
 

 
College van burgemeester en schepenen 

 
Besluiten van 10 september 2018 

 
 
Aanwezig: 

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter 
mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, 

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

 
 

 

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018086400 advies - Bouwbedrijf Dethier - 

Atealaan 16 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de 

omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018086400 van (X)*, handelend in naam van 

Bouwbedrijf Dethier, voor een terrein in Herenthout/Herentals, Atealaan 16 met kadastrale gegevens 
voor het deel op grondgebied Herentals: afdeling 3, sectie A, perceelnummer 43B. 

Type handelingen: 
• Stedenbouwkundige handelingen 

De aanvraag betreft het slopen van een bestaand bedrijfsgebouw en het bouwen van een industriële 
vestiging met bijhorende kantoren 

• Exploitatie van een ingedeelde inrichting 

 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

16.3.1.1° 16.3.1.1° - 5 kW tot en met 200 kW 3 NIEUW 

19.6.1°a) 19.6.1°a) - meer dan 40 m³ tot en met 400 

m³ in een lokaal 

3 NIEUW 

17.4. 17.4. - opslagplaatsen voor gevaarlijke 
vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering 

van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48,  

en producten, gekenmerkt door  

3 
  

NIEUW 

 gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen 

met een inhoudsvermogen van maximaal 30 
liter of 30 kilogram, voor zover de maximale 

opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 

5000 kg of 5000 l 

  

23.3.1°a) 23.3.1°a) - meer dan 10 ton tot en met 200 

ton in een lokaal 

3 NIEUW 

15.1.1° 15.1.1° - 3 tot en met 25 autovoertuigen of 
aanhangwagens, die geen personenwagens 

zijn 

3 NIEUW 

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

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

Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De 

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



 

• Het kantoor moet steeds in functie van de bedrijvigheid blijven staan en mag geen autonoom 
kantoor bevatten. 

• Het perceel heeft een bestaande afvalwateraansluiting op de openbare riolering die behouden en 
hergebruikt moet worden. 

• Het gedeelte van de nieuwe inrit dat op het openbaar domein ligt, zal aangelegd worden door de 

stedelijke uitvoeringsdiensten. Hiertoe moet een aanvraag gedaan worden via 
www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit de werken zijn ten laste van de aanvrager 

en worden berekend volgens het geldende gemeentelijk 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. 
• Voorzien van voldoende fietsenstallingen voor werknemers en bezoekers. Overdekt, type 

aanleunbeugels, tussenafstand minimaal 0,75 m, nodige lengte is 3,60 m (1,80 m voor fiets + 1,80 

m voor manoeuvreren). 
• Een overdekte fietsenstalling moet binnen de bouwstrook voorzien worden. De plannen voor een 

overdekte fietsenstalling moeten ook bij het dossier gevoegd worden. 
• Buffers en zichtgroen binnen de bufferstroken moeten een ecologische waarde verkrijgen, door ze 

aan te planten met een mix van inheemse beplanting, van hoog- en laagstammig groen.  

• De reclamezuil mag geen schermen bevatten en enkel perceelgebonden reclame vertonen. 
• De aannemer moet voor, tijdens en na de werf schade aan het wortelstelsel, stam en kroon van de 

straatboom (Platanus x hispanica) naast de voorziene toegangsweg aan de  
Welvaartstraat zoveel mogelijk vermijden door omzichtig te werk te gaan. Indien de boom na 

enkele jaren blijkt af te sterven (zonder andere noemenswaardige schade te hebben opgelopen), 
kan een schadevergoeding op de aanvrager van de vergunning verhaald worden. Deze vergoeding 

bedraagt 298,70 euro. Deze waarde wordt berekend volgens de uniforme methode voor 

waardebepaling van bomen behorend tot het openbaar domein. 
 

