
 

 
college van burgemeester en schepenen 

 
Besluiten van 27 augustus 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 en de heer Fons Michiels, schepen 

de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
 
 

1. Agenda gemeenteraad 4 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
volgende punten op de agenda van de gemeenteraad van 4 september 2018 te plaatsen: 

1 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018050175: zaak van de wegen - Provincie 

Antwerpen - Fietsostrade 
2 Meidoornlaan: akkoord onderhandse verkoop 

3 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: Leren in alternatieve leercontext 
4 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: capaciteitsbepaling 

5 Stedelijke Academies: Academiereglement - goedkeuring 

6 Stopzetting studieopdracht heraanleg voetpaden: goedkeuren dading 
7 Schorsing gemeenteraadsbesluit functiebeschrijving en voorwaarden adjunct algemeen directeur: 

rechtvaardigingsbeslissing 
8 Retributies 2018-2019: Retributie op de verzoeken voor voornaamsverandering. 

 

 
2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018044627: verlening – Garage Felix 

Herentals - Hemeldonk 4 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018044627 aan (X)*, handelend in naam van Garage Felix Herentals, voor een terrein met adres 

Hemeldonk 4 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 440B. 
Type handelingen: 

Exploitatie van een ingedeelde inrichting: 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

6.5.1° 6.5.1° - inrichtingen met maximaal 2 

verdeelslangen 

3 NIEUW 

Stedenbouwkundige handelingen: 
Het verbouwen van een showroom met atelier en het aanleggen van een bijkomende afrit van het 

perceel. 

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

omgevingsloket. 
• De bouwheer moet de gebruikelijke bufferzones respecteren en deze aanplanten met inheemse 

beplanting, deze hebben vooraan en achteraan het terrein een breedte van minimaal 5,00 m en links 
en rechts op het terrein een breedte van minimaal 3,00 m. 

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen van 6 juli 2018 moeten strikt nageleefd 

worden. 
• Bijkomende lozingspunten van afvalwater moeten bij aangesloten worden op het bestaande, private 

afvalwaterstelsel. 
• De olieafscheider moet aangesloten worden op het bestaande, private hemelwaterstelsel. 



 

• Overtollig hemelwater dat door de kratten niet gebufferd en/of geïnfiltreerd kan worden, mag in geen 
geval aanpalende percelen of het openbaar domein belasten. 

• Het volume en de oppervlakte aan infiltratiekratten moet voldoen aan de bepalingen van de 
hemelwaterverordening. 

• Omwille van veiligheidsredenen, moet de bouwheer het advies van Air Liquide, zelf opvragen en 

verkrijgen voor het uitvoeren van de werken, zodat er met betrekking tot de veiligheid van het 
leidingbeheer geen problemen ontstaan. 

 
 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018069467: verlening - (X)* - Zandstraat 

27 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018069467 aan (X)*, op een terrein met adres Zandstraat 27 en met kadastrale omschrijving 

1ste afdeling, sectie F, perceel 343V. 

De aanvraag betreft het vervangen van bestaand schrijnwerk en gevelbekleding. 
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 vergunning is enkel van toepassing op de voorgevel van het gebouw. 

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

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) van 25 
juli 2018 met kenmerk BWDP/HA/99084/003/01/HADVA moeten strikt worden nageleefd. 

 

 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018071059: verlening - (X)* - Mereldreef 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018071059 aan (X)*, op een terrein met adres Mereldreef 1 en met kadastrale omschrijving 1ste 

afdeling, sectie A, percelen 251G2, 251H2 en 251A2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een bijgebouw. 
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 overloop van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking worden voorzien 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. 

 
 

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018047386: verlening - (X)* - 

Vennekenshoek 45 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018047386 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 45 en met kadastrale 

omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427Z. 
De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing. 

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. 

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

• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk 
afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat 



 

de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start 
van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 

technische.dienst@herentals.be. 
• De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden. 

• Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 
• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

• De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn. 
 

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018043729: verlening - (X)* - 

Vennekenshoek 47 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018043729 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 47 en met kadastrale 

omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427A2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing. 
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. 

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

• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk dat 
de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór de start 

van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 
technische.dienst@herentals.be. 

• De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden. 

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

• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 
• De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn. 

 

 

7. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018066673: verlening - (X)* - 
Vennekenshoek 25 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018066673 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 25 en met kadastrale 

omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427M. 
De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. 

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. 

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

• Er moet voldaan worden aan de voorwaarden opgenomen in het advies van de dienst rioleringen: 
1. Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk 
dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór 

de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 

technische.dienst@herentals.be. 
2. De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden. 

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

• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

• De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn. 



 

 
 

8. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018069620: verlening - (X)* - 

Vennekenshoek 57 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018069620 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 57 en met kadastrale 

omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427F2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een halfopen ééngezinswoning. 
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. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
• Er moet voldaan worden aan de voorwaarden opgenomen in het advies van de dienst rioleringen: 

1. Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het noodzakelijk 
dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze wachtaansluiting, vóór 

de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de technische dienst via 
technische.dienst@herentals.be. 

2. Het opgevangen hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden via een buitenkraan. 
3. De noodoverlaat van de hemelwaterput op de openbare riolering mag niet uitgevoerd worden. 

4. Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 
• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

• De klinkers die gebruikt worden voor de inrit en het tuinpad moeten waterdoorlatend zijn. 
• Een verplichte, streekeigen haag moet worden aangeplant ter hoogte van het terras met het 

aanpalende perceel, met een hoogte van minstens 1,80 m. De haag moet te allen tijde behouden 

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. 
 

