzuiging wordt best zo kort mogelijk gehouden en uitgevoerd in een periode waarin de bomen 
in rust zijn. 

• Voor de aanleg van het afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact 
opnemen met de technische dienst administratie van de stad. Zodoende kunnen de plaats van het 

aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA) worden vastgelegd.  

• Keuring van de private riolering volgens het MB van 28 juni 2011 vóór ingebruikname. 
• Het behouden en hergebruiken van de mogelijk bestaande wachtaansluiting langs de Boerenkrijglaan 

voor blok A. 
• Het aanleggen van een dienstriolering voor afvalwater in de nieuwe ontsluitingsweg in het openbaar 

domein. De werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/rioolaansluiting, gebeuren 

onder toezicht van de technische dienst en zijn volledig ten laste van de aanvrager. 
• Het koppelen van de noodoverlaat van de infiltratievoorziening van blok A met de afvalwaterafvoer 

van blok A. 
• Het aanleggen van een dienstriolering voor hemelwater in de nieuwe ontsluitingsweg in het openbaar 

domein. De werken moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/rioolaansluiting, gebeuren 
onder toezicht van de technische dienst en zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

• Het aanleggen van de parkings aan de apotheek in grasdals. 

• Het aanleggen van verhardingen en toegangen in waterdoorlatende materialen. 
• Het afsluiten van een overeenkomst met de stad voor de herinrichting van het openbaar domein in 

functie van de ontsluiting van de site. De bouwheer moet een herinrichtingsplan voor goedkeuring 
voorleggen aan de stad. 

• Het ten laste nemen van de bouwheer van alle kosten die voortvloeien uit de noodzakelijke 

herinrichting van het openbaar domein. 
• Elke parkeerplaats moet voor het opladen van elektrische voertuigen beschikken over een 

aansluitpunt waarop de laadapparatuur voor elektrische voertuigen kan aangesloten worden met 
inbegrip van de benodigde vrije ruimte voor de installatie van deze laadapparatuur. 

• Ter hoogte van de achterste perceelsgrenzen van de aanpalende percelen dient voldoende groen te 

worden ingeplant in functie van buffering van de achterliggende woningen. 



 

• Buiten de toegang tot de gebouwen en de overige functionele verharding moeten de voortuinstrook 
en bouwvrije zijtuinstroken als tuin worden aangelegd met streekeigen groen en als dusdanig 

gehandhaafd. 
• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om hinder 

te beperken zoals het burgerlijk wetboek.  

• De voorwaarden uit het  advies van Brandweerzone Kempen – Hulpverleningszone 5 (Geel) van 12 
juli 2018 met als kenmerk BWDP/2017-0385/002/01/HADVA moeten strikt nageleefd worden. 

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe 
gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 

• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren. 

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

• De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 
woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de verkoop van een 

appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder 

wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor andere bewoners uit dit 
project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden in de statuten / aktes in het kader 

van overdracht met hierin de beschrijving van deze koppeling. 
 

Voor volgende voorwerpen uit de aanvraag wordt de omgevingsvergunning geweigerd: 
• Het vervangen van 2 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage door fietsenstallingen. 

Het college heeft eerder op dezelfde percelen een vergunning afgeleverd met als kenmerk 

SV2017/105. In deze vergunning werd een voorwaarde opgenomen die handelt over de inrichting 
van fietsenstallingen. Deze voorwaarde zegt dat de ondergrondse parkeerplaatsen 1 en 12 ingericht 

dienen te worden als fietsenstalling in plaats van autoparkeerplaats. Met de huidige 
omgevingsvergunningsaanvraag komt men dus tegemoet aan de voorwaarde uit de vergunning met 

als kenmerk SV2017/105. Toch worden deze aanpassingen en tegemoetkomingen aan de 

voorwaarden geweigerd omwille van de volgende redenen: 
• De toevoeging van fietsenstallingen in de ondergrondse parking kan bemoedigd worden, maar 

enkel indien de veiligheid van de fietsers gegarandeerd kan worden. De ondergrondse parking 
wordt verrijkt met extra fietsenstallingen maar de toegang tot deze parking wordt niet gevaloriseerd 

of verbeterd in de omgevingsvergunningsaanvraag. De helling is met 22 % te steil, zeker indien 

men zowel fietsers als auto's op deze helling wil laten rijden. Bovendien kent de helling maar een 
minimale breedte, die als te smal wordt ervaren voor het garanderen van een veilige 

mobiliteitsafwikkeling. Zowel de helling als de minimale breedte moeten dus aangepast worden in 
functie van een kwalitatieve en veilige in- en uitrit naar de ondergrondse parking. 

• Men dient een bepaald aantal fietsenstallingen te voorzien afhankelijk van het aantal kopkussens. 
Elke bewoner moet zijn fiets overdekt en veilig kunnen stallen. De toegang naar de ondergrondse 

garage moet ook voor fietsers veilig en toegankelijk zijn. Het is niet veilig indien de fietsers mee 

gebruik moeten maken van een steile en smalle helling, die zelfs voor autoverkeer niet optimaal is. 
Het is aangewezen het ontwerp te herzien en in te zetten op een veilige toegang voor fietsers naar 

de ondergrondse parking. Dit kan verwezenlijkt worden door bijvoorbeeld het veranderen van de 
personenlift naar een fietsenlift in blok A. Deze wijziging heeft slechts beperkte aanpassingen tot 

gevolg in de bovenliggende verdiepingen van blok A. 

• Het college vraagt bijgevolg om een begeleidende brief te schrijven voor de bouwheer waarin staat 
dat het plaatsen van ondergrondse fietsenstallingen als positief beoordeeld wordt. Hiermee wordt 

aangetoond dat men de voorwaarden uit een vorige vergunning wil naleven en mee wil werken aan 
kwalitatieve projecten in de stad. Het wordt echter ten zeerste betreurd dat er niet voldoende oog 

was voor de veiligheid en deze niet voldoende kwalitatief werd uitgewerkt in het ontwerp van de 
ondergrondse fietsenstallingen. In deze begeleidende brief wordt de vraag gesteld aan de bouwheer 

om een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen met aangepaste plannen, waarop te 

zien is dat een fietsenlift in het ontwerp past. Het inrichten van een fietsenlift opleggen als een 
voorwaarde is helaas niet mogelijk. Dit zou in de eerste plaats constructieve aanpassingen als gevolg 

hebben en bovendien waren enkel de grondplannen van de gewijzigde verdiepingen aan de 
omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd, waardoor we enkel een voorwaarde kunnen opleggen 

voor deze verdiepingen en dus niet het totale project mee kunnen nemen. 