 
2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018076613: verlening – (X)* en (X)* – 

Glasstraat 18 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018076613 aan (X)* en (X)*, op een terrein met adres Glasstraat 18 en met kadastrale 

omschrijving 1ste afdeling, sectie E, percelen 393Z2 en 393Y2. 
De aanvraag betreft het slopen van een bestaande eengezinswoning en het optrekken van een 

nieuwe 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. 
• De bestaande huisaansluiting van de te slopen woning moet behouden en hergebruikt worden voor 

de nieuwe woning. 

• Kosten die voortvloeien uit het eventueel wegnemen of verplaatsen van de OV-paal ter hoogte van 
de woning zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

• 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. 

• 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 bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is om 

hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek. De afstand tussen de perceelsgrens en een 
gevelopening in de voor- of achtergevel moet zo minstens 0,60 m bedragen. 

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

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

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

 
 

3. Aanvraag gebouwendossier nummer GB2018/001: opname - (X)* - Karspoor 1 

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


 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer GB2018/001 om 

de woning, gelegen te Herentals, Karspoor 1 en kadastraal bekend als afdeling 3, sectie A, 
perceelnummer 351P, als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het 

vergunningenregister van de gemeente Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer GB2018/001 om 
de bijgebouwen rechts achter de woning, gelegen te Herentals, Karspoor 1 en kadastraal bekend als 

afdeling 3, sectie A, perceelnummer 351P, niet op te nemen in het vergunningenregister van de 
gemeente Herentals. Deze bijgebouwen werden opgericht na de inwerkingtreding van het gewestplan 

Herentals-Mol. 
Dit besluit per aangetekende zending over te maken aan de eigenaar van het betrokken perceel en de 

gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 
 

4. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Zandstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 
leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Zandstraat 9 
• Zandstraat 25 

• Zandstraat 37 

• Zandstraat 106. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 
wordt een leegstandbelasting geheven: 

• Zandstraat 7 

• Zandstraat 11 
• Zandstraat 14 

• Zandstraat 17 
• Zandstraat 43 

• Zandstraat 54 

• Zandstraat 53-55 
• Zandstraat 64 

• Zandstraat 65 
• Zandstraat 75 

• Zandstraat 87; 
Zandstraat 64 is niet meer leegstaand. Zolang deze schrapping niet gevraagd is, blijft het gebouw 

opgenomen in het leegstandsregister. 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 
• Zandstraat 1A 

• Zandstraat 30. 
 

 
5. leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Hofkwartier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 

leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Hofkwartier 25 
• Hofkwartier 30. 

 
 



 

6. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen 

Fraikinstraat 

Besluit 

Leegstaande gebouwen 
Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 

leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Fraikinstraat 12 (Begijnenstraat 2) 
• Fraikinstraat 45. 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 

wordt een leegstandbelasting geheven: 

• Fraikinstraat 15 
• Fraikinstraat 16 

• Fraikinstraat 18 
• Fraikinstraat 27 

• Fraikinstraat 30 

• Fraikinstraat 43. 
Leegstaande woningen 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 
• Fraikinstraat 12 C 

• Fraikinstraat 18 C 
• Fraikinstraat 26 

• Fraikinstraat 27 

• Fraikinstraat 58. 
 

 
7. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen Grote 

Markt 

Besluit 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 

wordt een leegstandbelasting geheven: 
• Grote Markt 15 

• Grote Markt 25. 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen of 
leegstaande woningen. Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het 

aanslagjaar volgend op de eerste periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk 
leegstandsregister. Dit zijn de volgende panden: 

• Grote Markt 9 (gebouw) 

• Grote Markt 20 (gebouw) 
• Grote Markt 11 (woning). 

 
 

8. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen 

Stadspoortstraat 

Besluit 
Leegstaande gebouwen 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 
leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Stadspoortstraat 7. 