 

9. Beroep van (X)* bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer V2009/005 : 

kennisname arrest van 31 juli 2018 – bvba Jan Foqué - Rode-Leeuwstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 3 augustus 2018 van de  
Raad voor Vergunningsbetwistingen en het arrest van 31 juli 2018 met rolnummer 1617-RvVb-0438SA, 

waarbij de verzoeken tot tussenkomst van bvba Jan Foqué en bvba Domein Schotelmans ontvankelijk 

verklaard worden en de beslissing van 8 december 2016 van de deputatie van de provincie Antwerpen, 
waarbij vergunning verleend werd voor het verkavelen van een perceel in 18 loten voor 

eengezinswoningen in Herentals, Rode-Leeuwstraat, afdeling 4, sectie B, nummers 162G, 163 en 
165B/deel, vernietigd wordt. 

 

 
10. Beroep van (X)* bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer V2009/005 : 

kennisname arrest van 31 juli 2018 – bvba Jan Foqué - Rode-Leeuwstraat 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 3 augustus 2018 van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen en het arrest van 31 juli 2018 met rolnummer 1617-RvVb-0439-A, 

waarbij de vordering van (X)*  tot vernietiging van de beslissing van 8 december 2016 van de deputatie 

van de provincie Antwerpen, waarbij vergunning verleend werd voor het verkavelen van een perceel in 

18 loten voor eengezinswoningen in Herentals, Rode-Leeuwstraat, afdeling 4, sectie B, nummers 162G, 

163 en 165B/deel, verworpen wordt. De vordering was zonder voorwerp geworden omdat de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen in een voorgaand arrest van 31 juli 2018 de bestreden beslissing van de 

deputatie vernietigd heeft en de deputatie bevolen heeft om een nieuwe beslissing te nemen over het 



 

administratief beroep van de verzoekende partijen en dit binnen een termijn van vier maanden te 
rekenen vanaf de dag na de dag van de betekening van het arrest. 

 
 

11. Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018091059: aktename – bvba Alax Automations - 

Hannekenshoek 9 

Besluit 
Artikel 1. 

Het college van burgmeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door bvba Alax 

Automations, Hannekenshoek 9, 2200 Herentals, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 

activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20180723-0045, zijnde een exploitatie van een engineerings- en 

installatiebedrijf, Hannekenshoek 9 - 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie D perceelnr. 
659G, 659M, 659K, omvattende:  

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

15.1.1° stallen van 6 voertuigen: 2 elektrische 

heftrucks, 1 hoogtewerker en 3 bestelwagens 

3 NIEUW 

16.3.1.1° 2 warmtepompen van elk 2,44 kW en 1 
compressor van 5 kW 

3 NIEUW 

29.5.2.1°a) metaalbewerkingsmachines met een totaal 

geïnstalleerd vermogen van 7,75 kW 

3 NIEUW 

17.4. opslag van max. 1.000 liter gevaarlijke stoffen 

in kleinverpakking 

3 NIEUW 

12.3.2° 2 batterijladers voor de heftrucks met een 
totaal geïnstalleerd vermogen van 14.9 kW 

3 NIEUW 

Artikel 2. 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

Artikel 3. 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden: 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:  

hoofdstukken 4.1, 4.7 en  
4.9 

-     Algemene milieuvoorwaarden - 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 

-     Algemene milieuvoorwaarden - geluid 

hoofdstukken 4.4 en 4.10 

met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,  

 -     Algemene milieuvoorwaarden - lucht 

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7.1 en 4.4.7.2. 

 

hoofdstuk 4.6. -     Algemene milieuvoorwaarden - licht 

hoofdstuk 4.2 met 

bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1,  
4.2.5.2 en 4.2.5.4 

-     Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater 

Hoofdstuk 5.12. -    Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit 

Hoofdstuk 5.15. - Sectorale milieuvoorwaarden - garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen 

Hoofdstuk 5.16. -    Sectorale milieuvoorwaarden - behandelen van gassen 



 

Hoofdstuk 5.17. -    Sectorale milieuvoorwaarden - opslag van gevaarlijke producten 

Hoofdstuk 5.29. -    Sectorale milieuvoorwaarden - metalen 

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze 

opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele 
versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van 

titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  
https://navigator.emis.vito.be/. 

 

 

12. Subsidie herbruikbare luiers, (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (X)* , een subsidie van 100,00 euro toe voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 
 

 

13. Subsidie herbruikbare luiers, (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen kent aan (X)*, een subsidie van 100,00 euro toe voor de 

aankoop van herbruikbare luiers. 

 
 

14. Voorontwerp van een bouwproject 

Besluit 

(X)* 
 
 

15. Kennisgeving milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open 

ruimtegebieden: kennisname en standpunt 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kennisgevingsnota 'milieubeoordeling 

voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden'. 
Het college van burgemeester en schepenen maakt de bemerkingen onder de titel 'algemene 

beoordeling' tot haar eigen standpunt en verzoekt de dienst omgeving om deze over te maken aan het 

departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Milieueffectrapportagebeheer. Dit besluit is geen 
advies in het kader van de adviesvraag van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid conform 

het uitvoeringsbesluit 'aanduiding watergevoelige open ruimtegebieden' waarin onder andere gebieden 
tot op perceelsniveau zullen worden voorgesteld. 