 



 

19. Stedenbouwkundig attest nummer SA2018/004: advies - (X) - Acacialaan 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig stedenbouwkundig attest met nummer 
SA2018/004 af aan (x) voor het terrein gelegen in Acacialaan in 2200 Herentals met kadastrale 

omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 1036N. 
De aanvraag betreft het bouwen van een woning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
• De volgende voorwaarden uit het advies van de technische dienst - groen van 18 juli 2018 moeten 

strikt nageleefd worden: 

• Het kroonbeeld van de bestaande eikenbomen aan de straatzijde moet bewaard blijven. Om dit te 
behouden, moeten de bomen als één geheel groenelement behouden blijven. Dit betekent dat 

ingrijpende snoei in dit kroonbeeld niet toegelaten is en overmatige hinder aan de woning niet 
verwacht wordt.  

• De bouwstrook moet op een afstand van 12 m tot de rooilijn worden voorzien. Ook de 10 m diepe 

bouwvrije achtertuinzone verschuift hiermee naar achter.  
• Vóór, tijdens en na de bouw- en aanlegwerken moeten de nodige maatregelen getroffen worden 

ter bescherming van de wortels, stammen en kronen. De aannemer moet hiervoor de richtlijnen 
uit het standaardbestek volgen. Eén maatregel hieruit is het leggen van rijplaten onder de kronen 

van de bomen bij gebruik van deze grond bij overrijden met zware machines of opslag van 
materiaal. Indien andere locaties beschikbaar zijn, moeten deze aangewend worden. Deze 

maatregel is ter voorkoming van bodemverdichting en afsterven van wortels.  

• De eigenaar van het terrein moet volgens de zorgplicht uit het Natuurdecreet als goede huisvader 
zorg dragen voor zijn bomen. Een onderhoudssnoei door een gespecialiseerde firma met 

verwijderen van dood hout en laaghangende takken is aangewezen. Knotten is een ingrijpende 
snoeimaatregel en beschadigt het natuurlijke kroonbeeld, wat daarom niet toegelaten is. 

• Maximaal 2/3 van de perceelbreedte mag bebouwd worden, gemeten op de voorgevelbouwlijn. 

• Minimaal 1 overdekte autostaanplaats moet ingericht worden in de zone voor hoofd- of bijgebouwen. 
• De oppervlakte aan bijgebouwen wordt beperkt tot maximaal 75 m². 

• Bijgebouwen moeten achteraan het terrein, verplicht een afstand van 3 m tot de perceelgrens 
respecteren. De bijgebouwen moeten tot tegen of op een afstand van 3 m tot de zijdelingse 

perceelgrenzen worden opgericht. Er wordt een maximale kroonlijsthoogte van 3 m toegelaten. Op 

een afstand van minstens 3 m tot de perceelgrenzen, kan ook een zadeldak worden verantwoord op 
bijgebouwen, met een maximale nokhoogte tot 5 m. In afwijking tot deze bepalingen, kan een 

bijgebouw op het terrein worden opgericht conform de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. 

• De ontwerper moet daarom volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn 

uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer 

voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. 
Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet opgevangen 

worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 10.000 liter. Het 
opgevangen water moet minimaal hergebruikt worden voor de spoeling van een toilet en via een 

buitenkraan. 

Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig infiltreren op het eigen terrein. Een overloop 
naar het openbaar domein wordt niet toegestaan. 

• De verhardingen rondom de woning (inrit, tuinpad) moeten aangelegd worden in waterdoorlatend 
materiaal. Eventuele terrassen mogen aangelegd worden in niet-waterdoorlatend materiaal. Het 

hemelwater moet dan afvloeien naar de omliggende bodem. 
• Het perceel ligt in het centraal gebied van het zoneringsplan. In de straat is openbare 

afvalwaterriolering aanwezig die leidt naar een operationele rioolwaterzuiveringsinstallatie. In dit 

gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de openbare afvalwaterriolering. 
• Het afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De rest van het 

huishoudelijk afvalwater moet gekoppeld worden met de overloop van deze put zodat al het 
afvalwater via één leiding naar het openbaar domein afgevoerd wordt. 

• Ter hoogte van het perceel is een inrit aangelegd onder de vorm van een baangrachtoverwelving. 

Hiermee moet rekening gehouden worden bij de opmaak van het inplantingsplan. 
 

 
 



 

20. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018052931: verlening - (X) - Braakveld 20 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018052931 aan (x), op een terrein met adres Braakveld 20 en met kadastrale omschrijving 4de 

afdeling, sectie A, perceel 299B2. 
De aanvraag betreft: het verbouwen / renoveren van een eengezinswoning, het uitbreiden en verlagen 

van een bestaand bijgebouw en het aanleggen van een oprit. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• De huidige woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 

hergebruikt moet worden. 
• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 

Overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

• Enkel de inrit aan de rechterzijde van de woning die leidt naar de garage wordt toegestaan. Bijkomend 
mag wel een tuinpad rondom het huis aangelegd worden dat tevens toegang geeft naar de voordeur. 

Het tuinpad mag een maximale breedte hebben van 1,20 m. 
• Het verbreden van de bestaande inrit op openbaar domein aan de rechterzijde van het huis zal 

gebeuren door de stedelijke werkplaats en moet aangevraagd worden via 
www.herentals.be/aanvraag-inrit. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de 

aanvrager. 

• Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het ministerieel 
besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

• De hoogstammige boom met een stamomtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte, die zonder 
omgevingsvergunning werd geveld en op meer dan 15 meter van de vergunde woning stond, moet 

gecompenseerd worden door aanplant van een inheemse hoogstammige loofboom die volwaardig 

kan uitgroeien. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe 

gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 
 

21. Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' op de Wijngaard 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het invoeren van een ‘schoolstraat’ op de Wijngaard 
voor de periode van maandag 3 september 2018 tot en met vrijdag 28 juni 2019 goed. 

De rijbaan op de Wijngaard zal ter hoogte van de schoolpoort (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat) 
afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen: 

• elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.40 uur 

• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’. 
De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt dadelijk 

terug opengesteld na het vertrek van de kinderen, de rijbaan wordt niet langer afgesloten dan 
noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen. 

Basisschool ‘de Wijngaard’ moet het invoeren van de ‘schoolstraat’ tijdig en schriftelijk communiceren 

met de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten. 
 

 
22. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Kempenland op zaterdag 11 augustus 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van ‘straatfeest Kempenland’ op zaterdag 11 augustus 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Kempenland op zaterdag 11 augustus 2018 van 9 uur tot 
24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', M3 en bord 'straatfeest'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 



 

23. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Trosstraat op zaterdag 25 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Trosstraat’ op zaterdag 25 augustus 2018: 

• Er is geen verkeer mogelijk in de Trosstraat van zaterdag 25 augustus 2018 om 10 uur tot en met 
zondag 26 augustus 2018 om 14 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

dranghekken met verlichting, verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'.  
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 
24. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Azaleastraat op zaterdag 25 augustus 2018  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Azaleastraat’ op zaterdag 25 augustus 2018: 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Azaleastraat van vrijdag 24 augustus 2018 om 9 uur tot 

en met zondag 26 augustus 2018 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 

van dranghekken met verlichting, verkeersborden C3, M3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' en 
'straatfeest'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

25. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Molenvest op zondag 26 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Molenvest’ op zondag 26 augustus 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Molenvest op de doorsteek tussen het basketbalveld en 

de petanquebaan van zondag 26 augustus 2018 om 9 uur tot en met maandag 27 augustus 2018 om 
3 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3 en 'straatfeest'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

26. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Kleine Ekelstraat op zaterdag 1 september 2018  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Kleine Ekelstraat’ op zaterdag 1 september 2018: 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kleine Ekelstraat van zaterdag 1 september 2018 om 10 

uur tot en met zondag 2 september 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 
plaatsen van dranghekken met verlichting, verkeersborden C3, M3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' 

en 'straatfeest'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
27. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Ploegstraat op zaterdag 1 september 2018  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Ploegstraat’ op zaterdag 1 september 2018: 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ploegstraat op zaterdag 1 september 2018 van 16 uur 

tot en met zondag 2 september 2018 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing 

van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

28. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Laarberg op zaterdag 15 september 2018  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het straatfeest ‘Laarberg Zomert’ op zaterdag 15 september 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Laarberg op zaterdag 15 september 2018 van 15 uur tot 

23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 
verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'. 



 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
29. Tijdelijk verkeersreglement: dreeffeesten de Ghellincklaan 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de ‘dreeffeesten de Ghellincklaan’ op zaterdag 1 september 2018: 
• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Ghellincklaan (vanaf Koningsveld) van vrijdag 31 

augustus 2018 om 10 uur tot en met zondag 2 september 2018 om 10 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden. 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Ghellinklaan (vanaf Koningsveld) op zaterdag 1 

september 2018 van 17 uur tot 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 
dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, M3 en bord ‘straatfeest’. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

30. Tijdelijk verkeersreglement: opendeurdagen Decap van 10 tot en met 20 augustus 2018  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de ‘opendeurdagen’ van Decap van vrijdag 10 augustus 2018 tot en met maandag 20 

augustus 2018: 
• Er wordt een enkelrichting ingevoerd in Alenblok van vrijdag 10 augustus 2018 tot en met maandag 

20 augustus 2018. Enkel verkeer komende van het Langepad is toegestaan in Alenblok.  Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden C1 en F19. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

31. Tijdelijk verkeersreglement: Molekens Run op zaterdag 18 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de 2de ‘Molekens Run’ op zaterdag 18 augustus 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Acacialaan op zaterdag 18 augustus 2018 tussen 10 en 

12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 
verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', F45c en 'Acacialaan onderbroken'. 

• De organisatie krijgt toestemming om van dinsdag 7 augustus 2018 tot en met zaterdag 18 augustus 
2018 een aankondigingsbord voor de 2de ‘Molekens Run’ te plaatsen aan het begin van de Molekens 

ter hoogte van de Wilgenlaan. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
32. Tijdelijk verkeersreglement: sterkste man van de Kempen op zondag 19 augustus 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de ‘sterkste man van de Kempen’ op zondag 19 augustus 2018: 
• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant van de Grote Markt van zondag 19 augustus 

om 8 uur tot en met maandag 20 augustus 2018 om 10 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 zondag 19 augustus 

2018 tussen 8 uur en 22 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken 
met verkeersborden C3 en F41 'omleiding'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

33. Tijdelijk verkeersreglement: Hoevefeesten Landelijke Gilde Noorderwijk op zondag 2 

september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de Hoevefeesten op zondag 2 september 2018: 



 

• Op zondag 2 september 2018 is er tussen 10 uur en 22 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in de 
Hoge Weg op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door dranghekken met verkeersborden C3, M3, F41 en 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. 
• Op zondag 2 september 2018 is er tussen 10 uur en 22 uur een stilstaan- en parkeerverbod in de 

Hoge Weg op het stuk tussen Schravenhage en de Kruisstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door verkeersborden E3 met onderbord. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

34. Tijdelijk verkeersreglement: Montmartre - Begijnhof op zondag 9 september 2018  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van Montmartre in het Begijnhof op zondag 9 september 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het Begijnhof van zaterdag 8 september 2018 om 18 uur 

tot en met zondag 9 september 2018 om 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 
van dranghekken met verkeersborden C3 en M2. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
35. Tijdelijk verkeersreglement: kermis Morkhoven van 26 augustus 2018 tot en met 28 

augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen voor de organisatie 
van ‘kermis Morkhoven’ van zondag 26 augustus 2018 tot en met dinsdag 28 augustus 2018 goed: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp in Morkhoven van woensdag 22 augustus 2018 om 8 

uur tot en met woensdag 29 augustus 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door 
verkeersborden E3 met onderbord. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp in Morkhoven van woensdag 22 augustus 2018 om 8 
uur tot en met woensdag 29 augustus 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3, F45c en 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 
36. Tijdelijk verkeersreglement: kermisjogging Morkhoven op dinsdag 28 augustus 2018  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen voor de organisatie 

van de ‘kermisjogging Morkhoven' op dinsdag 28 augustus 2018 goed: 
• Op dinsdag 28 augustus 2018 is er stilstaan- en parkeerverbod in de Goorstraat (tussen Tempels en 

kruispunt Breidelstraat/St.-Niklaasstraat) tussen 12 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld 

door verkeersborden E3 met onderbord. 
• Op dinsdag 28 augustus 2018 is er stilstaan- en parkeerverbod op gans het parcours tussen 17 uur 

en 21 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 
• Op dinsdag 28 augustus 2018 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Goorstraat (tussen 

Tempels en kruispunt Breidelstraat/St.-Niklaasstraat) tussen 14 uur en 23 uur. Deze maatregel wordt 
meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met de verkeersborden C3. 

• Op dinsdag 28 augustus 2018 is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 18 uur en 21 uur in 

volgende straten: Dorp, Streepstraat (tussen Dorp en Koninkrijk), Breidelstraat, Goorstraat, 
Broekhoven (tussen Goorstraat en Bemden), Rode Leeuwstraat (vanaf Tempels), Tempels en St.-

Niklaasstraat. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met 
verkeersborden C3, F45 en 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

37. Tijdelijk verkeersreglement: septemberkermis van 1 september 2018 tot en met 10 

september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van de ‘septemberkermis’ van zaterdag 1 september 2018 tot en met maandag 10 
september 2018: 



 

• Op de Grote Markt is het van woensdag 29 augustus 2018 om 7 uur tot en met dinsdag 11 september 
2018 om 17 uur verboden stil te staan en te parkeren. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3. 
• Op het multifunctioneel terrein is stilstaan en parkeren verboden van zaterdag 18 augustus 2018 om 

8 uur tot en met vrijdag 14 september 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

verkeersborden E3 met onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 
• Op de ringlaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt aan Wellens is het verboden stil te staan en 

te parkeren langs de zijde van Wellens van maandag 27 augustus 2018 om 8 uur tot en met woensdag 
29 augustus 2018 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met 

onderbord ‘uitgezonderd foorreizigers’. 
• Op de Oud-Strijderslaan vanaf de St.-Jobsstraat tot het kruispunt aan Wellens is het verboden stil te 

staan en te parkeren van maandag 27 augustus 2018 om 8 uur tot en met woensdag 29 augustus 

2018 om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 met onderbord 
‘uitgezonderd foorreizigers’. 

