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1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018063077: verlening – (X)* – 

Wiekevorstseweg 31 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018063077 aan (X)*, op een terrein met adres Wiekevorstseweg 31 met kadastrale omschrijving 
4de afdeling, sectie B, perceel 152D. 

De aanvraag betreft het vervangen van ramen en het vergroten van raamopeningen tot op de grond. 
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 duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 
• De aanvraag heeft louter betrekking op de gevelwijziging en niet op een functiewijziging van het 

gebouw. De vergunde functie, wonen, blijft dus van kracht. Indien men een functiewijziging voor het 

gebouw wil aanvragen, zal dit moeten gebeuren via een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. 
• De vergunning wordt afgeleverd voor het plan van de nieuwe toestand. De beide gevels moeten dus 

uitgevoerd worden zoals de toestand die op de plannen wordt weergegeven. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 

 

2. Uitspraak deputatie Provincie Antwerpen over bouwberoep: kennisname – (X)* – 

Herenthoutseweg z/n (dossier SV2017/168) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 9 mei 

2018, waarbij het bouwberoep van belanghebbende derde (X)*, niet wordt ingewilligd en vergunning 
wordt verleend aan de Plantenhoef voor het afbreken van garages en een bergplaats en het bouwen 

van appartementen (7 wooneenheden) op een perceel gelegen in Herentals, Herenthoutseweg z/n, 
onder de voorwaarden van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018. 

 
 

3. Recyclagepark: vraag tot terugbetaling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van (X)* tot het terugbetalen van (X)*. 

 
 

4. Voorontwerp van een bouwaanvraag - Kapelstraat 57 

Besluit 

(X)* 

 
 

5. Omgevingsvergunning OMV_20180049318, Toekomstlaan 37, (X)*, advies 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de deputatie van de 

provincie Antwerpen over de aanvraag van een omgevingsvergunning (referentie OMV_2018049318) 



door (X)* op een terrein met adres Toekomstlaan 37 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie 

D, percelen 231B en 231C. 

 
 

6. Subsidie zwaluwen: goedkeuring subsidie 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor het in stand houden van 
zwaluwnesten voor de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw aan: 

• (X)* Acacialaan 101: >10 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Bergenstraat 39: <3 nesten, gierzwaluw 

• (X)* Ring 47: 3-10 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Servaas Daemsstraat 87: <3 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Goorkens 1: <3 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Wiekevorstseweg 52: >10 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Zandhoevestraat 18: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Rossem 26: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Ring 46: <3 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Lierseweg 97: 3-10 nesten, gierzwaluw 

• (X)* Schoutenlaan 20/1: 3-10 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Zeven Zillen 10: 3-10 nesten, gierzwaluw 

• (X)* Rozenstraat 53: <3 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Watervoort 75: 3-10 nesten, huiszwaluw 

• (X)* Acacialaan 62: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Duipt 18: 3-10 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Leemputten 18: <3 nesten, boerenzwaluw 

• (X)* Zandhoevestraat 20: >10 nesten, boerenzwaluw (2018) 

• (X)* Zandhoevestraat 20: 3-10 nesten, boerenzwaluw (2017). 

 
 

7. Tijdelijk verkeersreglement: openingsfeest cc 't Schaliken 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘openingsfeest ’t Schaliken’ op zondag 30 september 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de noordkant van de Grote Markt op zondag 30 september 
2018 van 9 uur tot 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden 

E3 met onderbord. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de noordkant van de Grote Markt en het stukje Zandstraat 
ter hoogte van de Lakenhal op zondag 30 september 2018 van 13 uur tot 18 uur. 