 
 

16. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018049678: weigering – Dijk en Duin 

Beheer - Lantaarnpad 7 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer  

OMV_2018049678 aan (X)*, handelend in naam van Dijk en Duin Beheer, voor een terrein met adres 

Lantaarnpad 7 en met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie G, perceel 364M. 
De aanvraag betreft het renoveren en het uitbreiden van een meergezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning omdat: 

• De maximalisatie van het volume in functie van extra wooneenheden kan enkel worden toegestaan 
indien voldoende leefkwaliteit gegarandeerd wordt op het terrein. Hieraan wordt op vlak van 

afvalberging, fietsenstalling en buitenruimte binnen voorliggende aanvraag niet voldaan. 
• De bouwdiepte van de bovenverdieping moet beperkt worden tot 9,00 m en voorgesteld als 

terugspringende verdieping binnen een hoek van 45° gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn en vanaf 

een bouwdiepte van 15,00 m diep, op kroonlijsthoogte. 
• De fietsenstalling, zoals momenteel voorgesteld in combinatie met de afvalberging, is niet bruikbaar. 

De fietsenberging moet voor het stallen van 10 fietsen, ruimer voorzien worden. De minimale lengte 

https://navigator.emis.vito.be/


 

moet 3,60 m zijn. Ook de benodigde breedte voor de fiets moet ruimer voorzien worden. Deze is nu 
ongeveer 48 cm. Deze moet minimaal 75 cm zijn. 

• Om afvalbakken te stallen, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid voor het stallen 
van de afvalbakken van 120 liter. 

• De buitenruimte bij de gelijkvloerse verdieping, zowel de gemeenschappelijke buitenruimte als de 

individuele buitenruimte moeten voldoende groot en kwalitatief zijn. 
• Bij een eventuele nieuwe aanvraag moet aangetoond worden dat het achterliggende gedeelte (de 

buitenruimte) onderdeel uitmaakt van het terrein van de nu voorliggende aanvraag. 
• De redenen uit het ongunstige advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) 

van 3 juli 2018 met kenmerk BWDP/2017- 0621/002/01/HAJPE. 
• De septische put kan worden voorzien, wanneer hierdoor geen stelwortels van de lindeboom op het 

achterliggende terrein moeten beschadigd worden. De hemelwaterput kan niet worden verantwoord 

zoals voorgesteld, tenzij een boomverzorger kan aantonen dat deze geen schade aan de boom zal 
berokkenen. Anders zal het rioleringsstelsel aangepast moeten worden waarbij het afvalwater 

rechtstreeks wordt aangesloten op het openbare rioleringsstelsel en een hemelwaterput wordt 
voorzien op de plaats waar in het ontwerp de septische put wordt voorgesteld. Weliswaar rekening 

houdend met de voorwaarden voor het vrijwaren van de lindeboom van schade. 

 
 

17. Meidoornlaan: principieel akkoord onderhandse verkoop 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de verkoop van een stuk 
tuingrond, gelegen aan de Meidoornlaan, met een oppervlakte van 39m², kadastraal gekend als 2e 

afdeling sectie D nummer542Y (deel), na prekadastratie 1052C (deel), zoals aangeduid op het 
opmetingsplan van landmeter Verbeeck aan (X)* en (X)*, Stationsplein 41 bus 401, 2200 Herentals, 

tegen een bedrag van 9.165,00 euro, volgens de voorwaarden opgenomen in de compromis van 10 

augustus 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde 

verdeelsleutel, waarbij de stad 38% van kosten draagt en opbrengsten verkrijgt uit de verkoop van 
loten 1 en 2. De afrekening van de kosten wordt voorgelegd op een volgende zitting. 

 

 
18. Bedrijfsgebouw Hemeldonk 5: verzaking wederinkooprecht 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de verkoop van een perceel grond in 

Hemeldonk 5, sectie D nummer 430/p eigendom van bvba Herenhemel, de vergoeding te eisen zoals 
bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkoopakte. Deze supplementaire vergoeding 

bedraagt 810,17 euro. 
Het college van burgemeester en schepenen ziet af van het recht tot wederinkoop en voorkooprecht 

en verklaart zich akkoord met de geplande verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt de huidige voorwaarden en vraagt de notaris 
deze integraal over te nemen in de authentieke verkoopakte. 

 
 

19. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Wochterberg op zondag 16 september 2018  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Wochterberg’ op zondag 16 september 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op Wochterberg (vanaf huisnummer 28) op zondag 16 

september 2018 van 12 uur tot 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 
verkeersborden E3 met onderborden. 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op Wochterberg (vanaf huisnummer 28) op zondag 16 
september 2018 van 12 uur tot 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

een dranghek met verlichting en de verkeersborden C3, M3 en bord ‘straatfeest’. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 



 

 
20. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lichtaartseweg 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect te vervangen aan Lichtaartseweg  
77. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met 

een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 

vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

• Deze vergunning is slechts geldig indien ook van het Agentschap Wegen en Verkeer een vergunning 

ontvangen werd. 
 

 
21. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Hemeldonk 

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

voeren om ondergrondse ICS-leidingen te plaatsen tussen Hemeldonk 4 en 8. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 
dienst van de stad. 

• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 
de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met 
een handicap. 

• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 
vrij blijven. 

• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

 
 

22. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Schuttersstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren, om het ondergrondse kabelnet ten gevolge van een defect te vervangen aan Schuttersstraat 2 

tot en met 8. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 
dienst van de stad. 

• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
 

 



 

 
23. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Herenthoutseweg 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet, ten gevolge van een defect, te vervangen aan het kruispunt 
Herenthoutseweg – Eikenlaan. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met 

een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 

vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

 

 
24. Telenet: uitvoeren van grondwerken - St.-Janneke 

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

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen voor het aansluiten van de nieuwbouw Sint Janneke in 
St.-Janneke 2 tot en met 6. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
 

 

25. Pidpa: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Meidoornlaan 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te 
voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor een private verkaveling in de Meidoornlaan.  