• Op de Grote Markt is alle verkeer verboden van woensdag 29 augustus 2018 om 8 uur tot en met 
dinsdag 11 september 2018 om 17 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeerstekens 

C3. 

• In de volgende straten is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de periode van woensdag 29 
augustus 2018 om 8 uur tot en met dinsdag 11 september 2018 om 17 uur: 

o Hofkwartier 
o Zandstraat (van Collegestraat tot Grote Markt) 

o Grote Markt 
o Koppelandstraat (van Grote Markt tot Nonnenstraat) 

o Kloosterstraat. 

• Het afsluiten van de Grote Markt en de omleidingen worden als volgt aangeduid: 
• Grote Markt - Lantaarnpad: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (1) o Kloosterstraat 

- Lantaarnpad: verkeersbord C1 afdekken met F45. (2) 
• Grote Markt - Kloosterstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (3) 

• Grote Markt - Koppelandstraat: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (4) 

• Koppelandstraat (ter hoogte van de Nonnenstraat): verkeersbord C1 afdekken met bord F45 aan 
beide kanten van de rijbaan. (5). 

• Hofkwartier (na inrit parking ‘t Hof): 3 dranghekken met verlichting waarvan één met het 
verkeersbord C3. (6). 

• Hofkwartier - Belgiëlaan: dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 en ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’. (7) 
• Zandstraat - Grote Markt: 2 dranghekken met verlichting en verkeersbord C3. (8) 

• Zandstraat (ter hoogte van de Collegestraat): dranghekken met verlichting en verkeersborden C3 
en ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Verkeersbord C1 afdekken met F45. (9) 

• Nonnenstraat: afdekken van verkeersbord C31a. (10) 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 
38. Augustuskermis Morkhoven: deelnemerslijst 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van de organisatie 

van de augustuskermis in Morkhoven die doorgaat van 26 tot en met 28 augustus 2018. 
 

 
39. Septemberkermis 2018: inplantingsplan 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plan voor de septemberkermis 2018. 

 

 
40. Kermis: overdracht abonnementen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van volgende abonnementen goed: 

Paaskermis: 
• standplaats nr. 3: (x) heeft de attractie rups bidule overgedragen aan (x). 

• standplaats nr. 12: (x) heeft de attractie suikerspin overgedragen aan (x). 



 

• standplaats nr. 26: (x) heeft de attractie frituur overgedragen aan (x). 
• standplaats nr. 47: (x) heeft de attractie schietkraam overgedragen aan (x). 

• standplaats nr. 50: (x) heeft de attractie pottenspel overgedragen aan (x). 
• standplaats nr. 62: (x) heeft de attractie trampoline overgedragen aan (x). 

Septemberkermis: 

• standplaats nr. 3: (x) heeft de attractie rups bidule overgedragen aan (x). 
• standplaats nr. 7: (x) heeft de attractie lunapark overgedragen aan (x). 

• standplaats nr. 9: (x) heeft de attractie trampoline overgedragen aan (x). 
• standplaats nr. 18: (x) heeft de attractie suikerspin overgedragen aan de heer (x). 

• standplaats nr. 42: (x) heeft de attractie frituur overgedragen aan de heer (x). 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opzeg van volgend abonnement goed en stelt de 

plaats terug open: 

• standplaats nr 37: (x). 
 

 
41. Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018/054: goedkeuring 

gunning  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van de 
opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen' goed.  

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan 
onverharde wegen' aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), GreenRoad, 

Brugstraat 16C, 9260 Wichelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 33.392,40 euro 

exclusief btw of 40.404,80 euro inclusief 21 % btw. 
 

 
42. Verkaveling Wuytsbergen-Verelst V2012/007: goedkeuring randvoorwaarden en plannen 

ondergrondse bufferconstructie en brief bewoner Turfkuilen van 2 juli 2018 met betrekking 

tot bezorgdheden buffering regenwater 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden en plannen voor de ondergrondse 

bufferconstructie die geplaatst moet worden op lot A van de verkaveling Wuytsbergen (V2012/007), en 
zoals opgemaakt door bouwheer (X), goed mits rekening gehouden wordt met volgende 

randvoorwaarden: 
• de elektromechanische plannen van de pompinstallatie moeten vóór bestelling ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de technische dienst. 

• Per pomp moet er 1 schuifafsluiter voorzien worden. 
• De schakelkast moet bediend kunnen worden met een sleutel van het type 'BK5'. 

• Het alarmsysteem van de pompinstallatie moet gekoppeld worden aan het centrale 
overwakingssysteem van de stad Herentals 

• Daar waar de persleiding van de bufferconstructie in 't Loopke komt. Moet een uitloopconstructie 
voorzien worden.  De detailplannen van de uitloopconstructie moeten vooraf aan de provincie ter 

machtiging en/of goedkeuring worden voorgelegd. 

• Het maaiveldniveau van lot A moet uitgevoerd worden zoals goedgekeurd in de 
verkavelingsvergunning V2012/007 (10 cm verlaging ten opzichte van oorspronkelijke 

maaiveldniveau).  De mogelijke consequenties hiervan op de stabiliteit van de ondergrondse 
bufferconstructie moeten berekend worden en de bufferconstructie moet hieraan desgevallend 

aangepast worden.   

• Er moet afgetoetst worden of met de bezorgdheden van de bewoner van Turfkuilen, zoals aangehaald 
in zijn schrijven van 2 juli 2018, voldoende rekening gehouden is bij het ontwerp van de ondergrondse 

bufferconstructie. 
Het schepencollege vraagt aan bouwheer (X) om de ophogingen die gedaan zijn op de percelen die 

grenzen aan de achteruin van de bewoner van Turfkuilen 13 (lot 14 en 15) te verwijderen en het 
maaiveldniveau in z'n oorspronkelijke toestand te herstellen conform de bepalingen van de 

verkavelingsvergunning V2013/002. 

 
 



 

43. Wegen-en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden 

(module 13): verslagen van de wekelijkse werfvergaderingen van 17 april tot en met 3 juli 

2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen over de voortgang van 

de wegen- en rioleringswerken in de Lierseweg (N13) over de periode van 17 april tot en met 3 juli 
2018. 

 

 
44. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 

vorderingsstaat 6 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 van het dossier 'wegen- en 

rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 76.089,22 euro, exclusief btw. 

 
 

45. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 

vorderingsstaat 7 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 van het dossier 'wegen- en 

rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 130.834,07 euro, exclusief btw. 
 

 
46. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: werfverslagen 3 tot en met 7 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 3 tot en met 7 over de 

infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat. 

 
 

47. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: vorderingsstaat 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 voor de uitvoering van 
infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat goed voor een bedrag van 6.686,21 euro, exclusief btw 

(2.461,83 euro aan 21 % btw en 4.224,38 euro aan 0 % btw). 
 