 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 

wordt een leegstandbelasting geheven: 
• Stadspoortstraat 5 

• Stadspoortstraat 11-15  

• Stadspoortstraat 24. 
Leegstaande woningen 

De volgende woningen worden minder dan 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de 
woonfunctie aangewend. De woningen worden aangeduid als vermoedelijk leegstaand met de 

vermelding van de eerste datum van de vaststelling van leegstaand (22 augustus 2018): 
• Stadspoortstraat 3 

• Stadspoortstraat 10. 

 
 

9. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen 

Nederrij 

Besluit 
Leegstaande gebouwen 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 
leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Nederrij 21 
• Nederrij 34 

• Nederrij 37 

• Nederrij 41 
• Nederrij 48 

• Nederrij 21/1. 
Leegstaande woningen 

Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 
de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 

Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 
periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 
• Nederrij 39 

• Nederrij 49. 

 
 

10. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen 

Lierseweg  

Besluit 
Leegstaande gebouwen 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 
leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Lierseweg 35. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 

wordt een leegstandbelasting geheven: 
• Lierseweg 68. 

Leegstaande woningen 
Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 

gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen.  
 

 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 
panden: 



 

• Lierseweg 100 
• Lierseweg 172. 

 
 

11. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande gebouwen Bovenrij 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt de voorgestelde gebouwen op in het gemeentelijk 
leegstandsregister op 10 september 2018: 

• Bovenrij 42 

• Bovenrij 51. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Op volgende panden 
wordt een leegstandbelasting geheven: 

• Bovenrij 23 

• Bovenrij 25 
• Bovenrij 48 

• Bovenrij 49 
• Bovenrij 50 

• Bovenrij 62. 
Bovenrij 50 is niet meer leegstaand. De eigenaar werd in 2017 op de hoogte gebracht. Zolang deze 

schrapping niet gevraagd is, blijft het gebouw opgenomen in het leegstandsregister. 

 Aan de eigenaars van de panden die minder dan 1 jaar leeg staan, wordt een sensibiliserende brief 
gericht. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een pand meer dan 1 jaar niet overeenkomstig 

de functie gebruikt wordt, dit pand zal worden opgenomen in de inventaris leegstaande gebouwen. 
Een belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 september van het aanslagjaar volgend op de eerste 

periode van 12 maanden na de opname in het gemeentelijk leegstandsregister. Dit zijn de volgende 

panden: 
• Bovenrij 19 

• Bovenrij 21 
• Bovenrij 27 

• Bovenrij 31 

• Bovenrij 36 
• Bovenrij 41 

• Bovenrij 44 
• Bovenrij 64 

• Bovenrij 71 
• Bovenrij 79. 

 

12. Register leegstaande woningen en gebouwen: leegstaande woningen en gebouwen 

Augustijnenlaan 

Besluit 

Leegstaande gebouwen 

Een leegstaand gebouw is een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 

12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken 
van het gebouw. 

Het pand Augustijnenlaan 89 wordt in 2018 voor het eerst opgenomen in het leegstandregister. Dit 
pand stond in 2017 op de vermoedenslijst en staat nog steeds leeg. 

Leegstaande woningen 

Een leegstaande woning is een woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende 
maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie. 

Op 18 mei 2016 werd de woning Augustijnenlaan 3 opgenomen in het register leegstaande woningen. 
De woning is nog steeds leegstaand. De woning blijft hierdoor opgenomen in het register leegstaande 

woningen. 

Register leegstaande gebouwen en woning Augustijnenlaan 
Leegstaande woningen opgenomen in de inventaris: 

• Augustijnenlaan 3. 



 

Leegstaande gebouwen opgenomen in de inventaris: geen 
Vermoeden van leegstand: 

• Augustijnenlaan 89. 
 

 

13. Plan-MER Golf Witbos Herentals: kennisname afkeuring 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Departement 

Omgeving met hierin het afkeuringsverslag van het plan-MER Golf Witbos van 21 augustus 2018. 