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met 
een handicap. 

• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 

vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

• De kosten voor het uitbreiden van het drinkwaternet (1.955,07 euro) zijn voor rekening van de 

verkavelaar.  
• De kosten voor het verbeteren van de waterkwaliteit (2.369,50 euro) zijn voor rekening van Pidpa. 

 



 

 
26. Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Zavelbosstraat 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa, om grondwerken uit te 

voeren in de Zavelbosstraat, om het drinkwaternet te verzwaren voor een nieuwe aftakking voor 
Umicore. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 
• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische  

    dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers 

en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met 

een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 

vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

• De kosten zijn voor rekening van Umicore. 

 
 

27. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring 

verrekeningen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 (deel Herenthoutseweg - 

spoorwegbrug: asfalt over ganse breedte van de rijweg) van de opdracht 'aanleg van fietsinfrastructuur 
en voetpaden in Veldhoven' voor het totaal bedrag in meer van 15.117,14 euro inclusief btw goed. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 3 (deel spoorwegbrug - 
Toekomstlaan: nieuwe asfalt inclusief fietssuggestiestroken) van de opdracht 'aanleg van 

fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' voor het totaal bedrag in meer van 46.694,14 euro 

inclusief btw goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 4 (verwijderen ondergrondse 

mazouttank - Veldhoven 51) van de opdracht 'aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' 
voor het totaal bedrag in meer van 1.656,67 euro inclusief btw goed. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van bewonersbrief goed. 

 
 

28. Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-0572017: goedkeuring vorderingsstaat 4 

(rioolaansluiting school Wijngaard 9) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 (rioolaansluiting school Wijngaard 

9) van De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals voor de opdracht ‘werken op afroep: kleine 
rioleringswerken’ voor een bedrag van 5.424,46 euro exclusief btw goed. 

 
 

29. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 6 en 7 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 6 en 7 over de wegen- 

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

 
 

 
 



 

30. Wegen – en rioleringswerken Lierseweg (N13) met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 

aanvraag van (X) voor een subsidie voor een volledige scheiding van afval - en hemelwater 

- Lierseweg 274 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* Lierseweg 274, goed voor het 

bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater aan zijn woning. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de maximumsubsidie van 1.250,00 euro uit te 
keren voor de afkoppeling van het hemelwater. 

 
 

31. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 14 en 15 

Besluit 

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

van 2 en 10 augustus 2018. 
 

 
32. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: goedkeuring vorderingsstaat 

4 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 van Renotec nv, Acaciastraat 14C, 
2440 Geel voor de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’ goed met een bedrag van 

4.445,28 euro exclusief btw. 
 

 

33. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: voorlopige oplevering 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering van het dossier 'Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken'. 

 
 

34. Dorpshuis Morkhoven: verborgen gebreken 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van bouwbedrijf Dethier nv 
over de gebreken aan het dorpshuis in Morkhoven. 

 

 
35. Overname exploitatie van een nachtwinkel, Ring 25 in Noorderwijk 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een uitbatingsvergunning te verlenen voor de 

overname van een nachtwinkel, Ring 25 in Noorderwijk  door (X)* onder de strikte voorwaarden 

opgesomd in de politiecodex. 
 

 
36. Aanvraag bewegwijzering ‘WZC Zilverlinde’ 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toestemming te verlenen aan WZC Zilverlinde 

voor het plaatsen van bewegwijzering op het kruispunt Paradijsstraat / Olenseweg en op het T-
kruispunt tegenover Rode Driezen (Olen). WZC Zilverlinde mag de bewegwijzeringsborden door de 

firma Nijs laten maken en plaatsen op het grondgebied van Herentals. WZC Zilverlinde moet voor het 

onderhoud en eventuele herstellingen van deze bewegwijzeringsborden een jaarlijkse retributie betalen 
van 25,00 euro per bord. 

 
 

37. Verslag mobiliteitscel 14 augustus 2018: goedkeuring besluiten per mobiliteitsdossier 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van dinsdag 

14 augustus 2018 goed: 



 

• Verplaatsen flitspaal Servaas Daemsstraat 
Politie bestudeert of de Servaas Daemsstraat nog in aanmerking komt om een flitspaal te plaatsen.  Er 

zal in dit onderzoek ook gekeken worden naar andere locaties op het grondgebied. Wanneer de politie 
het onderzoek naar een nieuwe locatie heeft afgerond, wordt dit opnieuw besproken op de 

mobiliteitscel. 

• Sluipverkeer Grotstraat – Blindestraat 
Door een VAT-meting het verkeer in de Grotstraat in kaart brengen. Ook advies van de brandweer 

en IOK vragen. Kunnen zij zich nog organiseren bij het afsluiten van de Grotstraat, langs de kant met 
de Molenstraat? Met de nieuwe info verder bespreken op een volgende mobiliteitscel. 

• Snelheid rotonde Olympiadelaan – Belgiëlaan 
De verdrijvingsvlakken ondersteunen met flexibele paaltjes. Hierdoor kunnen automobilisten minder 

recht op recht rijden, tussen Belgiëlaan en Olympiadelaan, waardoor hun snelheid zal dalen. 

