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1. Besluit Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2017010742: 

kennisname - De Vlaamse Waterweg NV - Herenthoutseweg 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2017010742 die door de Vlaamse regering op 17 augustus 2018 aan de Vlaamse Waterweg NV 
werd verleend voor het verhogen van de brug gelegen ter hoogte van de kruising van de 
Herenthoutseweg en het Albertkanaal: 
• verhardingen, infrastructuur of technische werken: 

• slopen of verwijderen van de bestaande infrastructuur, wegenis en brug 
• uitvoeren van infrastructuurwerken, wegenis en brug 

• terreinaanlegwerken: 
• een grond gebruiken in functie van de werfzone 
• het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen 
• het vellen van twintig hoogstammige bomen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, onder de volgende voorwaarden en/of 
lasten die moeten nageleefd worden: 
• Het voorgestelde programma van maatregelen, met ID 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4618 en onderwerp 
Vooronderzoek_Herentals_Herentals, Herenthout, brug Albertkanaal, dat onderdeel is van de door 
het Agentschap Onroerend Erfgoed op 4 september 2017 bekrachtigde archeologienota, wordt 
nageleefd. 

• De tijdelijke constructies worden verwijderd voor het einde van de werkzaamheden en het terrein 
wordt heraangelegd overeenkomstig het ontwerp van deze aanvraag tot omgevingsvergunning of 
wordt hersteld overeenkomstig de oorspronkelijke toestand. 

• De gebeurlijke grondoverschotten worden maximaal over het Albertkanaal getransporteerd. 
• De vegetatie wordt verwijderd in de periode van 1 september tot 31 maart, dus buiten het 

broedseizoen. 
• De bestaande kunstwerken als oversteekvoorziening voor dieren worden ingeschakeld bij het 

voorzien van ecorichels om de fauna onder de brug te begeleiden. 
• Indien een huiszwaluwkolonie aanwezig is, mogen de afbraakwerken van de brug niet starten tijdens 

het broedseizoen van deze soort (van 15 april tot eind september). Aansluitend worden op de nieuwe 
brug, voor de aanvang van het broedseizoen, de nodige kunstnesten op een deskundige manier 
geplaatst, zo niet, wordt een tijdelijke alternatieve huisvesting voor zwaluwen (zoals een 
zwaluwtoren) voorzien. 

• Om de invloed op de verblijfsplaatsen en de nestmogelijkheid van verschillende soorten op te vangen 
aan de brug, worden er nieuwe verblijfplaatsen en nestgelegenheden voorzien. 

• Het vellen van de hoogstammige bomen gebeurt in de periode van 1 september tot 31 oktober. 
• Het hemelwater afkomstig van de brug (toerit) op de linkeroever wordt aangesloten op de brede 

gracht ten oosten van de brug. 
• De bouwheer geeft zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken aan in het Omgevingsloket. 
• In samenspraak met de stad Herentals wordt onderzocht of er vlak naast de wegverharding van de 

Notenlarenlaan enkele publieke langsparkeerplaatsen ingericht kunnen worden. 
• De aansluitingen van de fietspaden ten zuiden van het kanaal worden zodanig ingericht dat de 

fietsers voorrang krijgen op het gemotoriseerd verkeer. 



 

• Ook aan de zuidzijde van het kanaal worden voetgangerstrappen voorzien, richting Wilgenlaan en 
Sint-Janneke. 

• Hellingen van aansluitende zijwegen mogen voor het verkeer niet onmogelijk steil aangelegd worden 
(wintertoestand, vrachtverkeer,...), de zichtbaarheid op het aankomende verkeer moet voldoende 
blijven. 

• Tijdens de werken zal de brug tijdelijk onderbroken worden, hiervoor wordt een uitgewerkt 
signalisatieplan aan de stad Herentals voorgelegd. 

• Na de werkzaamheden wordt binnen de grenzen van de groene zones een gelijk aantal nieuwe 
inheemse hoogstammige loofbomen aangeplant, zodat de natuur zich kan herstellen. 