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

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

8. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Begijnhof op zondag 2 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Begijnhof’ op zondag 2 september 2018: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in het Begijnhof op zaterdag 2 september 2018 van 12 uur tot 
24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
9. Tijdelijk verkeersreglement: Copa Cabana To Walk Again op zaterdag 8 september 2018 

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

organisatie van ‘Copa Cabana To Walk Again’ op zaterdag 8 september 2018: 

• Er wordt een enkelrichting ingevoerd in Zwanenberg (stuk tussen Augustijnenlaan en Vinkenslag) van 
zaterdag 8 september 2018 om 12 uur tot en met zondag 9 september 2018 om 3 uur. Enkel het 

verkeer komende van de Zavelstraat is toegestaan in de Zwanenberg. Deze maatregel wordt 
meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C1, M2, F19 en M4. 



• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 
10. Tijdelijk verkeersreglement: Ons bedrijf is triactief op zaterdag 15 september 2018 

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

organisatie van ‘ons bedrijf is triactief’ op zaterdag 15 september 2018: 
• Op zaterdag 15 september 2018 tussen 8 uur en 17 uur is er een parkeerverbod ter hoogte van de 

busparking van Sport Vlaanderen. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 
verkeersborden E3 met onderbord. 

• Op zaterdag 15 september 2018 tussen 12 uur en 17 uur is er een parkeerverbod langs het parcours 

in de Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en de Bornstraat. Deze maatregel wordt 
meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

• Op zaterdag 15 september 2018 tussen 12 uur en 17 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in 
de Vorselaarsebaan, Heikenstraat, Meivuurstraat en de Bornstraat. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verkeersborden C3, F45 en 'uitgezonderd 

plaatselijk verkeer'. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

11. Tijdelijk verkeersreglement: Hap festival van vrijdag 14 september 2018 tot en met zondag 

16 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 

• Het is verboden te parkeren op het parkeerterrein aan de Sint-Waldetrudiskerk van donderdag 13 
september 2018 om 7 uur tot en met maandag 17 september 2018 om 22 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van de verkeersborden E3 met onderbord. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkstraat van vrijdag 14 september 2018 om 10 uur 
tot en met zondag 16 september 2018 om 24 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 

plaatsen van dranghekken met de verkeersborden C3 en F41 ‘omleiding’. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

12. Tijdelijk verkeersreglement: VBS De Wegwijzer Morkhoven – strapdag op vrijdag 21 

september 2018 

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

organisatie van de ‘strapdag’ van VBS De Wegwijzer Morkhoven op vrijdag 21 september 2018: 

• Op vrijdag 21 september 2018 van 8 uur tot 16 uur is er een parkeerverbod in de Streepstraat (stuk 
tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 
• Op vrijdag 21 september 2018 van 8 uur tot 16 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt meegedeeld door 
het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

VBS De Wegwijzer Morkhoven moet de bewoners van de Streepstraat (stuk tussen Dorp en 
Eusselsstraat) op voorhand verwittigen van de hinder die er zal zijn tijdens de ‘strapdag’. 

 
 

13. Tijdelijk verkeersreglement:  Freinetschool Ibis Heesveld – strapdag op vrijdag 21 

september 2018 

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

organisatie van de ‘strapdag’ van Freinetschool Ibis op vrijdag 21 september 2018: 
• Op vrijdag 21 september 2018 van 9 uur tot 15 uur is er een parkeerverbod in de Acacialaan (gedeelte 

tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 

verkeersborden E3 met onderbord. 
• Op vrijdag 21 september 2018 van 9 uur tot 15 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 

Acacialaan tussen de Lindenlaan en Heesveld. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 
van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

De Freinetschool moet de bewoners van de Acacialaan, Heesveld en Duifhuizen op voorhand verwittigen 
van de hinder die er zal zijn tijdens de ‘strapdag’. 



14. Tijdelijk verkeersreglement: Lumbergames op zaterdag 22 september 2018 

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

organisatie van de ‘Lumbergames’ op zaterdag 22 september 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Augustijnenlaan (vanaf kruispunt Zwanenberg tot einde 
scoutslokaal) van maandag 17 september 2018 om 8 uur tot en met maandag 24 september 2018 

om 16 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met 
onderborden. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Zwanenberg (stuk tussen Augustijnenlaan en Vinkenslag) 
van vrijdag 21 september 2018 om 8 uur tot en met zondag 23 september 2018 om 16 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderborden. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Zwanenberg (stuk tussen Augustijnenlaan en 
Vinkenslag) van vrijdag 21 september 2018 om 8 uur tot en met zondag 23 september 2018 om 16 

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

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

15. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 bij de werken 'wegen- en 
rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat goed voor een bedrag 

van 109.314,47 euro, exclusief btw. 
 