Daarnaast ook de belijning van het fietspad nakijken en indien nodig laten herschilderen. 
• Overdreven snelheid Morkhoven (Ploegstraat, Streepstraat en Koninkrijk) 

VAT-meting uitvoeren in Streepstraat. 
Geen verdere infrastructuurmaatregelen nemen in Ploegstraat gezien de plaatsgesteldheid 

(doodlopend, 125 meter lang, enkel lokaal verkeer). 

Nieuwe VAT-meting uitvoeren in Koninkrijk. 
Resultaten bespreken op een volgende mobiliteitscel. 

• Sluipverkeer en verkeersproblemen in de Zavelstraat 
Gezien de VAT-metingen in de Boerenkrijglaan, die aangeven dat er minder verkeer rijdt richting 

Hondsberg en Zavelstraat en het aantal woningen dat in het gebied (Zavelstraat, Boerenkrijglaan, 
Hellekensstraat, Zwanenberg, Vinkenslag) staat is het aantal voertuigen logisch. Daarnaast nodigt 

het traject Boerenkrijglaan- Zavelstraat niet uit om ‘tijd’ te winnen. 

Er wordt niet ingegaan op de vraag om de enkelrichting in Hondsberg op te heffen. 
• Snelheid St.-Bavostraat en gebruik Kleuterstraat 

Het bord dat enkel het plaatselijk verkeer toelaat in de Kleuterstraat moet vervangen worden langs 
de kant van St.-Bavostraat. 

De Kleuterstraat vormt een kruispunt met de St.-Bavostraat. Hier geldt voorrang van rechts, maar dit 

is niet voor iedereen duidelijk. Het aanbrengen van de borden voorrang van rechts duidt beter aan 
dat het een kruispunt is. 

• Voetpad De Zaatweg gebruikt door kruisende auto’s 
Het doortrekken van de onderbroken rijbaanmarkering tot aan de ingang van parking station. Op de 

plaats waar de rijbaanmarkering is aangebracht, mag men niet parkeren. Hierdoor is er meer plaats 

om te kruisen voor de bocht. Het rijden op de stoep zal hierdoor minder worden. 
Op de plaats waar de borduur hoger is geen maatregelen nemen. 

• Aanduiding verkeersdeelnemers fietsostrade Herentals - Aarschot 
De mobiliteitscel adviseert om speedpedelecs toe te laten op de fietsostrades op grondgebied 

Herentals. Daarnaast adviseert de cel om volgende verkeersdeelnemers toe te laten op de 
fietsostrade Herentals – Aarschot: voetgangers, fietsers, speedpedelecs, bromfietsers klasse A. 

Bromfietsen klasse B, ruiters en traktors wil de mobiliteitscel niet toelaten. 

Afhankelijk van het advies van de dienst mobiliteit van de provincie (die volop bezig zijn met de 
fietsostrades) zal het gepaste bord gebruikt worden om dit te signaleren. 

• Verkeersproblematiek Spaanshofpark 
Overlast te wijten aan het ziekenhuis, wordt door het ziekenhuis zelf aangepakt door het uitbreiden 

van de parking (bouwaanvraag), gebruik van personeelsparking naast zaal Nieuwland en het 

aanzetten tot fietsgebruik door personeel. Dit zal al een groot deel van de overlast wegnemen. 
Overlast te wijten aan De Hut: 

o Te onderzoeken welke de piektijdstippen zijn van bezoekers De Hut en wat hun 
parkeervraag is (in communicatie met De Hut). 

o Communiceren via website De Hut over de parkings die bezoekers moeten gebruiken 

(langs Augustijnenlaan, personeelsparking ziekenhuis in weekend?), afhankelijk van 
tijdstip bezoekers De Hut en de Waterral. 

Voor de bussen een locatie afspreken buiten de wijk, om de groepen af te zetten. Dit zou bijvoorbeeld 
op de bushalte in de Nederrij kunnen gebeuren. (in communicatie met De Hut).  

• Parkeren op voetpad Vinkenslag 



 

Een duidelijkere afscheiding onder vorm van een obstakel tussen verharding voetpad en verharding 
perceel Van den Borre moet aangebracht worden. 

In overleg met Van den Borre obstakels op rand van voetpad en eigendom aanbrengen om haaks 
parkeren te verhinderen. 

• Verkeersproblemen Gareelmakerstraat 

Geen enkelrichting in de Gareelmakerstraat invoeren. Het is niet wenselijk om extra verkeer via 
Noordervaart (gedeelte tussen Gareelmakerstraat en Oud-Strijderslaan) en via Oud-strijderslaan (de 

ring op) te sturen. 
Parkeerprobleem: 

o Parkeren op het voetpad aanpakken via communicatie en via controle. Communiceren 
naar bedrijven Van Ooirschot en Centrum voor Medische Analyse. 

o Het aantal geparkeerde wagens op openbaar domein beperken door communicatie 
naar bedrijven om de voorziene parkeerplaatsen op het eigen perceel te gebruiken. 

• Plaatsen borden tonnagebeperking op Kamergoor en Proostenbos op vraag van gemeente Olen – 

onveilige situatie voor fietsers op Kamergoor en Proostenbos. 
Uit de VAT-metingen en herkomst- en bestemmingsonderzoek van de gemeente Olen blijkt dat deze 

maatregel geen extra druk op de St.-Jobsstraat zal brengen. Gemeente Olen geeft aan de maatregel 

in te voeren. 
De tonnagebeperking  (Zoneborden met C21 + 3,5 ton, ‘uitgezonderd laden en lossen’ en 

‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’) die zij willen uitvoeren, uitbreiden tot aan de Zavelbosstraat, 
zodat het gedeelte Herentals in dit gebied bij in de zone van tonnagebeperking zit.   