 
 

14 Brief van provincie over verkaveling V2009/005: afvaardiging voor hoorzitting in 

beroepsprocedure 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief met kenmerk PSTV-20110054-

RVB-02 van de provincie Antwerpen over de beroepsprocedure voor het dossier V2009/005. 
 

 
15. Goedkeuring inplanting elektriciteitscabine hoek Spechtdreef-Kennedylaan 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Eandis om een elektriciteitscabine in 

te planten op het openbaar domein tussen Spechtdreef en Kennedylaan, in het verlengde van de 

rooilijn van de Spechtdreef en op 2 meter van de perceelsgrens met Kennedylaan 9, kadastraal 
gekend als Herentals 1e afdeling sectie A nummer 220 G. 

Het college van burgemeester en schepenen opteert voor een elektriciteitscabine in rode gevelsteen 
met plat dak/puntdak. 

 
 

16. Eandis: uitvoeren van grondwerken - Greesstraat 

Besluit 

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

voeren om de nutsleidingen ondergronds te brengen in de Greesstraat in het kader van het project 
'wegen- en rioleringswerken in de Geelseweg'. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geelseweg.' 
 

 
 

 
 

17. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring vorderingsstaat 6 



 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 van Hegrola, Industrieweg 84, 

2260 Westerlo voor de opdracht ‘Herinrichting binnengebied Schaliken’ voor een bedrag van 
167.017,69 euro exclusief btw en exclusief prijsherzieningen, goed. 

 

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

Streepstraat - W-071-2017: verrekeningsvoorstel 2 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 2 bij de werken 'heraanleg 

van voetpaden in de Sint-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de Streepstraat' 

goed voor een bedrag van 3.560,21 euro, exclusief btw of 4.307,85 euro, inclusief btw. 
 

 
19. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 10 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 10 over de wegen- en 
rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. 

 
 

20. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 2 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 2 van de 

werfvergadering van 28 augustus van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in 
Veldhoven'. 

 
 

21. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: vorderingsstaat 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 voor het uitvoeren van de 

infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat voor een bedrag van 24.044,36 euro 
exclusief btw goed.  

 
 

22. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: vorderingsstaat 4 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 voor het uitvoeren van de 

infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat voor een bedrag van 16.480,30 euro 
exclusief btw goed. 

 

 
23. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 16 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 16 van de 

werfvergadering van 31 augustus 2018. 
 

 

24. Boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en vellen van 
hoogstammige bomen - 2018/071: goedkeuring vorderingsstaat 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Bruno Lambrechts, Kaaskorf 

34, 3390 Houwaart voor de opdracht 'boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en 

vellen van hoogstammige bomen' voor een bedrag van 2.951,00 euro exclusief btw of 3.570,71 euro 
inclusief 21 % btw. 

 
 



 

25.Boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en vellen van hoogstammige 
bomen - 2018/071: goedkeuring verrekening 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht 

'boomveiligheidscontrole, advies, nader onderzoek, snoeien en vellen van hoogstammige bomen' 

goed voor het totaal bedrag in meer van 1.234,20 euro inclusief 21 % btw. 
 

 
26.Herstellen van betonverharding in de Toekomstlaan, Atealaan, Diamantstraat, 

Saffierstraat en Welvaartstraat - W-077-2018: vaststellen van de lastvoorwaarden en 
goedkeuring van de gunningswijze 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'herstellen van betonverharding 
in de Toekomstlaan, Atealaan, Saffierstraat en Welvaarstraat' toe te wijzen via een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en keurt lastenboek W-077-2018 
goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de uitvoering van deze opdracht een 

prijsofferte te vragen aan: 
• Adams nv, Hoekeinde 52 uit 2330 Merksplas 

• Martens Wegenbouw nv, Mercuriuslaan 4 uit 3600 Genk 
• Nelis Wegenbouw nv, Industrieweg Noord 1178 uit 3660 Opglabbeek 

• Louis Mols Algemene Aannemingen, Hoge Mauw 580 uit 2370 Arendonk 
• Vangeel Wegenbouw, Bleukenlaan 19 uit 2300 Turnhout. 