 

16. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat W050-2016: aanvraag van (X)* voor een 

subsidie voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater – Servaas Daemsstraat 51 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* Veldhoven 20 bus 201 goed 

voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater van zijn woning in de 
Servaas Daemsstraat met huisnummer 51. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 181,41 euro uit te keren voor de afkoppeling 

van het hemelwater. Het bedrag wordt overgemaakt op rekeningnummer (X)*. 
 

 
17. Herwaardering stationsomgeving – fase 2: vraag van studiebureau Arcadis voor bijkomende 

erelonen omwille van extra geleverde prestaties 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van studiebureau Arcadis uit 
Hasselt van 3 juli 2017 waarin extra erelonen worden gevorderd in het kader van de studieopdracht 

voor de werken 'herwaardering stationsomgeving - fase 2'. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpbrief goed die IOK heeft opgemaakt en 

waarin het college meedeelt dat de stad niet ingaat op het verzoek van het studiebureau tot het betalen 

van deze bijkomende erelonen. 
 

 
18. Start vervoerregio's in het kader van basisbereikbaarheid 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van departement mobiliteit en 

openbare werken over de opstart van de vervoerregio's in het kader van basisbereikbaarheid. Het 
college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat Herentals in vervoerregio Kempen wordt 

onderverdeeld. 

 
 

19. Vlaamse Milieumaatschappij – rapportering gemeentelijke sanering: 

rapporteringsinstrument over 2017 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het rapporteringsinstrument over de aanwending 

van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de financiering van de gemeentelijke saneringsplicht in 
2017 goed. Het rapport wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 
 



20. Tijdelijk verkeersreglement EK wielrennen politiediensten op 8 en 9 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt volgende verkeersmaatregelen om het verkeer in 

goede banen te leiden en om de veiligheid van de wielrenners te waarborgen: 

• Op zaterdag 8 september 2018 van 7 uur tot 19 uur geldt er een parkeerverbod langs beide zijden 
van de weg in volgende straten of straatgedeelten: Wuytsbergen en De Zaatweg. 

• Op zaterdag 8 september 2018 van 7 uur tot 19 uur is al het verkeer verboden op het jaagpad tussen 
de spoorwegbrug ter hoogte van De Beukelaer-Pareinlaan en de grens met Grobbendonk. 

• Op zaterdag 8 september 2018 van 7 uur tot 19 uur geldt er verplicht enkelrichtingsverkeer in 
volgende straten of straatgedeelten: 

o Olympiadelaan, tussen de rotonde met De Zaatweg en Poederleeseweg: verplicht te rijden in 

de richting van de Poederleeseweg 
o Vorselaarsebaan: verplicht te rijden in de richting van Heikenstraat 

o Heikenstraat: verplicht te rijden in de richting van het Heiken (grens met Vorselaar). 
• Op zaterdag 8 september 2018 van 7 uur tot 19 uur geldt er verplicht rijrichting te volgen op het 

kruispunt Poederleeseweg – Olympiadelaan, waarbij men op de Poederleeseweg wordt verplicht 

rechtdoor te blijven rijden. De rechtsafslagstrook en linksafslagstrook richting Olympiadelaan wordt 
afgezet met bakens. 

• Op zondag 9 september 2018 van 7 uur tot 19 uur geldt er verplicht enkelrichtingsverkeer in volgende 
straten of straatgedeelten: 

o Vorselaarsebaan: verplicht te rijden in de richting van Heikenstraat 
o Heikenstraat: verplicht te rijden in de richting van het Heiken (grens met Vorselaar) 

o Poederleeseweg: verplicht te rijden in de richting van ring Herentals (ovonde). 