• Sluipverkeer en snelheid Zandhoevestraat – Streepstraat 

Uitvoeren van VAT-metingen in Streepstraat en Zandhoevestraat. 
Aanbrengen van een gevaarsbord in Zandhoevestraat ter hoogte van de fietsersdoorgang. De 

Zandhoevestraat ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), het aanbrengen van 
maatregelen ten gunste van de fietser zijn gewenst in deze straat door het plaatsen van het 

gevaarsbord met een uitroepingsteken en onderbord ‘fietsers’.  

• Verkeersveiligheid Zandstraat en kruispunt Zandstraat - Molenvest 
Geen snelheidsremmende maatregelen in Zandstraat nemen, aangezien 90 % van de automobilisten 

trager rijdt dan 40 km/u. 
Op kruispunt Zandstraat – Molenvest het bord B1 groter aanbrengen zodat het duidelijker is. 

Geen belijning aan te brengen.   
• Verplaatsen C1 in dorp Morkhoven 

Gezien de korte afstand kan het bord verplaatst worden tot achter de inrit naar het plein/parking. 

Hierdoor wordt het plein/parking gemakkelijker bereikbaar voor iemand die een parkeerplaats zoekt 
in Dorp (om naar bakker te gaan, om naar school te gaan, …) . In realiteit zien we nu al, dat men 

tegen de rijrichting in rijdt om een parkeerplaats te vinden. 
• Schoolstraat aan de Kloosterstraat 

Huidige melding heeft zijn start bij andere evenementen en het niet goed plaatsen van de signalisatie 

daarbij. 
Tijdens schoolstraat (februari – juni 2018) geen melding binnengekomen van deze persoon. 

Na Herentals Fietst en feest komt er wel een melding binnen, maar dan algemeen over het afsluiten 
van de straat voor allerhande evenementen en voor schoolstraat. 

• Lankem enkelrichting tijdens werken Servaas Daemsstraat 
Na bespreking met politie op de mobiliteitscel zijn alle pro’s en contra’s afgewogen. Er wordt beslist 

om een testperiode in te lassen en de enkelrichting op te heffen in Lankem. Hiervoor moet de 

vergunning aangepast worden, ondertekend worden door de burgemeester en de borden op het 
terrein moeten aangepast worden. 

In de week voor 1 september wordt er bekeken of de maatregel kan behouden blijven. 
 

 

38. Problematiek geparkeerde voertuigen in Wijngaard bij einde school - invoeren parkeer- en 

stilstaanverbod 

Besluit 

Het college van burgmeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het plaatsbezoek aan de 
school Wijngaard en van de afspraken tussen school, politie en stad Herentals. 



 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een parkeer- en stilstaanverbod in te voeren in 
Wijngaard, in het gedeelte tussen Rankenstraat en Wijngaard nr. 8 (petanqueclub) aan de zijde van de 

even huisnummers. 
 

 

39. Hoevefeesten Noorderwijk van 31 augustus tot 2 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Landelijke Gilde - KVLV 

Noorderwijk voor de organisatie van de Hoevefeesten 2018 van 31 augustus tot 2 september 2018.  

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 dB(A) 
L Aeq 15 min van 20.30 uur tot 2 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de Hoge Weg verkeersvrij op zondag 2 september 
van 9 uur tot 22 uur met volgend verkeersreglement: 

• Op zondag 2 september 2018 tussen 9 uur en 22 uur geldt er een parkeerverbod in de Hoge Weg, 

in het gedeelte tussen Schravenhage en Riddersberg, aan beide kanten van de rijbaan.  
• Op zondag 2 september 2018 tussen 9 uur en 22 uur is al het verkeer, uitgezonderd fietsers en 

uitgezonderd het plaatselijk verkeer verboden in Hoge Weg, in het gedeelte tussen Servaas 
Daemsstraat en Pluiskensvest. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Servaas Daemsstraat 

richting Rossem en via Pluiskensvest richting Rossem. 
 

 

40. Sancta Maria: huur materialen evenement 22 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het evenementenloket voor het 
huren van de nodige materialen voor de officiële opening van de nieuwe vleugel van Sancta Maria op 

22 september 2018. 
 

 

41. De Fakkel vzw: fakkeltocht 2018 op woensdag 17 oktober 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Fakkel vzw om op woensdag 

17 oktober 2018 vanaf 20 uur een fakkeltocht door het stadscentrum van Herentals te organiseren. De 

stadsdiensten zullen op deze dag een wit geknoopt laken uithangen als teken van solidariteit. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Fakkel vzw om kosteloos 

gebruik te maken van de foyer van het cultuurcentrum 't Schaliken op woensdag 17 oktober 2018 van 
10.00 uur tot 23.00 uur. Het college van burgemeester en schepenen draagt de kosten van de receptie. 

 

 
42. Vlaamse Meesters in Situ 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om in te stappen in het project Vlaamse 

Meesters in Situ onder voorwaarde van goedkeuring van deze middelen in het budget 2019 en de 
haalbaarheid van de inzet van personeel en andere middelen. 

 
 

43. Seizoen 2018-2019: Extra voorstelling Tom Van Dyck 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het cultuurcentrum een extra 

theatervoorstelling kan organiseren van Tom Van Dyck op zaterdag 25 mei 2019. De extra middelen 
moeten budgetneutraal voorzien worden binnen het meerjarenplan 2018-2019. 