 

 
27.Beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving: voorontwerp 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van: 

• het voorontwerp van het beheersplan van de Sint-Bavokerk en omgeving opgemaakt door 

studiebureau Omgeving 
• de opmerkingen van de technische dienst bij dit voorontwerp 

• het verslag van de vergadering van 17 augustus 2018 
• het infomoment voor de burgers op 23 oktober 2018 om 20 uur in de Sint-Bavokerk. 

 

 
28.Telenet: uitvoeren van grondwerken - Vossenberg 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen tussen huis nummer Madrigaalstraat 1 en 
Vossenberg 39, ten gevolge van een defect. 

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. 
 

 
 



 

29.Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kleerroos 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen ten gevolge van een defect in Kleerroos tussen 

huis nummer 60 en 62. 

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. 

 
 

30.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 te vervangen ten gevolge van een defect in Lichtaartseweg 
tussen huis nummer 133 en 135. 

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. 

• Voor deze werken moet er ook toestemming gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en 

Verkeer - district Geel. 
 

 
31. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kleine Ekelstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om  het ondergrondse kabelnet te vervangen ten gevolge van een defect in de Kleine 

Ekelstraat tussen huis nummer 22 en 23. 
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. 
 

 
32.Telenet: uitvoeren van grondwerken - Welvaartstraat en Atealaan 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om een glasvezelwachtbuis aan te leggen langs de Atealaan en afrit van de autosnelweg.  

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. 

• Voor deze werken moet er ook toestemming gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en 

Verkeer - district Geel en aan de gemeente Herenthout. 
 

 
33.Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wipstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om  het ondergrondse kabelnet te vervangen ten gevolge van een defect in de Wipstraat 

tussen huis nummer 33 en 35. 
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. 
 

 

 
 

 



 

34.Wegmarkeringen (raamcontract 2016-2019) - 2016/020: goedkeuring vorderingsstaat 1 
van dienstjaar 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van dienstjaar 2018 van Traffic 

Services nv, Schoonmansveld 23, 2870 Puurs voor de opdracht 'wegmarkeringen' voor een bedrag 

van 6.360,23 euro exclusief btw en exclusief herzieningen goed. 
 

 
35.Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 19 en 20 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 19 van de 

werfvergadering van 3 augustus 2018 en het werfverslag 20 van de werfvergadering van 24 augustus 

2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
 

 
36.Fakkeltocht tegen armoede op 17 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan De Fakkel vzw voor het 
organiseren van 'fakkeltocht tegen armoede' op woensdag 17 oktober 2018 door de straten van 

Herentals. 
 

 
37. Eventing Ten Troon op 20 - 21 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent medewerking aan (X)* voor het organiseren van 
Eventing Ten Troon op 20 en 21 oktober 2018. De organisator moet toestemming vragen aan de 

eigenaars van het privaat domein. 
De organisator krijgt toestemming voor het bedekken van de weg met 10 cm zand. Doorgaand 

verkeer is niet mogelijk in de Heikenstraat (vanaf Haanheuvel richting Vorselaar) op 20 en 21 oktober  

2018 tussen 7.30 en 18.30 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 
dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M2 en 45c. 

De hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 

38.Week van de Duurzame Gemeente: nieuwe datum 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert de sensibilisatie-actie tijdens de Week van de  
Duurzame Gemeente op zaterdag 22 september in plaats van donderdag 20 september 2018 in 

Chapelle Impérial en geeft toestemming om de SDG-vlag te hangen van 18 tot en met 25 september 
2018 op de Grote Markt. 