• Vanwege de enkelrichtingen zowel op zaterdag als op zondag worden er omleidingen voorzien richting 
zwembaden en recreatiedomein het Netepark, Hidrodoe en WZC St-Anna, zoals voorzien op de 

signalisatieplannen van de politie. 
 

 

21. Tijdelijk verkeersreglement: Startdag chiro Morkhoven op zondag 9 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van de ‘startdag’ van chiro Morkhoven op zondag 9 september 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het dorpsplein in Morkhoven op zondag 9 september 2018 
van 10 uur tot 19.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod in Dorp (Morkhoven) op zondag 9 september 2018 van 12 uur 
tot 19.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door verkeersborden E3 met onderbord. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp (Morkhoven) op zondag 9 september 2018 van 12 uur 

tot 18.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 
verkeersborden C1. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
De organisator verwittigt tijdig de omliggende buurt. 

 

 
22. Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen 2018: niet-gunning van de 

opdracht 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gunningsprocedure voor de opdracht 

'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2018' stop te zetten. Het 

college hanteert volgende redenen: 
• de inschrijvingsprijs van Hoogmartens Wegenbouw nv, Industrieweg - Noord 1137 uit 3660 

Opglabbeek bedraagt 282.752,68 euro, inclusief btw. Dit is ruim 30 % hoger dan de raming van 
211.258,14 euro, inclusief btw. 

• de inschrijvingsprijs overschrijdt het beschikbare budget voor de onderhouds- en herstellingswerken. 

• omdat er slechts één offerte werd ingediend is een concurrentieel vergelijk niet mogelijk. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de inschrijver van deze beslissing tot niet-

gunning op te hoogte te brengen conform de bepalingen van de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 
2013. 

 
 

 

 
 



23. Aanstellen landmeter voor uitzetten bouwlijn - 2018/060: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het aanstellen van een landmeter 
voor het uitzetten van bouwlijnen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 

waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 12 juli 

2018 goed. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het aanstellen van een landmeter 
voor het uitzetten van bouwlijnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), 

Landmeter en expertisekantoor Verbeeck, Nieuwstraat 107, 2200 Herentals, met een 
inschrijvingsbedrag van 150 euro exclusief btw of 181,50 euro inclusief btw per bouwlijn. 

 

 
24. Tijdelijk verkeersreglement: wielerwedstrijd Noorderwijk Alive op vrijdag 31 augustus 2018 

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

organisatie van wielerwedstrijd ‘Noorderwijk Alive’ op vrijdag 31 augustus 2018: 
• Op vrijdag 31 augustus 2018 tussen 18 uur en 22 uur worden de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, 

Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos voor een stuk tijdelijk éénrichtingsverkeer 
gemaakt. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden C1, C31a, C31b en F1. 

• Op vrijdag 31 augustus 2018 tussen 17 uur en 21.30 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op 

gans het parcours, namelijk een deel van de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, Schommestraat, 
Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos. Deze maatregel wordt meegedeeld door de verkeersborden E3 

met onderbord. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 
25. Tijdelijk verkeersreglement: gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 

oktober 2018 

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

van de 'gemeente- en provincieraadsverkiezingen' op zondag 14 oktober 2018 goed: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op zondag 14 oktober van 8 uur tot 16 uur op de busstrook ter 
hoogte van Augustijnenlaan 31. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

verkeersborden E3 met onderborden. 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op zondag 14 oktober 2018 van 8 uur tot 16 uur tussen de 

parking van de Sint-Bavokerk in Noorderwijk het openlucht sportterrein. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van een dranghek met het verkeersbord C3 en "uitgezonderd 
plaatselijk verkeer". 