• De algemene voorwaarden met betrekking tot bouwaanvragen van de NV Infrabel, in bijlage bij het 
advies van de NV Infrabel van 12 maart 2018, worden nageleefd. 

• De afvoer van hemelwater mag niet voorzien worden naar de sporen. 
• De veiligheidsvoorschriften vermeld in het advies van de NV Elia Asset van 29 maart 2018 en de 

bijlagen worden nageleefd. 
 
 

2. Besluit deputatie over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018085703: kennisname 

- AZ Sint-Elisabeth - Nederrij 49 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018085703 die door de deputatie van de provincie Antwerpen op 9 augustus 2018 aan het AZ 
Sint-Elisabeth werd verleend voor volgende werken in Nederrij 49: 
• het slopen van een woning en een schuur 
• het bouwen van een overdekte autostalling met slagboom voor 4 wagens voorbehouden voor  
     buurtbewoners 
• het uitbreiden van de bestaande fietsenstalling (van 215 plaatsen naar 430 plaatsen) voor het 

personeel 
• het aanleggen van groen-, verharding- en rioleringsinfrastructuur. 
De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: 
• De bestaande aansluiting van de woning Nederrij 49 moet afgedicht worden volgens de regels van 

goed vakmanschap om schade aan de openbare riolering te voorkomen. 
• De linker zijgevel van de woning op het rechts aanpalende perceel moet worden afgewerkt zoals 

aangegeven op het inplantingsplan (isolatie + spouw + parement). 
• De fietsenstalling moet als volgt ingericht worden: 

• Lengte 1,80 m (fiets) + 1,80 m (manoeuvreerruimte) 
• Breedte 0,75 m tussen de beugels 
• Aanleunbeugels (omgekeerde U, of P vorm zoals aan station) 
• Oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen. 

• De poort in de afsluitingsdraad moet een minimale breedte van 2 meter hebben. 
• Tussen de draadaansluiting en de fietsenstalling moet er minimaal 2 meter afstand zijn. 
• De veiligheid van fietsers moet gegarandeerd worden door middel van bebording met prioritaire 

voorrang voor fietsers. 
• De beplantingen voorzien in de groenzone F5 moet beperkt worden qua hoogte. Er mag geen niet-

kruidachtige plantengroei voorzien worden op een afstand van minder dan 8 meter van de 
spoorstaven. 

• Er moet voor gezorgd worden dat de groenzone niet verder afwatert naar het domein van INFRABEL. 
 
 

3. Besluit deputatie over omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018036545: kennisname 

- Bofa NV - Atealaan 18 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 9 augustus 2018 tot verlening van de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018036545 voor volgende stedenbouwkundige handelingen bij het houtverwerkend bedrijf Bofa 
NV, gedeeltelijk gelegen op grondgebied Herenthout, gedeeltelijk op grondgebied Herentals, Atealaan 
18: 
• het verbouwen van de westgevel 
• het wijzigen van een bestaande laadsluis 
• het bouwen van 4 nieuwe laadsluizen. 



 

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur en is afhankelijk van de strikte naleving van de 
volgende voorwaarden: 
• De nieuwe verharding moet aangelegd worden met waterdoorlatende materialen. 
• Het geldende rioleringsplan ter uitvoering van de vergunning betreft  

'BA_laadkades_P_N_R_aanpassing riolering nieuw.pdf'. De infiltratievoorziening moet uitgevoerd 
worden zoals aangegeven op dit plan. 

• Het advies van de Brandweerzone Kempen van 4 mei 2018 met referentie 
BWDP/HA/92087/003/01/HAJPE maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De 
relevante voorwaarden uit dit advies moeten strikt opgevolgd worden. 

 
 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018071084: verlening – (X)*– Vennekenshoek 51 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018071084 aan (X)* op een terrein met adres Vennekenshoek 51 met kadastrale omschrijving 
4de afdeling, sectie A, perceel 427c2. 
De aanvraag betreft het bouwen van een 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. 
• 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. 
• 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 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 
• De autostaanplaats in de zijtuinstrook mag in de toekomst niet overdekt worden. 
 