 

48. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: verrekeningsvoorstel 1 - plaatsen 

van infiltratiekolken 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1, het plaatsen van 7 

infiltratiekolken, voor het aandeel van de stad Herentals goed voor een bedrag van 6.307,717 euro, 
inclusief btw. 

 
 

49. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 2 tot en 

met 5  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 2, 3, 4 en 5 over de 

wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. 
 

50. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg (N13) - bouwrijp maken van het terrein - W-054-

2016: vorderingsstaat 5 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 in het dossier 'bouwrijp maken 

Lierseweg (N13)' goed voor een bedrag van 12.713,25 euro, inclusief 21 % btw. 
 

 

 



 

51. Heraanleg van voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de 

Streepstraat - W-071-2017: werfverslagen 4 en 5 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 4 en 5 over het dossier 
'heraanleg van voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de Streepstraat'. 

 

 
52. Heraanleg voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en de aanleg van voetpaden in de 

Streepstraat - W-071-2017: vorderingsstaat 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 bij de werken 'heraanleg van 
voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de Streepstraat' goed voor een 

bedrag van 100.634,91 euro, inclusief btw. 
 

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

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

6 juli 2018. 

 
 

54. Verhogen spoorwegbrug boven Albertkanaal: verslag Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie 5 juli 2018 en startnota 

Besluit 

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

Begeleidingscommissie (GBC) van 5 juli 2018 en van de startnota verhogen spoorwegbrug (nr. 44) 
Albertkanaal. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen meer op het verslag van de GBC 
en op de bijbehorende startnota.  

 

 
55. Weg- en rioleringswerken Lierseweg: afstemming wegenis zijstraat Lierseweg/Wolfstee op 

toekomstig ontwikkelingsproject bouwperceel 134v2 van (X) 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat volgende wegprofielen in de zijstraat 

Lierseweg en Wolfstee worden gerealiseerd: 

• in Wolfstee tussen zijstraat Lierseweg en Wolfstee: rijwegbreedte 4,9 m (3,9 m asfalt en 2 * 0,5 m 
kantstrook) 

• in zijstraat Lierseweg vanaf in- en uitrit private ontwikkeling perceel 134v2 tot aan kruispunt zijstraat 
Lierseweg-Wolfstee: rijwegbreedte 4,5 m (3,9 m asfalt en 2 * 0,3 m kantstrook) 

• in zijstraat Lierseweg vanaf in- en uitrit private ontwikkeling perceel 134v2 tot aan gewestweg N13: 

rijwegbreedte 3,5 m (3,2 m asfalt en 1 * 0,3 m kantstrook aan zijde gracht). 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat bouwheer (X) een aandeel in de kosten 

draagt voor de weg- en rioleringswerken aan de zijstraat Lierseweg en Wolfstee dewelke zouden 
opgelegd worden bij een omgevingsvergunningsaanvraag, niettegenstaande hij op dit moment geen 

vergunning heeft voor het private ontwikkelingstraject op perceel 134v2.  Het aandeel van bouwheer 
(X) bedraagt: 

• in Wolfstee tussen zijstraat Lierseweg en Wolfstee: volledige kost van de rijweg + riolering  

• in zijstraat Lierseweg vanaf in- en uitrit private ontwikkeling perceel 134v2 tot aan kruispunt zijstraat 
Lierseweg-Wolfstee: 0,3 m kantstrook + 0,7 m asfalt 

• in zijstraat Lierseweg vanaf in- en uitrit private ontwikkeling perceel 134v2 tot aan gewestweg N13: 
geen aandeel in de kosten van de weg- en rioleringswerken omdat dit niet tot het projectgebied 

behoort. 

Om zijn aandeel in de kosten te betalen sluit bouwheer (X) zelf een contract af met aannemer Ambaro.  
Indien dit contract niet of niet tijdig wordt afgesloten, wordt de zijstraat Lierseweg over de ganse lengte 

uitgevoerd met een rijwegbreedte van 3,5 m waarvan 3,2 m asfalt en een kantstrook van 0,3 m aan de 
zijde van de te realiseren gracht. 



 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat in deze fase moet nagekeken worden waar de 
meest opportune locatie is voor de later aan te leggen nutsleidingen in het kader van het private 

ontwikkelingsproject op perceel 134v2 en dat het wegenisdossier hierop moet worden afgestemd. 
 

 

56. Verankeren tractorsluis Broekhoven 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de gemeente Heist-op-den-Berg om 

de genomen maatregelen in het kader van de rioleringswerken in Wiekevorst te verankeren. Het betreft 

de tractorsluis in Broekhoven en de enkelrichting in Goorven, in het verlengde van de Goorstraat. 
 

 
57. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Poelstraatje op vrijdag 14 september 2018  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van het ‘straatfeest Poelstraatje’ op vrijdag 14 september 2017: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het achterste deel van het Poelstraatje op vrijdag 14 
september 2017 van 19 uur tot 23 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

58. Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in de Nonnenstraat en Kloosterstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het invoeren van een 'schoolstraat' in de  

Kloosterstraat en Nonnenstraat voor de periode van maandag 3 september 2018 tot en met vrijdag 28 
juni 2019 goed. 

De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van (W)onderwijs worden afgesloten voor het doorgaand 
verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen: 

• elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.40 uur. 
• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3, M2 en bord 'schoolstraat'. 
De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt dadelijk 

terug opengesteld na het vertrek van de kinderen, de rijbaan wordt niet langer afgesloten dan 
noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen. 

Basisschool (W)onderwijs moet het invoeren van de 'schoolstraat' tijdig en schriftelijk communiceren 

met de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten. 
 

 
59. Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-057-2017: goedkeuring vorderingsstaat  3 

(rioolaansluiting Scouts Reynaert Adinda (Wijngaard 10)) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 (rioolaansluiting voor de Scouts 
Reynaert Adinda (Wijngaard 10)) van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht ‘werken 

op afroep: kleine rioleringswerken’ voor een bedrag van 5.090,04 euro exclusief btw goed. 
 

 

60. Bosgebied Den Aert Noorderwijk: kennisname nota Kempens Landschap 'Inrichting en 

beheer' en instemming jacht en wandelpad 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota ‘Inrichting en beheer van 
gronden de Ghellinck in Herentals’ opgemaakt door het Kempens Landschap op 18 juli 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om goede modellen van samenwerking rond jacht 

en recreatie verder te onderzoeken en het dossier voor te leggen voor besluitvorming voor 1 april 2019 
aan het college.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het gebied open te stellen voor 
wandelaars via een padenstructuur zoals voorgesteld in bijgevoegd plan en de kosten voor aanleg en 

herstel te dragen. De effectieve aanleg en herstel moet plaatsvinden wanneer de bosbeheerwerken 



 

(november 2018-april 2019) beëindigd zijn. Deze beslissing wordt genomen onder voorbehoud van 
goedkeuring van budget 2019. 