• Aan volgende locaties worden vier parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden op zondag 14 
oktober 2018 van 8 uur tot 16 uur: 

• Basisschool Wijngaard, Wijngaard 9 
• Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31 

• Stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8 

• Sporthal Noorderwijk, Ring 9 
• Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 

26. Subsidie culturele evenementen en projecten: soundclash 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie voor culturele evenementen en projecten 
voor jongeren toe aan Scouts en Gidsen Reynaert Adinda 5de en 12de Kempen voor de organisatie van 

Soundclash onder voorbehoud van bewezen kosten. 
 

 
27. Subsidie culturele evenementen en projecten: Lumbergames 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie voor culturele evenementen en projecten 

voor jongeren toe aan scouts De Buecken voor de organisatie van Lumbergames onder voorbehoud 

van bewezen kosten. 
 



28. Aankomst wielertour door België op 25 augustus 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Wielertour vzw voor het 

organiseren van de aankomst van 'Wielertour door België' op de Grote Markt op 25 augustus 2018 in 

Herentals. Het parkeerverbod wordt opgemaakt. Het verbruik van elektriciteit via de elektriciteitskast 
wordt verrekend via het retributiereglement. 

 
 

29. Beweegadvies Herentals op 25 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan OZ-Fit voor het organiseren van 
een testmoment op 25 oktober 2018 op de parking van het Netepark. Het parkeerverbod wordt 

opgemaakt. 

 
 

30. Halloweenwandeling 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op woensdag 31 oktober 2018 een 
Halloweenwandeling voor kinderen. 

 
 

31. Internationale samenwerking: goedkeuring subsidie noordwerking 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de dienst sport, jeugd 

en internationale samenwerking om een subsidie noordwerking ontwikkelingseducatie van 253,08 euro 
toe te kennen aan Hopper jeugdverblijf De Brink omdat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor 

een subsidie internationale samenwerking: noordwerking ontwikkelingseducatie. 
 

 
32. Noorderwijk Alive 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Noorderwijk Alive 2018 voor 

het organiseren van 'Noorderwijk Alive' op 31 augustus 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist omwille van het goede doel, volgende medewerking 
te verlenen: 

• ter beschikking stellen van 1 container dranghekken en nodige verdeelkast(en) 
• 100 stoelen, 5m² podium en 2 verdeelkasten 

• toestaan van een afwijking van de geluidsnorm tot 95 d(B)A van 21 uur tot 3 uur (1 september 2018). 

De organisatoren moeten de nodige afspraken maken met de politie. 
 

 
33. Uitleenmaterialen schoolfeesten 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van het evenementenloket 

over de verdeelsleutel van het uitleenmateriaal voor scholen: 
• per weekend het beschikbaar uitleenmateriaal verminderen met wettelijk verplichte evenementen 

zoals de verkiezingen 

• 70 % van het materiaal reserveren voor de scholen en bij een overbevraging verdelen tussen de 
scholen volgens een verhouding totaalaanvraag / schoolaanvraag 

• weekendtransport regelen voor schoolfeesten die op zaterdag en zondag georganiseerd worden. Dit 
wordt slechts in beperkte mate toegepast. 

Het overige materiaal (30 %) blijft beschikbaar voor andere aanvragen en wordt zoals gebruikelijk 6 

weken voor het evenement definitief toegekend zoals alle andere aanvragen, eventueel extra aan de 
schoolfeesten. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van het evenementenloket 
over de verdeelsleutel van het uitleenmateriaal voor scholen. 

Deze materiaalverdeling wordt toegekend aan alle scholen die hun aanvraag indienen voor zondag 16 
september 2018. 

 

 
 

 
 



34. Trottoir live op 26 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 

'Trottoir Live' op 26 augustus 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 d(B)A 
van 14 uur tot 22 uur. 

 

 
35. Internationale samenwerking: hangen vredesvlag 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen hangt op 21 september 2018 de vredesvlag aan een 

vlaggenmast aan de Lakenhal en het administratief centrum. 
 