 

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018071360: verlening – (X)* – Markgravenstraat 

1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018071360 aan (X)* op een terrein met adres Markgravenstraat 1 met kadastrale omschrijving 
1ste afdeling, sectie E, perceel 375A4. 
De aanvraag betreft het wijzigen van een gevel van een reeds vergunde verbouwing van een 
eengezinswoning. 
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. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het nieuwe 

gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 
• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 

de blootstelling aan het buitenklimaat. 
• Er mag geen raamopening voorzien worden in het deel van de zijgevels dat verder reikt dan de gevels 

van de aanpalende woningen. 
• Tussen de raamopening in de voorgevel en het naastliggende goed moet men een afstand bewaren 

van 0,60 m. 
• Tussen de raamopening in de achtergevel en het naastliggende goed moet men een afstand bewaren 

van 0,60 m. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 
 
 



 

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018050219: verlening - Inarto architecten - St.-

Jobsstraat 212 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018050219 aan Inarto Architecten, voor een terrein met adres St.-Jobsstraat 212 met kadastrale 
omschrijving 2e afdeling, sectie C, perceel 262T. 
De vergunning betreft het slopen van een eengezinswoning, garage en bijgebouwen en het bouwen van 
een meergezinswoning met kantoor en carports/fietsenberging. 
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. 
• Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen bevestigt, kan 

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

• De kosten die opgelegd worden door Pidpa en Telenet zijn ten laste van de bouwheer. 
• De voorwaarden uit de adviezen van Toegankelijk Vlaanderen en van Brandweerzone Kempen 

hulpverleningszone 5 moeten strikt nageleefd worden. Om te kunnen voldoen aan de vraag van 
Toegankelijk Vlaanderen om een parkeerplaats in te richten voor minder validen, wordt opgelegd dat 
de parkeerplaatsen in de voortuinzone worden samengevoegd tot 1 parkeerplaats, die dan smaller 
wordt uitgevoerd, met een breedte van 3,50 m en die ingericht wordt als parkeerplaats voor minder 
validen. 

• Om te voldoen aan de voorwaarde van de brandweer om ook appartement 1.2 bereikbaar te maken 
voor een horizontale evacuatie, wordt opgelegd dat in de voorgevel van het gebouw, ter hoogte van 
de overloop een raamopening wordt aangebracht die bereikbaar is met de ladderwagen zodat een 
horizontale evacuatie mogelijk gemaakt kan worden. 

• De bouwlijn moet uitgezet worden door de technische dienst van de stad. 
• De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in dit 

woonproject zodat de parkeerdruk van het bewonersparkeren niet op het openbaar  
domein wordt afgewenteld. Zo zal de verkoop van een appartement ook steeds de overdracht van 
een bijhorende autostaanplaats inhouden. Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats 
enkel ten dienste stellen van andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er moet een clausule 
opgenomen worden in de statuten en/of verkoopaktes van het project met hierin de beschrijving van 
deze voorwaarde. 

• In de voortuin mag slechts 1 parkeerplaats voor minder validen ingericht worden en langs de 
straatzijde moet een haag met een breedte van 1 m aangeplant worden. 

• De 4 parkeerplaatsen achteraan moeten beperkt worden tot 3 autostaanplaatsen met elk een breedte 
van 3 m. Hierdoor is langs de oprit ook 1 m extra ruimte om te manoeuvreren en om aankomende 
auto's te zien aankomen. Deze parkeerplaatsen moeten verplicht uitgevoerd worden in grasdals. 

• In het project moeten verplicht oplaadpunten voor elektrische wagens ingericht worden. 
• De fietsenstalling moet anders ingericht worden. Aan de zijde van de afvalberging moeten 6 fietsen 

gestald kunnen worden die elk beschikken over een breedte van 75 cm. Aan de zijde waar op het 
plan de bakfietsen worden voorgesteld, moeten 5 fietsen kunnen worden gestald met elk een 
stallingsruimte met een breedte van 75 cm. De carport nummer 1 moet voorzien in het een 
stallingsruimte voor 2 fietsen. De carport nummer 2 moet een stallingsruimte voorzien voor het stallen 
van minstens 1 fiets. 