De technische dienst werkt het plaatsen van vier infoborden aan elke toegang van het gebied verder 
uit. De effectieve plaatsing gebeurt na goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling van het 

natuurbeheerplan. 

 
 

61. Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' op Klaterteer 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het invoeren van een ‘schoolstraat’ op Klaterteer 
voor de periode van maandag 3 september 2018 tot en met vrijdag 28 juni 2019 goed. 

De rijbaan zal op Klaterteer ter hoogte van de schoolpoort van basisschool ‘t Klavertje (stuk tussen 
Hoogton en de Tarwestraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten 

tijdens de schooldagen: 

• elke morgen van 8.20 uur tot 8.40 uur 
• maandag, donderdag en vrijdagavond van 15.10 uur tot 15.40 uur 

• dinsdagavond van 15.40 uur tot 16.00 uur 
• woensdagmiddag van 11.40 uur tot 12 uur. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’ 

De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt dadelijk 

terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken, de rijbaan wordt niet 
langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen. 

Basisschool ‘t Klavertje moet het invoeren van de ‘schoolstraat’ tijdig en schriftelijk communiceren met 
de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten (Hoogton, Tarwestraat en 

Zandkapel). 

 
 

62. Terugbetaling kosten takelen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kosten voor het getakelde voertuig met 
nummerplaat (X), van (X), terug te betalen. 

 
 

63. I like to move it 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent volgende medewerking aan(X) bij de organisatie 

van "l like to move it" dat doorgaat van zondag 2 september 2018 tot en met donderdag 6 september 
2018 te Herentals: 

• logistieke ondersteuning door de sportdienst 
• ter beschikking stellen van de stedelijke autobus op dinsdag 4 september 2018 voor het vervoer van 

de deelnemers naar bowling het Ven en terug naar Sport Vlaanderen centrum in Herentals 

• organisatie van een prijsuitreiking met receptie en medaille per deelnemer in de foyer van 
cultuurcentrum 't Schaliken op donderdag 6 september 2018 in de voormiddag. 

 
 

64. Decamania: Happy 40th op vrijdag 14 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan (X) voor de organisatie van 
Decamania Happy 40th op vrijdag 14 september 2018 op de terreinen van de Golfclub Witbos in 

Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afwijking van de geluidsnorm 
tot 95 dB(A) L Aeq, 15 min op vrijdag 14 september 2018 van 17 uur tot 3 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 
• Indienen van een uitgebreid veiligheidsverslag en deelname aan het veiligheidsoverleg 

• Veiligheidsrondgang voor aanvang van het evenement 
• Promoten van de fiets in de communicatie en een ruime fietsparking met stewards inrichten 

• Aanduidingen naar de verschillende parkeergelegenheden 

 



 

65. Aanvraag tot erkenning als Herentalse sportvereniging: Triatlonteam Technicel Heylen 

vastgoed 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen erkent Triatlonteam Technicel Heylen vastgoed als 
Herentalse sportvereniging. 

 

 
66. Opendeurdagen Decap Orgels van 10 tot 20 augustus 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan (X) voor het organiseren van 10 

opendeurdagen met animatie van 10 tot en met 20 augustus 2018 op de terreinen van Decap bvba, 
Langepad 51 in Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen ontleent volgend uitleenmateriaal volgens de geldende 

retributiereglementen: 
• 40 dranghekken 

• 300 stoelen 
• 40 tafels (50 tafels gevraagd) 

• 12 receptietafels (18 gevraagd) 
• er zijn geen tenten meer beschikbaar. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor een afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) L Aeq 15 min op zondag 12 augustus en zaterdag 18 augustus 2018 telkens tot 3 uur. Op 
alle andere opendeurdagen geldt een sluitingsuur tot 1 uur met een maximum van 85 dB(A) L Aeq 15 

min. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming onder strikte voorwaarden voor het 

gebruik van de percelen 377A en 379A als parking. Voor kampeergelegenheid wordt er geen 

toestemming verleend. De organisator zorgt voor permanent toezicht. 
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt het nivelleren van de straat en neemt dit in de 

mate van het mogelijke op in de planning. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en andere 
kritieke opdrachten.  

Het veiligheidsoverleg heeft plaats gevonden op donderdag 26 juli 2018. De organisator volgt het advies 
van de brandweer en veiligheidsdiensten strikt op. 

Het tijdelijk verkeersreglement voor het éénrichtingsverkeer tijdens de opendeurdagen van Decap zal 

worden opgemaakt. De nota zal tijdig worden doorgestuurd naar de stedelijke werkplaats. 
 

 
67. Sjot in Thals 2020 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van (X) voor het organiseren 

van het EK voetbal 2020 op de Grote Markt in Herentals. Het college van burgemeester en schepenen 

beslist om momenteel geen toestemming te verlenen aan organisaties op het grondgebied om grote 
schermen te plaatsen op de Grote M²arkt, aangezien het EK georganiseerd wordt in 2020 en België 

momenteel nog niet gekwalificeerd is voor dit kampioenschap.  
 

 
68. Zomerbar MOJO 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van MOJO pop-up zomerbar goed. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de activiteit te laten doorgaan op 

de terreinen van de Roest. De organisator bezorgt voor maandag 6 augustus 2018 het programma van 
de activiteiten op De Roest. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bruikleenovereenkomsten met private 
partners en de aanwezigheid van de MOJO-bar op volgende locaties:  

• 15 juni tot 1 juli: Oude Kazerne, Lierseweg 317 
• 4 juli tot 22 juli: Self, Watervoort 8 

• 25 juli tot 12 augustus: Voddenfabriek, Markgravenstraat 50 

• 15 augustus tot 2 september: De Roest 
Het college van burgemeester en schepenen wenst vanuit veiligheidsperspectief het verblijf in de 

Voddenfabriek in te korten. Er zal overleg plaatsvinden met de beheerders van De Roest om eventueel 
vervroegd naar daar te gaan. 



 

De organisator is verplicht de geluidsnorm op alle locaties te beperken tot 85 dB(A) L Aeq 15 min, een 
uitzondering op de geluidsnorm wordt niet goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de organisator om de bemerkingen rond 
brandveiligheid van brandweerzone Kempen uit te voeren. 

 

 
69. Kennisname verslag cel speelruimte van 5 juli 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cel speelruimte en 

beslist om geen speelterrein aan te leggen aan het buurtbos in Noordwijk, noch de Roggestraat omdat 
er speelterreinen nabij zijn. Aan de Roggestraat plaatste het college van burgemeester een schepenen 

wel twee zitbanken. 
Voor de Moserstraat wordt er gezocht naar een alternatief, aangezien er zich geen speelterrein bevindt 

op nabije afstand. 

Het college van burgemeester en schepenen laat de vuilnisbakken aan het Spaanshofpark staan op hun 
huidige locatie. Na de zomer van 2019 wordt de locatie geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. 

Het college van burgemeester en schepenen plaatst een bijkomende voetbalgoal op het speelterrein 
van de Veenbesstraat en verplaatst de vogelnestschommel naar het speelterrein van Diependaal. 