 
36. Startdag Chiro Morkhoven op zondag 9 september 2018  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Chiro Morkhoven, St.-

Niklaasstraat 17, 2200 Morkhoven voor het organiseren van de jaarlijkse startdag op het dorpsplein te 

Morkhoven op zondag 9 september 2018 van 13.30 tot 17 uur. 
Het tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt. 

 
 

37. Mosselfeest WTC 't Scheef Kaderke van 6 - 11 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WTC 't Scheef Kaderke voor het 
organiseren van het mosselfeest van 6 tot 11 oktober 2018 in Noorderwijk en de inname van het 

openbaar domein. De gevraagde materialen worden geleverd. De vereniging betaalt een waarborg en 

vervoerskosten. 
 

 
38. Sportelweek 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2018 een sportelweek voor 55-plussers. Alle 

activiteiten zijn gratis. 

Het gaat om volgende activiteiten: 
• Maandag 17 september 2018: wandeltocht en aquagym 

• Dinsdag 18 september 2018: Nordic Walking en fietsbehendigheid 
• Woensdag 19 september 2018: easyfit, fitplus, minigolf en petanque 

• Donderdag 20 september 2018: dansen, badminton en fietstocht 
• Vrijdag 21 september 2018: senioraerobics en aquagym. 

 

 
39. Viering 65-jarigen op 27 oktober 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een receptie voor de 65-jarige inwoners van 

Herentals op zaterdag 27 oktober 2018 om 18 uur in de Lakenhal. Het college van burgemeester en 
schepenen geeft de toestemming om de contactgegevens van de personen die in het jaar 1953 geboren 

zijn en in Herentals wonen, te gebruiken. De dienst cultuur en toerisme kan aan de hand van deze 
gegevens een uitnodiging bezorgen. 

 

 
40. Festival van Vlaanderen 2018: ondersteuning 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gevraagde ondersteuning goed voor het concert 

van het Festival van Vlaanderen op zaterdag 29 september 2018 in de Sint-Waldetrudiskerk, behalve 
het voorzien van een lichttechnicus tijdens het concert, vrijwilligers om te flyeren en het voorzien van 

drank en broodjes voor de artiesten. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om vier parkeerplaatsen vrij te houden 
op het Kerkplein. 

 
 

 



41. Cultuurraad: advies met betrekking tot het budget 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviezen van de cultuurraad met 

betrekking tot het budget van 2019 en geeft de opdracht aan het cultuurcentrum om een voorstel uit 

te werken. 
 

 
42. 50-jarig bestaan cultuurraad 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de cultuurraad om op zaterdag 

27 oktober 2018 kosteloos gebruik te maken van de foyer in cultuurcentrum 't Schaliken. De cultuurraad 
heeft al een aanvraagformulier voor de zaalhuur ingediend bij de dienst cultuur en toerisme. Daarnaast 

biedt het college van burgemeester en schepenen een kosteloze receptie aan. Er kan géén gebruik 

gemaakt worden van een subsidie. 
 

 
43. Programmaties Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring door het Ministerie van 

Onderwijs voor de organisatie van de structuuronderdelen specialisatie dans, specialisatie muziek, 
specialisatie woordkunst-drama en domeinoverschrijdende initiatie en van de unieke optie musical door 

de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

 
 

44. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: capaciteitsbepaling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ‘Kader voor de capaciteitsbepaling 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans' en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad 

om deze capaciteitsbepaling te agenderen op een volgende gemeenteraad. 
 

 

45. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: leren in alternatieve leercontext 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het toetsingsinstrument van de inspectie en de 
samenwerkingsformulieren in het kader van het leren in alternatieve leercontext in de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans goed te keuren. 
 

 

46. Uitzonderlijke openingsuren bibliotheek in functie van opendeurdag bibliotheken Neteland 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 18 augustus 2018 in het kader van 

het samenwerkingsverband 'Neteland bibliotheek' de bibliotheek uitzonderlijk te openen tot 18 uur. 