• De bestaande woning heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die behouden en 
hergebruikt moet worden. 

• De overlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 
• Overtollig hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 
• De afstroom van de groendaken moet infiltreren in de omliggende bodem. 
• Werken op het openbaar domein in functie van de opbraak en de aanleg van een inrit gebeuren door 

de stedelijke uitvoeringsdiensten en moeten aangevraagd worden via www.herentals.be/aanleg-inrit. 
De kosten die voortvloeien uit deze werken zijn volledig ten laste van de aanvrager en worden 
berekend volgens het geldend retributiereglement. 

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

• De schutsels tussen de terrassen kunnen niet worden verantwoord en mogen daarom niet geplaatst 
worden. 

• De maximale diepte van de platte daken die ingericht mogen worden als terras moeten beperkt 
worden tot een diepte van 2 m, gemeten vanaf de achtergevel of de dakbasis. 

http://www.herentals.be/aanleg-inrit


 

7. Herbestemming WUG Olympiadelaan: organisatie persmoment, info- en inspraakmoment door 

provincie Antwerpen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgestelde organisatie van het 
persmoment op 5 september 2018 en het info- en inspraakmoment op 29 september 2018 naar 
aanleiding van het in opmaak zijnde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
woonuitbreidingsgebied omgeving Olympiadelaan. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om hof Le Paige gratis ter beschikking te stellen 
(categorie A) voor het persmoment. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een receptie aan te bieden voor 20 
personen tijdens het persmoment. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deskundige(n) van de dienst Omgeving 
ondersteuning te laten bieden op beide momenten. 
 

8. Voorontwerp van een bouwproject 

Besluit 
(X)* 
 
 

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

vorderingsstaat 8 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 8 van het dossier 'wegen- en 
rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 30.235,27 euro, exclusief btw. 
 
 

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

subsidie voor volledige scheiding van afval- en hemelwater op privaat terrein - Servaas 

Daemsstraat 59 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)* l, Kattenbos 26 uit 2480 Dessel 
goed voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater van haar woning in 
de Servaas Daemsstraat 59. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 668,65 euro subsidie toe te kennen. 
 
 

11. Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein en de plaatsing van een 

hemelwaterinstallatie: aanvraag van (X)*, Berkenlaan 15 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Berkenlaan 15, voor het 
bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op het eigen terrein, en de plaatsing 
van een hemelwater- en infiltratievoorziening goed. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250 euro uit te keren als maximumsubsidie 
voor de afkoppeling van het hemelwater, 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een 
hemelwaterinstallatie met hergebruik en 625 euro als maximumsubsidie voor de plaatsing van een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein. 
 
 

12. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Zandhoevestraat op zaterdag 8 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het ‘straatfeest Zandhoevestraat’ op zaterdag 8 september 2018: 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zandhoevestraat van zaterdag 8 september 2018 om 9 

uur tot en met zondag 9 september 2018 om 2 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 
plaatsing van dranghekken met verlichting en verkeersborden C3, M3 en 'straatfeest'. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 
 
 
 



 

13. Herstellen fietsbrug Doornestraat - 2018-079: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het herstellen van de fietsbrug 
aan de Doornestraat tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deze opdracht te gunnen aan Houthandel Luyten, 
Molenstraat 52 in Herentals, met inschrijvingsbedrag van 2.073,46 euro inclusief btw waarvan 50 % ten 
laste van de stad Herentals is. 
 
 

14. Outdoor voetbaldoel speelterrein Veenbesstraat - 2018059: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het 
verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van een 
voetbaldoel op het speelterrein in de Veenbesstraat aan de economisch meest voordelige bieder, Bosan 
BVBA, Brusselsesteenweg 159, 9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.180,42 
euro inclusief btw. 
 