 
 

44. Stedelijke academies: academiereglement 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gewijzigde academiereglement van 
de beide stedelijke academies en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het  

‘academiereglement’ van de beide academies te agenderen op een volgende gemeenteraad. 



 

 
 

 
45. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studie-uitstap MHka 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studieuitstap naar 

Antwerpen barok 2018 op zondag 16 september 2018 en geeft aan (X)*, directeur van de academie, 

de toestemming om de studiereis te organiseren zoals voorgesteld. 
 

 

46. Netedag, Le Paige aan de Kleine Nete 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Netedag, kasteel Le Paige aan de Kleine Nete 

mee te organiseren op zondag 7 oktober 2018  en beslist om de publieksdag logistiek te ondersteunen. 

 
 

47. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
 

48. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 
 

49. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

50. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
 

 

51. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 
 

52. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
 

 

53. Intrekking ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

54. Rijbewijs: terugbetaling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 25 euro terug te betalen voor een 

onterechte betaling van een rijbewijs. 
 



 

 
55. Verkiezingen 14 oktober 2018: weigering inschrijving niet EU-burger op de kiezerslijst 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen weigert volgende inwoner die onderdaan is van een staat 

die geen lid is van de Europese Unie in te schrijven als gemeenteraadskiezer bij de verkiezingen van 14 
oktober 2018. 

(X)* 

 
 

56. Verkiezingen 14 oktober 2018: vaststelling kiezerslijst 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt op 27 augustus 2018 de kiezerslijst vast voor de 
lokale en provinciale verkiezingen op zondag 14 oktober 2018. De kiezerslijst bevat 22.230 kiezers. 

 

 
57. Retributies 2018-2019: Retributie op de verzoeken voor voornaamsverandering  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de argumentatie van de administratie 

en het voorstel van het retributiereglement op de verzoeken voor voornaamsverandering. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

nieuwe retributiereglement te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 
 

58. Stopzetting studieopdracht heraanleg voetpaden: kennisname dadingsvoorstel 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van dading met de bvba  
Macobo over de stopzetting van de studieopdracht voor de heraanleg van de voetpaden in de 

Augustijnenlaan – Belgiëlaan - Olympiadelaan en Sint-Jansstraat en vraagt de voorzitter van de 
gemeenteraad om dit punt te agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 
59. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: Problematiek St.-Waldetrudisstraat 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 3 

augustus 2018 over de problematiek in de St.-Waldetrudisstraat en antwoordt met een brief. 
 

 
60. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: stadskanker Hikstraat 29 en 31 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 4 

augustus 2018 over Hikstraat 29 en 31 en antwoordt met een brief. 

 
 

61. Schorsing gemeenteraadsbesluit functiebeschrijving en voorwaarden adjunct algemeen 

directeur: kennisname rechtvaardigingsbeslissing 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van 

gemeenteraadsbeslissing waarbij het geschorste besluit van 5 juni 2018 gehandhaafd wordt en gaat 
principieel akkoord met dit ontwerp. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit punt te 
agenderen op de volgende gemeenteraad. 

 

 
62. Verzoekschrift verbetering akte burgerlijke stand: aanstellen raadsman 



 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt advocatenkantoor Devos & Van den Eynde aan om 

een verzoekschrift tot verbetering van de geboorteakte van (X)* in te dienen bij de rechtbank van 

eerste aanleg. 
 

 
63. Selectieprocedure consulent cultuur - samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, diensthoofd personeel & organisatie, (X)*, 

diensthoofd cultuur & toerisme, en (X)*, cultuurfunctionaris stad Geel, aan als leden van de 

selectiecommissie voor de functie van consulent cultuur en (X)*, coördinator personeel & organisatie, 

aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van consulent cultuur. 

 
 

64. Selectieprocedure teamleider groen - samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, diensthoofd personeel & organisatie, (X)*, 

diensthoofd stedelijke werkplaats, en (X)*, ploegbaas groen Herenthout (niveau B), aan als leden van 

de selectiecommissie voor de functie van teamleider groen en (X)*, coördinator personeel & organisatie, 

aan als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van teamleider groen. 

 

 
 

65. Consulent noodplanning (niveau B): goedkeuring voorwaarden en functiebeschrijving 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden en de functiebeschrijving voor de 
functie van consulent noodplanning in het niveau B goed. 

 
 

66. Administratief medewerker financiën (niveau C) - aanleg van een gezamenlijke 

wervingsreserve stad/OCMW, vaststelling van de voorwaarden, de functiebeschrijving & de 

selectieprocedure en samenstelling van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen 
voor stad en OCMW Herentals voor de functie van administratief medewerker financiën in het niveau C 

voor een periode van twee jaar. Kandidaten kunnen deelnemen bij aanwerving en bij bevordering. 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 16 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 functiebeschrijving en de voorwaarden voor de 

functie van administratief medewerker financiën vast. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

administratief medewerker financiën vast. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test plaats vindt op 8 oktober 
2018. Het interview vindt plaats op 24 en 25 oktober 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen duidt (X)*, financieel directeur, (X)*, diensthoofd personeel 

& organisatie en (X)*, beleidsadviseur financiën stad Geel, aan als leden van de selectiecommissie voor 

de functie van administratief medewerker financiën en (X)*, coördinator personeel & organisatie, aan 

als secretaris van de selectiecommissie voor de functie van administratief medewerker financiën. 

 

 
 

 
 

 



 

67. Aanstelling redder met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: Lex 

Wyndaele 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Lex Wyndaele, geboren in Diest op 7 augustus 1997, 
aan als redder met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 september 2018. 

Hiermee vervallen zijn vervangingsovereenkomsten. 