 

 
39. Fanclub Ive Renaarts 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de fanclub Ive Renaarts voor de 

organisatie van live optredens op 13 en 14 oktober 2018 op de parking van Veloshop, Noordervaart 

27 in Herentals. 
Bepaalde voorwaarden:  

• de organisator moet een inplantingsplan indienen 
• de brandweer zal een controle uitvoeren op de tent. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afwijking van de geluidsnorm 
tot 95 dB(A) op zaterdag 13 oktober van 20 tot 24 uur en op zondag 14 oktober van 14 tot 23 uur. 

 

 
 

 
 



 

40. Internationale samenwerking: 11.11.11-actie 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de gevraagde medewerking aan de 
derdewereldraad en het 11.11.11- comité voor het realiseren van de acties ten voordele van 11.11.11 

voor 2018. 

 
 

41. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vacante functies 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist volgende deeltijdse functies voor eventuele vaste 
benoeming vacant te verklaren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van 

Herentals: 

• leraar instrument gitaar: 5 uur 
• leraar instrument slagwerk: 2 uur 

• leraar instrumentaal ensemble: 2 uur 
• leraar instrument altsaxofoon: 2 uur 

• leraar instrument piano: 3 uur 

• leraar algemene muzikale vorming: 3 uur 
• leraar samenzang: 1 uur. 

 
42. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: individuele concordanties 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een individuele concordantie toe te kennen aan 

volgende leerkrachten van de academie voor muziek, woord en dans : 

(X)* 
 

 
43. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomst De Vesten 2018-

2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 7 lokalen van middenschool De Vesten te 

huren voor gebruik door de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Dit voor de periode van 
1 september 2018 tot en met 30 juni 2019 voor de som van 13.600 euro. 

 

 
44. Seniorenfeest 2018: onkostenraming 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kostenraming voor de organisatie 

van het seniorenfeest in cc 't Schaliken op maandag 8 en dinsdag 9 oktober 2018. 
 

 

45. Verkiezingen 14 oktober 2018: schrapping van kiezers van de kiezerslijst 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende inwoners te schrappen van de 
kiezerslijst: 

(X)* 

 
 

46. Verkiezingen 14 oktober 2018: schrapping van kiezer van de kiezerslijst 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende inwoner te schrappen van de 
kiezerslijst: 

(X)* 

 
 

 
 



 

47. Verlenging project Wegwijzer 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verlenging van de 
uitvoeringsperiode tot 30 april 2019. 

 

 
48. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren: aanvraag 19 

Besluit 
(X)* 

 
 

49. Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: Hellekensstraat - St.-Jobsstraat 

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

augustus 2018 over het plannen van éénrichtingsverkeer in de St.-Jobsstraat en antwoordt met een 
brief. 

 

 
50. Deskundige boekhouding (niveau B4): openverklaring, vaststelling van de voorwaarden,    

de functiebeschrijving & de selectieprocedure 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een gezamenlijke bevorderingsprocedure stad 
en OCMW in te richten voor de functie van deskundige boekhouding in het niveau B4. De resultaten 

van deze bevorderingsprocedure zijn geldig voor zowel stad als OCMW. Kandidaten kunnen 

deelnemen bij bevordering. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot en met 30 september 2018 
kandidaat stellen bij het college van burgemeester en schepenen. De vacature wordt bekendgemaakt 

volgens de regels die zijn vastgesteld in de rechtspositieregeling. De bekendmaking van de vacature 
vermeldt dat de ingediende kandidaturen geldig zijn voor zowel stad als OCMW. 

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

functie van deskundige boekhouding vast. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectieprocedure voor de functie van 

deskundige boekhouding vast. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de schriftelijke test wordt verstuurd op 10 

oktober 2018. Hierna volgt er voor de eerste drie gerangschikte kandidaten een psychotechnisch 

gedeelte. Het interview vindt plaats op 29 oktober 2018. 
 