 

15. Studieopdracht 'heraanleg steenweg Sint-Catharinabegijnhof met comfortstrook voor de trage 

weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering' - O044-2018: goedkeuring gunning 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het 
verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de studieopdracht 'heraanleg steenweg Sint-
Catharinabegijnhof met comfortstrook voor de trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden 
riolering' aan de economisch meest voordelige en enige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), ARAT, Fraikinstraat 71, 2200 Herentals, tegen  
• een ereloonpercentage van 9,5 % 
• een ereloonpercentage veiligheidscoördinatie-ontwerp van 0,10 % 
• een ereloonpercentage veiligheidscoördinatie-verwezenlijking van 0,40 %. 
 
 

16. Aanvraag subsidie handelskernversterking: Bovenrij 62 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie handelskernversterking toe aan (X)* en 
(X)* voor het handelspand Bovenrij 62 voor de renovatie van een gevel en het mogelijk maken van 
wonen boven de winkel. In totaal kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe 
van 60 % van het factuurbedrag, exclusief btw, met een maximum van 20.000 euro. Deze subsidie 
wordt enkel uitbetaald als aan de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning wordt voldaan 
en op basis van de nodige bewijsstukken. 
 
 

17. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 1 over de aanleg van 
fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven. 
Het college keurt uit dit verslag punt 3, alinea 1 goed en beslist dat de tweede, niet-vergunde oprit van 
voormalig huisnummer 17 niet behouden blijft omwille van de aanleg van een busperron ter plaatse. 
 
 

18. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 8 en 9 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 8 en 9 over de wegen- 
en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. 
 
 



 

19. Intentieverklaring samenwerking aankoop software inname openbaar domein en 

evenementenloket 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheid om een gezamenlijke 
opdracht met het regionaal samenwerkingsverband Neteland uit te schrijven voor de aankoop van 
software voor inname openbaar domein en evenementenloket en vaardigt de coördinator 
evenementenloket, de mobiliteitsambtenaar en een ICT-medewerker af in de werkgroep. 
 
 

20. KwadrO After Work voor klanten en prospecten op 6 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opendeuravond op 6 september 
2018 voor klanten en prospecten in de showroom van KwadrO, Poederleeseweg 192 in Herentals. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) op 6 
september 2018 van 19 uur tot 1 uur goed. De dienst sport, jeugd en internationale samenwerking kijkt 
na of de activiteit effectief binnen doorgaat, vraagt het vermoedelijk aantal aanwezigen op en meldt aan 
de initiatiefnemers dat de eventuele mobiliteitsproblemen niet mogen worden afgewenteld op de 
Poederleeseweg. 
 
 

21. Aanvraag dringende ondersteuning stadsbestuur naar aanleiding van infrastructuur 

Paterszaaltje 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de samenwerkingsmogelijkheden op korte en 
lange termijn verder te verkennen met de eigenaar en te concretiseren, rekening houdend met de 
haalbaarheid ervan voor de stadsdiensten. 
 
 

22. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* een verlof voor afwezigheid verminderde 
prestaties voor 20/20 KV/SAA Keramiek in de hogere graad en specialisatiegraad, van 1 september 
2018 tot en met 31 augustus 2019. 
 
 

23. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde 
prestaties voor 3/22 KV/Algemeen Beeldende Vorming in de lagere graad, van 1 september 2018 tot 
en met 31 augustus 2019. 
 
 

24. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde 
prestaties voor 10/20 KV/SAA Schilderkunst in de hogere graad, van 1 september 2018 tot en met 31 
augustus 2019. 
 
 

25. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties: (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)* verlof voor afwezigheid verminderde 
prestaties voor 4/20 KV/SAA Beeldhouwkunst in de hogere graad en specialisatiegraad en 4/22  
KV/Digitale Beeldende Vorming, waarvan 2/22. 
KV/waarnemingstekenen en 2/22 KV/digitale beeldverwerking, van 01 september 2018 tot en met 31 
augustus 2019. 
 