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt welke alternatieve oplossingen er zijn voor het 
verwijderen van het speelterrein van Sterrebos en het oude kleine terrein van Diependaal omdat ze niet 

meer voldoen aan de vereiste veiligheidsvoorschriften en andere speelterreinen in de buurt meer 

gebruikt worden. Het college van burgemeester en schepenen wenst hier niet geconfronteerd te worden 
met sluikstortplaatsen. 

Het college van burgemeester en schepenen investeert in speelterreinen en -weefsel voor de verkaveling 
Lankem zodra bouwfase II is afgerond. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt voorlopig het speelterrein aan de Rozenstraat 

maar gaat in 2019 in dialoog met de buurt om de invulling van de openbare ruimte samen met de 
buurtbewoners te herbekijken. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de diensten om met betrekking tot het 
stadspark bijkomend onderzoek uit te voeren en een locatie aan te duiden voor één of twee 

bijkomend(e) speelelement(en) voor kleine kinderen. 

 
 

70. Halloween feest op 11 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (x) voor het organiseren van 
'halloween feest' op 11 augustus 2018 op de camping de Schuur in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) L 
Aeq, 15 min toe tot 3 uur binnen. Dit is tevens einduur van het evenement. Buiten het gebouw geldt 

de geluidsafwijking tot maximaal 1 uur. 

 
 

71. Beweegadvies Herentals op 28 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan OZ-Fit voor het organiseren van 
'beweegadvies Herentals' op dinsdag 28 augustus 2018 op de parking van het Dorpshuis Noorderwijk. 

De nota voor het parkeerverbod wordt opgemaakt door de technische dienst. Deze nota wordt tijdig 
doorgegeven aan de stedelijke werkplaats. 

 

 
72. Promotie opening buitenbaden 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geplande acties voor de promotie 

van de opening van de buitenbaden van zwembaden en recreatiedomein Netepark en geeft goedkeuring 
voor het weggeven van prijzen ter waarde van 188,80 euro. 

 
 

 

 



 

73. Gebruik Dorpshuis Noorderwijk door Tarag vzw 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de zolder van het dorpshuis van Noorderwijk 
gratis ter beschikking te stellen aan Tarag vzw, een thuisbegeleidingsdienst die op een professionele 

manier gespecialiseerde zorg en hulp op maat biedt, voor het gebruik van het drumstel van de academie 
voor muziek, woord en dans. 

Tarag vzw moet goede en praktische afspraken maken met het cultuurcentrum omtrent het gebruik 
van de ruimte. 

 

 
74. Open Monumentendag 2018: programma 

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

Monumentendag. De dienst toerisme werkt het programma verder uit. De kosten voor de organisatie 
van de Open Monumentendagen werden reeds goedgekeurd in het college van burgemeester en 

schepenen van 2 juli 2018. 

 
 

75. Openingsfeest cultuurcentrum 't Schaliken 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het openingsfeest op zondag 30 september 2018 
van 14 tot 18 uur te organiseren op de Grote Markt, het buitenplein en de schouwburg van 

cultuurcentrum ’t Schaliken. Het college van burgemeester en schepenen keurt al de gevraagde 
ondersteuning goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 30 september 2018 om 13.30 uur 

ook de officiële opening van het stadspark te voorzien met randanimatie die reeds voorzien is in het 
cultuurprogramma (doorknippen lint van het park aan Belgiëlaan en optocht over de nieuwe paden tot 

achterkant van CC Schaliken voor openingsfeest CC). 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de noordzijde van de Grote Markt parkeervrij te 

maken van 9 tot 20 uur en om deze verkeervrij te maken op zondag 30 september 2018 van 13 tot 18 
uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om elektronisch versterkte muziek te 

spelen waarbij het maximaal geluidsniveau van  95 dB(A) L Aeq,15min niet mag worden overschreden. 
Als het maximale geluidsniveau, gemeten als L Amax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt 

geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek 
als het omgevingsgeluid in rekening gebracht. 

 

 
76. STORMLoop: participantencampagne 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met: 

• de gratis ondersteuning van de participantencampagne in september 2018 en het 
tentoonstellingsparcours zelf in mei 2019, aangezien STORMLoop deel uitmaakt van het programma 

van cultuurcentrum 't Schaliken. Uitleenmateriaal wordt ter beschikking gesteld indien beschikbaar. 
• de projecties op de Lakenhal en het stadsarchief tussen 15 en 30 september mits de veiligheid van 

het verkeer gegarandeerd wordt en indien de organisator de geleende elektriciteitskast op een veilige 

plaats opbergt voor en na gebruik en mits goedkeuring van Onroerend Erfgoed. De projectie op de 
Voddenfabriek wordt niet goedgekeurd 

• de pop-up-radio in het stadspark op 8 en 22 september en aan de Lakenhal tijdens de vrijdagmarkt 
van 21 of 28 september, op voorwaarde dat de stedelijke richtlijnen rond geluidsoverlast gevolgd 

worden. 

 
 

77. Cultureel initiatief: GZWGZ 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist maximum 1.500 euro subsidie te voorzien voor het 
initiatief GZWGZ als cultureel initiatief dat plaats vindt op 25 en 26 augustus 2018 in de oude 

brandweerkazerne op de Boerenkrijglaan, op voorwaarde dat de organisatie de in het reglement 
genoemde bewijsstukken binnen de maand na het evenement indient. 



 

78. Ambtelijke schrapping: (x) 

Besluit 

(X) 
 

 
79. Ambtelijke schrapping: (x) 

Besluit 
(X) 

 
80. Ambtelijke schrapping: (x) 

Besluit 
(X) 

 

 
81. Ambtelijke schrapping: (x) 

Besluit 

(X) 

 
 

82. Ambtelijke schrapping: (x) 

Besluit 

(X) 
 

 

83. Brunch buurtvrijwilligers 30 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert op zondag 30 september 2018 een brunch 

voor de buurtvrijwilligers die samenwerken met de dienst participatie en preventie. Het college van 

burgemeester en schepenen stelt hiervoor de tuinzaal 't Hof gratis ter beschikking. Voor elke 
buurtvrijwilliger wordt er een uitnodiging gedrukt. Het college gunt traiteur Outdoor Cooking de 

verzorging van de brunch. 
 

 

84. Kom op tegen Kanker: plantjesverkoop 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het organiseren van het plantjesweekend 

voor Kom op tegen Kanker tijdens het weekend van 14, 15 en 16 september 2018. 

 
 

85. Planning gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de zittingsdata van de gemeenteraden 
en raden voor maatschappelijk welzijn, dienstjaar 2019: 

• woensdag 2 januari 2019 

• dinsdag 5 februari 2019 
• dinsdag 12 maart 2019 

• dinsdag 2 april 2019 
• dinsdag 7 mei 2019  

• dinsdag 4 juni 2019 
• dinsdag 2 juli 2019 

• dinsdag 3 september 2019 

• dinsdag 1 oktober 2019 
• dinsdag 5 november 2019 

• dinsdag 3 december 2019 
• dinsdag 17 december 2019. 