 
51. Selectieprocedure consulent noodplanning: aanvaarding kandidaten 

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

diplomavoorwaarden voor de functie van consulent noodplanning en nodigt hen uit om deel te nemen 

aan de selectieprocedure: 
(X)* 

 
 

52. Selectieprocedure consulent cultuur: aanvaarding kandidaten 

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

diplomavoorwaarden voor de functie van consulent cultuur en nodigt hen uit om deel te nemen aan 
de selectieprocedure: 

(X)* 
 

 

 
 

 



 

53. Aanstelling administratief medewerker bibliotheek met een halftijdse 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - David Sterckx 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt David Sterckx (X)*, aan als administratief 

medewerker bibliotheek met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 

december 2018. 
 

 
54. Sluitingsdagen 2019: vastlegging 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om ook voor 2019 geen compensatiedagen vast 

te leggen voor de twee feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen en voor het 

recyclagepark en de frontoffice van de dienst cultuur & toerisme de vier feestdagen die op een 
zondag of een maandag vallen. De veranderlijke feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen 

en voor het recyclagepark en de frontoffice van de dienst cultuur & toerisme ook de feestdagen die 
op een maandag vallen, worden voor alle personeelsleden toegevoegd aan het jaarlijks verlof voor 

zover deze dagen vallen op inactiviteitsdagen. Deze dagen behouden het karakter van feestdag. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de volgende sluitingsdagen en openingsdagen 
op feestdagen in 2019 vast te leggen: 

• administratief centrum 
• oud gasthuis (dienst personeel & 

organisatie en ICT) 

• dienst cultuur & toerisme (backoffice) 
• dienst archief 

• dienst sport, jeugd & internationale 
samenwerking 

• dienst welzijn, preventie & sociale 

zaken 
• stedelijke werkplaats 

dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 22/04/2019 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid woensdag 01/05/2019 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 30/05/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 31/05/2019 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 10/06/2019 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag donderdag 11/07/2019 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart donderdag 15/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 16/08/2019 gesloten 

feestdag: Allerheiligen vrijdag 01/11/2019 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand maandag 11/11/2019 gesloten 

feestdag: Koningsdag vrijdag 15/11/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag donderdag 26/12/2019 gesloten 



 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

 

recyclagepark dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 30/04/2019 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid woensdag 01/05/2019 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 30/05/2019 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag donderdag 11/07/2019 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart donderdag 15/08/2019 gesloten 

feestdag: Allerheiligen vrijdag 01/11/2019 gesloten 

feestdag: Allerzielen zaterdag 02/11/2019 gesloten 

feestdag: Koningsdag vrijdag 15/11/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 24/12/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag donderdag 26/12/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 31/12/2019 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

bibliotheek dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 22/04/2019 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid woensdag 01/05/2019 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 30/05/2019 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 10/06/2019 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag donderdag 11/07/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 01/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 02/08/2019 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart donderdag 15/08/2019 gesloten 

feestdag: Allerheiligen vrijdag 01/11/2019 gesloten 

feestdag: Allerzielen zaterdag 02/11/2019 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand maandag 11/11/2019 gesloten 

feestdag: Koningsdag vrijdag 15/11/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 24/12/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag donderdag 26/12/2019 gesloten 



 

sluitingsdag (*) dinsdag 31/12/2019 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 

(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).  

Hummeltjeshof dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

feestdag: paasmaandag maandag 22/04/2019 gesloten 

feestdag: Dag van de Arbeid woensdag 01/05/2019 gesloten 

feestdag: O.H. Hemelvaart donderdag 30/05/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 31/05/2019 gesloten 

feestdag: pinkstermaandag maandag 10/06/2019 gesloten 

feestdag: Vlaamse feestdag donderdag 11/07/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 12/07/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 12/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 13/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) woensdag 14/08/2019 gesloten 

feestdag: O.L.V. Hemelvaart donderdag 15/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 16/08/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) donderdag 31/10/2019 gesloten 

feestdag: Allerheiligen vrijdag 01/11/2019 gesloten 

feestdag: Wapenstilstand maandag 11/11/2019 gesloten 

feestdag: Koningsdag vrijdag 15/11/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 24/12/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

feestdag: tweede kerstdag donderdag 26/12/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) vrijdag 27/12/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) maandag 30/12/2019 gesloten 

sluitingsdag (*) dinsdag 31/12/2019 gesloten 

(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze 

sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te nemen 
(vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen). 