 
 

47. Projecten kunstencampus 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming voor het organiseren van  
‘projecten kunstencampus’ in de toekomstige kunstencampus, Molenvest 21-23 van 7 januari tot en 

met 25 februari 2019, omdat er te veel onzekere omstandigheden zijn naar onder meer 

nutsvoorzieningen en veilige bevoorrading van het gebouw. 
 

 
48. Samenwerkingsovereenkomst noodplanning Neteland 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst 

noodplanning Neteland. 
 

 

 
 

 
 



49. Verkiezingen 14 oktober 2018: weigering inschrijving niet EU-burgers op de kiezerslijst 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen weigert volgende inwoners die onderdaan zijn van een 

staat die geen lid is van de Europese Unie in te schrijven als gemeenteraadskiezer bij de verkiezingen 

van 14 oktober 2018. 

(X)* 
 

 
50. Verkiezingen 14 oktober 2018: inschrijving niet EU-burgers op de kiezerslijst 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen erkent volgende inwoners die onderdaan zijn van een staat 

die geen lid is van de Europese Unie als gemeenteraadskiezer bij de verkiezingen van 14 oktober 2018: 
(X)* 

 

 

51. Verkiezingen 14 oktober 2018: inschrijving EU-burgers op de kiezerslijst 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen erkent volgende inwoners die onderdaan zijn van de 

Europese Unie als gemeenteraadskiezer bij de verkiezingen van 14 oktober 2018: (X)* 
 

 
52. Subsidies 2018: subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 15 

Besluit 

(X)* 
 

 
53. Subsidies 2018: subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 16 

Besluit 

(X)* 

 

 
54. Subsidies 2018: subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 17 

Besluit 

(X)* 

 

 
55. Subsidies 2018: subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 18 

Besluit 

(X)* 

 

 
56. Fietsgraveren in de basis- en middelbare scholen in Herentals 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de actie fietsgraveren in de basis- en middelbare 

scholen van Herentals goed en geeft toestemming om de scholen aan te schrijven. De 
gemeenschapswachten voeren de fietsgraveeracties uit. 

 
 

57. 19 september 2018: actie fietsgraveren aan het station van Herentals 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de actie rond fietsdiefstalpreventie aan 

station van Herentals, georganiseerd door de dienst participatie en preventie in samenwerking met het 
fietspunt, de dienst preventie van de lokale politie Neteland en de tactische cel integrale veiligheid van 

de NMBS.  Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de actie en keurt de aankoop van 
een degelijk fietsslot goed. Het college van burgemeester en schepenen stuurt op woensdag 19 

september 2018 een afvaardiging om de pers te woord te staan. Deze zal ook de helemaal Herentals 
kadocheques aan de winnaars van de acties overhandigen. 

 

 
 

 



58. Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: Rietbroek - Rik Van Looy standbeeld - 

straatbenaming 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 29 juli 
2018 over Rietbroek - Rik Van Looy standbeeld - straatbenaming en antwoordt met een brief. 

 
 

59. Kennisgeving ontslag consulent noodplanning: (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag van (X)*, consulent 

noodplanning, per 1 oktober 2018. 
 

 
60. Consulent cultuur (niveau B): openverklaring 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een halftijdse contractuele functie van consulent 

cultuur in het niveau B 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 2 september 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 selectieprocedure voor de functie van consulent 

cultuur vast. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 24 september 
2018. Het interview vindt plaats op 8 oktober 2018. 

 
 

61. Selectieprocedure diensthoofd omgeving: aanvaarding kandidaten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 
diplomavoorwaarden voor de functie van diensthoofd omgeving en nodigt hen uit om deel te nemen 

aan de selectieprocedure: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen geen masterdiploma 

hebben en nodigt hen niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van 

diensthoofd omgeving: (X)* 

 

 
62. Selectieprocedure expert omgeving specialiteit handhaving: aanvaarding kandidaten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 

diplomavoorwaarden voor de functie van expert omgeving en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure voor expert omgeving specialiteit handhaving: (X)* 

 