 
 



 

26. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vakantie en vrije dagen voor het schooljaar 2018-

2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de vakantiedagen en vrije dagen voor de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst van Herentals voor het schooljaar 2018-2019 vast te leggen als volgt: 
Aanvang schooljaar: zaterdag 1 september 2018 
Eerste trimester 
• Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 
• Wapenstilstand: zondag 11 november 2018 
• Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 
Tweede trimester 
• Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 
• Pedagogische studiedag: woensdag 3 april 2019 
• Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019 
Derde trimester 
• Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019 
• Facultatieve vakantiedag: woensdag 29 mei 2019 
• O.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 
• Facultatieve vakantiedag: zaterdag 1 juni 2019 
• Pinksteren: zondag 9 juni 2019 
• Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019 
• Zomervakantie van maandag 1 juli 2019 tot en met zaterdag 31 augustus 2019. 
 
 

27. Internationaal paspoort: terugbetaling 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 71 euro terug te betalen voor een 
onterechte betaling van een internationaal paspoort. 
 
 

28. Schriftelijke vraag raadslid Hubert Vanooteghem: Herentals fietst feest 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Vanooteghem van 
10 augustus 2018 over Herentals fietst feest en antwoordt met een brief. 
 
 

29. Aanstelling deeltijds kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als kinderbegeleider met een 
vervangingsovereenkomst met een prestatiebreuk van 2/38 in vervanging van (X)*. Het college van 
burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst met 
een prestatiebreuk van 8/38 in vervanging van (X)*. 
 
 

30. Aanstelling deeltijds kinderbegeleider met een vervangingsovereenkomst: (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als kinderbegeleider met een 
vervangingsovereenkomst met een prestatiebreuk van 5/38 in vervanging van (X)*. 
 
 

31. OCMW: teamleider technieken gebouwen: opname in de personeelsformatie, voorwaarden en 

functiebeschrijving 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies om de functie van teamleider 
technieken gebouwen, niveau C4, op te nemen in de contractuele personeelsformatie van het OCMW. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorwaarden en de 
functiebeschrijving voor de functie van teamleider technieken gebouwen, niveau C4 en vraagt de dienst 
personeel & organisatie om het dossier te agenderen op het onderhandelingscomité met de 
representatieve vakorganisaties en te agenderen op het college van burgemeester en schepenen en 
het vast bureau voor definitieve goedkeuring. 



 

 
 

32. Ontslag in wederzijds akkoord teamleider omgeving 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de arbeidsovereenkomst met (X)*, teamleider 
omgeving, te beëindigen in wederzijds akkoord vanaf 13 september 2018. Zijn laatste werkdag is 12 
september 2018. 
 
 

33. Bestelbonnen 2018: week 34 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed met datum 3 september 2018. 
 
 

34. Ontvangsten 2018: week 34 

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

35. Uitgaven 2018: week 34 

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

36. Belasting op inname openbaar domein: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier kwartaal 2-

2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8138/2, belasting op inname 
openbaar domein, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 2.302,75 euro. 
 
 

37. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Zandstraat 43 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* en nv Balfin tegen 
de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, Zandstraat 43, met kohierartikel 805710000159. 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De 
belasting van 1.330 euro blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht van 
deze beslissing. 
 
 

38. Belasting op leegstand van woningen en gebouwen: bezwaar (X)*, Augustijnenlaan 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van de heer (X)* tegen de 
belasting op leegstand van gebouwen en woningen, Augustijnenlaan 3, met kohierartikel 
805710000563. Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bezwaar ontvankelijk en 
ongegrond. 
Er wordt in het bezwaarschrift ook een foutieve berekening van het verschuldigde bedrag aangehaald. 
Dit deel van het bezwaar is wel gegrond. Bij nazicht blijkt dat de gevellengte 11,63 meter bedraagt en 
geen 14 meter. De leegstandsheffing blijft verschuldigd maar de correcte berekening is: 11,63 x 70 x 3 
= 2.442,30 euro. De financieel directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
 
 

Door het college, 
 
De algemeen directeur                   de burgemeester 
 
 
Dirk Soentjens                      Jan Bertels 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