sportinfrastructuur - De Vossenberg dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

Pasen (geen feestdag!) zondag 21/04/2019 gesloten 

gesloten voor publiek (1)   1-31/07/2019 gesloten 

gesloten voor publiek (2) dinsdag 24/12/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

gesloten voor publiek (2) dinsdag 31/12/2019 gesloten 



 

(1) Van 1 tot 31/7/2019 maakt het sport- en jeugdaanbod gebruik van de sportinfrastructuur en is er 

één week voorbehouden voor onderhoudswerken door externe firma’s. 
(2) Op 24/12/2019 en 31/12/2019 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de 

reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur. 

sportinfrastructuur - Netepark dag datum gesloten 

feestdag: Nieuwjaar dinsdag 01/01/2019 gesloten 

Pasen (geen feestdag!) zondag 21/04/2019 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) maandag 02/09/2019 gesloten 

jaarlijkse schoonmaak (1) dinsdag 03/09/2019 gesloten 

gesloten voor publiek (2) dinsdag 24/12/2019 gesloten 

feestdag: Kerstmis woensdag 25/12/2019 gesloten 

gesloten voor publiek (2) dinsdag 31/12/2019 gesloten 

(1) Op 2/9/2019 en 3/9/2018 moeten de werknemers de prestaties leveren die nodig zijn voor de 

grote schoonmaak van de sportinfrastructuur. 

(2) Op 24/12/2019 en 31/12/2019 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de 
reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur. 

 

 

55. Aanpak van structurele overuren met een vervangingspoule van 
zorgkundigen/verpleegkundigen in vliegende equipe: deel 2 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de voorgestelde aanpak van de 

structurele opbouw van de overuren met de bijkomende aanwerving van twee 0,75 voltijds 

equivalenten zorgkundigen en twee 0,75 voltijds equivalente verpleegkundigen in een vliegende 
equipe, dit voor onbepaalde duur, en zoals beschreven in de argumentatie en verantwoordingsnota. 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het opnemen van een 
vliegende equipe bestaande uit twee 0,75 voltijds equivalente verpleegkundigen en twee 0,75 voltijds 

equivalente zorgkundigen in het personeelskader van het woonzorgcentrum en vraagt de dienst 
personeel & organisatie om dit dossier te agenderen op een volgend onderhandelingscomité met de 

representatieve vakorganisaties en op de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
 

56. Ontvangsten 2018: week 35 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 

 
 

57. Uitgaven 2018: week 35 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 

 

58. Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven: vaststellen en uitvoerbaar 
verklaren kohier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8178, belasting op 

openluchtrecreatieve terreinen en verblijven, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van  

1.875 euro. 
 

 



 

59. Belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven: bezwaar (X)* 
 Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bezwaar van (X)* tegen de 
aanslag belasting ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven. Het college verklaart het 

bezwaar ontvankelijk en ongegrond. De belasting van 52 euro op naam van (X)* en de belasting van 

52 euro op naam van (X)* blijft verschuldigd. De financieel directeur wordt op de hoogte gebracht 
van deze beslissing. 

 
 

60. Principiële beslissing voor indiening van een lokaal klimaatproject 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het project Kunstencampus in te 

dienen in de oproep Klimaatprojecten 2018. 
 

 
Door het college 

Bij verordening 

 

de algemeen directeur                   de burgemeester 

 

 

 

 

 

Dirk Soentjens                      Jan Bertels 

 
 

 

 
 

 
 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