 

 
 



 

86. Schriftelijke vraag raadslid Pieter Laureys: grote evenementen centrum Herentals versus 

lokale horeca 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laureys van 3 juli 
2018 over grote evenementen centrum Herentals versus lokale horeca en antwoordt met een brief. 

 

 
87. Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: voorstellen voor de mobiliteitsraad 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 

3 juli 2018 over voorstellen voor de mobiliteitsraad en antwoordt met een brief. 
 

 

88. Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: voorstellen voor de mobiliteitscel: 

Vinkenslag 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 
15 juli 2018 over voorstel voor mobiliteitscel en antwoordt met een brief. 

 

 
89. Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: vraag aan CBS : Holle Weg-Poederleeseweg 

gevaarlijk 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 13 juli 

2018 over voorstellen voor mobiliteitsraad en antwoordt met een brief. 

 
 

90. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: stand van zaken losloopweide honden of 

doggy runs  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 17 

juli 2018 over de stand van zaken van een losloopweide voor honden en antwoordt met een brief. 
 

 
91. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: Eikendreef Begijnenvest 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 17 

juli 2018 met betrekking tot de dreef op de Begijnenvest en antwoordt met een brief. 

 
 

92. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: schoolgebouw Hikstraat  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 17 
juli 2018 over het schoolgebouw in de Hikstraat en antwoordt met een brief. 

 
 

93. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: gebouw Convent 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 17 

juli 2018 met betrekking tot het gebouw van het Convent en antwoordt met een brief. 
 

 
94. Planning zittingen colleges en vast bureau 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende data vast in 2019 voor het schepencollege 

en vast bureau: 
• maandag 7 januari 2019 om 13.30 uur 

• maandag 14 januari 2019 om 13.30 uur 

• maandag 21 januari 2019 om 13.30 uur 



 

• maandag 28 januari 2019 om 13.30 uur 
• maandag 4 februari 2019 om 13.30 uur 

• maandag 11 februari 2019 om 13.30 uur 
• maandag 18 februari 2019 om 13.30 uur 

• maandag 25 februari 2019 om 13.30 uur 

• maandag 4 maart 2019 om 13.30 uur 
• maandag 11 maart 2019 om 13.30 uur 

• maandag 18 maart 2019 om 13.30 uur 
• maandag 25 maart 2019 om 13.30 uur 

• maandag 1 april 2019 om 13.30 uur 
• maandag 8 april 2019 om 13.30 uur 

• maandag 15 april 2019 om 13.30 uur 

• dinsdag 23 april 2019 om 9 uur 
• maandag 29 april 2019 om 13.30 uur 

• maandag 6 mei 2019 om 13.30 uur 
• maandag 13 mei 2019 om 13.30 uur 

• maandag 20 mei 2019 om 13.30 uur 

• maandag 27 mei 2019 om 13.30 uur 
• maandag 3 juni 2019 om 13.30 uur 

• dinsdag 11 juni 2019 om 9 uur 
• maandag 17 juni 2019 om 13.30 uur 

• maandag 24 juni 2019 om 13.30 uur 
• maandag 1 juli 2019 om 13.30 uur 

• maandag 15 juli 2019 om 13.30 uur 

• maandag 29 juli 2019 om 13.30 uur 
• maandag 12 augustus 2019 om 13.30 uur 

• maandag 26 augustus 2019 om 13.30 uur 
• maandag 2 september 2019 om 13.30 uur 

• maandag 9 september 2019 om 13.30 uur 

• maandag 16 september 2019 om 13.30 uur 
• maandag 23 september 2019 om 13.30 uur 

• maandag 30 september 2019 om 13.30 uur 
• maandag 7 oktober 2019 om 13.30 uur 

• maandag 14 oktober 2019 om 13.30 uur 

• maandag 21 oktober 2019 om 13.30 uur 
• maandag 28 oktober 2019 om 13.30 uur 

• maandag 4 november 2019 om 13.30 uur 
• dinsdag 12 november 2019 om 9 uur 

• maandag 18 november 2019 om 13.30 uur 
• maandag 25 november 2019 om 13.30 uur 

• maandag 2 december 2019 om 13.30 uur 

• maandag 9 december 2019 om 13.30 uur 
• maandag 16 december 2019 om 13.30 uur 

• maandag 23 december 2019 om 13.30 uur 
• maandag 30 december 2019 om 13.30 uur. 

 

 
95. Gezamenlijke aanwervingen stad/OCMW dienst financiën - voorwaarden en 

functiebeschrijvingen deskundige boekhouding (niveau B4), expert boekhouding (niveau 

B) en administratief medewerker dienst financiën (niveau C) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorwaarden en de 
functiebeschrijvingen voor de functies van administratief medewerker financiën, niveau C, expert 

boekhouding, niveau B, en deskundige boekhouding, niveau B4, en beslist om deze voor te leggen aan 

een volgend onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties.  
Daarna worden de voorwaarden en functiebeschrijvingen voorgelegd aan het college van burgemeester 

en schepenen, de algemeen directeur en de raad voor maatschappelijk welzijn.  
 

 



 

96. Kennisgeving ontslag consulent cultuur: (X) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (x), consulent cultuur. 
Haar opzeggingstermijn gaat in op 23 juli 2018 en bedraagt dertien weken. 

 
 

97. Personeelsformatie OCMW - wijziging poetsdienst  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies om de personeelsformatie van 
het OCMW te wijzigen. De formatie wordt uitgebreid met 0,5 VTE schoonmaker in het niveau D. De al 

bestaande plaatsen van schoonmaker worden geschrapt in het niveau E en opgenomen in het niveau 

D.  
 

 
98. Ontvangsten 2018: week 28 en 29 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontvangsten goed. 

 
 

99. Uitgaven 2018: week 28 en 29 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als budgethouder de kosten goed. 

 
 

100. Niet-betaalde onkostennota : aanstelling advocaat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 
belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter in de procedure voor de inning van deze 

onbetaalde onkostennota, de aanmaningskosten en de kosten voor de advocaat: (X) 
 

 

101. Niet-betaalde parkeerretributies : aanstelling advocaat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Atrius Advocaten aan als advocatenkantoor om de 
belangen van de stad te verdedigen voor de vrederechter, in de procedure voor de inning van de 

onbetaalde parkeerretributies en de aanmaningskosten. 
 

 
102. Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen: vaststellen en uitvoerbaar 

verklaren kohier 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8118, belasting op bank- 
en daarmee gelijkgestelde instellingen, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van  

5.260 euro. 

 
 

103. Bestelbonnen 2018: week 28 en 29 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de bestellijst met datum 30 
juli 2018 goed. 

 
 

104. Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven: vaststellen en 

uitvoerbaar verklaren kohier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8068, belasting ter 

verbetering van het milieu ten laste van bedrijven, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag 
van 303.148 euro. 

 



 

Door het college 

Bij verordening 

 

de secretaris                       de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 

 
 

 
 

 

 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