 
63. Selectieprocedure teamleider groen: aanvaarding kandidaten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 

diplomavoorwaarden voor de functie van teamleider groen en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure:(X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 

diplomavoorwaarden voor de functie van teamleider groen en nodigt hen uit om deel te nemen aan de 

selectieprocedure als zij voor de aanvang van de procedure een kopie van hun diploma dat toegang tot 

het niveau C afleveren: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat het niet duidelijk is dat volgende personen 

voldoen aan de diplomavoorwaarden voor de functie van teamleider groen en nodigt hen uit om deel 
te nemen aan de selectieprocedure als zij voor de aanvang van de procedure een diploma dat toegang 

geeft tot het niveau C kunnen voorleggen: (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende persoon geen diploma heeft dat 
toegang geeft tot het niveau C en nodigt hem niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor 

de functie van teamleider groen: (X)* 

 



64. Kennisgeving datum indiensttreding technieker elektriciteit: Luc Bovendeerd 

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

Luc Bovendeerd als technieker elektriciteit. Luc komt in dienst op 27 augustus 2018. 

 
 

65. Indisponibiliteit wegens ziekte: (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, administratief medewerker participatie en 

preventie van (X)* in de administratieve stand disponibiliteit en voor elke periode van ziekte vanaf (X)*. 

In de periode van disponibiliteit krijgt (X)* een wachtgeld dat 60 procent van haar laatste 

activiteitswedde bedraagt. 

 
 

66. Consulent noodplanning (niveau B): openverklaring en samenstelling van de 

selectiecommissie 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de contractuele personeelsformatie 

uit te breiden met een halftijdse functie van consulent noodplanning. Dit wordt voorgelegd aan een 
volgend onderhandelingscomité met de vakorganisaties en aan een volgende gemeenteraad ter 

goedkeuring. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een contractuele functie van consulent 

noodplanning in het niveau B 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 2 september 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 selectieprocedure voor de functie van consulent 
noodplanning vast en keurt de functiebeschrijving en de voorwaarden voor de functie van consulent 

noodplanning principieel goed. De functiebeschrijving en voorwaarden worden geagendeerd op het 
volgende onderhandelingscomité met de representatieve vakorganisaties en worden na de 

onderhandelingen terug aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 24 september 
2018. Het interview vindt plaats op 9 oktober 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)* het diensthoofd communicatie & dienstverlening, 

(X)* het diensthoofd personeel & organisatie en (X)* de algemeen directeur Grobbendonk, aan als leden 

van de selectiecommissie voor de functie van consulent noodplanning en (X)*de coördinator personeel 

& organisatie aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van consulent noodplanning. 

 

 
67. Ontvangsten 2018: week 30 en 31 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 
 

68. Uitgaven 2018: week 30 en 31 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 

 

69. Leveren van een containervrachtwagen met laadkraan - dossier 2018-062: gunning van de 

opdracht 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma MAN Truck & 
Bus voor de levering van een containervrachtwagen met laadkraan voor de stedelijke werkplaats. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma MAN Truck & Bus, 

Brusselsesteenweg 406, 1730 Kobbegem, met het bedrag van 174.361 euro exclusief btw of 210.976,81 
euro inclusief btw. De gunning gebeurt via deelname aan de raamovereenkomst die de Vlaamse 

overheid sloot op basis van het bestek met nummer 2018-062. 
 

 



70. Belasting op omgevingsvergunningen: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8148, belasting op 

omgevingsvergunningen, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 1.750 euro. 

 
 

71. Belasting op nachtwinkels: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8248, belasting op 
nachtwinkels, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 750 euro. 

 
 

72. Belasting op terrassen en uitstallingen op de openbare weg: vaststellen en uitvoerbaar 

verklaren kohier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8108, belasting op 

terrassen en uitstallingen op de openbare weg, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 
22.160 euro. 

 

Door het college 

Bij verordening 

 

de adjunct algemeen directeur                 de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus                      Jan Bertels 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