 
 

68. Disponibiliteit wegens ziekte: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 
 

69. Tussenkomst sociale dienst personeel: 2018/2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in toepassing van het reglement van de sociale 
dienst van het gemeentepersoneel een toelage of tussenkomst toe te kennen aan volgende 

werknemers: (X)*. 

Deze bedragen zijn volledig sociaal en fiscaal vrijgesteld. 
 

 
70. Aanstelling administratief medewerker stedelijke werkplaats met een 

arbeidsovereenkomst van bepaalde duur - (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als administratief medewerker stedelijke 

werkplaats met een arbeidsovereenkomst van één jaar (X)*. 

 

 
71. Personeelsjaarvergadering 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie en het programma van de 

personeelsjaarvergadering 2018 op dinsdag 18 september 2018, in de schouwburg van cc ’t Schaliken, 
goed. 

08:30-09:00 inloop met koffie   

09:00-09:30 gezamenlijke verwelkoming + presentatie 
realisaties 2017-2018 & programma 20182019 

algemeen directeur + adjunct 
algemeen directeur 

09:30-10:00 ‘Resultaten tevredenheidsenquête’ Hanne Van Hirtum (Provikmo) 

10:00-10:15 Het nieuwe arbeidstijdregistratiesysteem 

primeTime 

Ronald Vanuytrecht + Els Van 

Uffelen (dienst personeel & 

organisatie) 

10:15-10:30 koffiebreak   

10:30-11:00 Bewegen op het werk Yves De Lat + Michelle  

Goossens (dienst sport, jeugd  
& internationale samenwerking 

11:00-12:00 Verbinden met jezelf, je collega's, de organisatie 
en de maatschappij 

Ben Poelmans + Heleen van der 
Meulen (The Human Embassy) 

12:00-12:45 broodjeslunch   



 

12:45-13:45 Verbinden met jezelf, je collega's, de organisatie 
en de maatschappij 

Ben Poelmans + Heleen van der 
Meulen (The Human Embassy) 

13:45-14:15 gezamenlijke verwelkoming + presentatie 

realisaties 2017-2018 & programma 20182019 

algemeen directeur + adjunct 

algemeen directeur 

14:15-14:30 koffiebreak   

14:30-15:00 Resultaten tevredenheidsenquête Hanne Van Hirtum (Provikmo) 

15:00-15:30 Bewegen op het werk Yves De Lat + Michelle  
Goossens (dienst sport, jeugd  

& internationale samenwerking 

15:30-15:45 Het nieuwe arbeidstijdregistratiesysteem 
primeTime 

Ronald Vanuytrecht + Els Van 
Uffelen (dienst personeel & 

organisatie) 

 

 
72. Tentoonstelling van de IOED Land van Nete en Aa (Hemel op aarde): bruikleen verslagboek 

van de Sint-Sebastiaansgilde uit Bouwel (1763-1956) 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft het verslagboek van de Sint-Sebastiaansgilde uit  

Bouwel (1763-1956) in bruikleen aan IOED Land van Nete en Aa voor de expositie in de Onze-Lieve- 

Vrouwekerk in Bouwel van  'Hemel op aarde' van 5 september 2018 tot en met 17 september 2018. 
 

 
 

73. Gedenksteen Pol Heyns 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mogelijkheid te onderzoeken om de gedenksteen 
te plaatsen in de Pol Heynsstraat, eventueel op het speelterrein. 

 

 
74. Publieksbemiddelend kunst- en erfgoedproject: Fraikin in samenwerking met Art Center 

Hugo Voeten en Kempens Karakter 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2019 en in samenwerking met het Art Center 

Hugo Voeten en de Erfgoedcel Kempens Karakter een publieksbemiddelend kunst- en erfgoedproject 

rond de beeldencollectie van Fraikin zoals voorgesteld onder voorbehoud van een haalbare 
personeelsinzet en van de opname van de nodige middelen in het budget 2019. 

 
 

75. Ontvangsten 2018: week 32 en 33 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 
 

76. Uitgaven 2018: week 32 en 33 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 

 
 

 



 

77. Busvervoer voor de scholen naar het zwembad - raamovereenkomst voor schooljaren 2018-

2021 - dossier 2018-058: aanpassing CBS van 16 juli 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijzigingen aan het rittenschema 
voor het busvervoer voor de scholen van en naar het zwembad en de gevolgen hiervan. 

Het aantal geraamde ritten stijgt van 230 naar 387 stuks. 

Vanwege het grote prijsverschil voor de bijkomende ritten die niet onder het combinatietarief vallen, 
stijgt de eenheidsprijs per enkele rit van 60,00 euro naar 69,00 euro exclusief 6 % btw. 

Het totaalbedrag voor deze opdracht wordt aldus geraamd op 26.703,00 euro exclusief btw, hetzij  
28.305,15 euro inclusief btw per schooljaar. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan deze voorwaarden aan de firma 

Oostmalle Cars, Salphensebaan 27, 2390 Malle. Deze beslissing vervangt het besluit van 16 juli 2018 
dat hierdoor komt te vervallen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een verfijning en efficiëntieverhoging van het 
systeem tegen ofwel de begrotingsopmaak of tegen de eerste begrotingscontrole 2019.  Tevens vraagt 

het college van burgemeester en schepenen  een maandoverzicht voor te leggen over de praktische 

werking van het busvervoer. 
 

 
Door het college, 

 
De algemeen directeur                   de burgemeester 

 

 
 

 
Dirk Soentjens                      Jan Bertels 

 

 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


