
 

College van burgemeester en schepenen 

 
Besluiten van 17 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 

de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
 

1. Plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof - advies 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de kennisgeving van het 
plan-MER (milieueffectenrapport) Programmatische Aanpak Stikstof. 

 
 

2. Subsidie herbruikbare luiers, (X)* 

Besluit 

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

 

 
3. Evaluatie afvalrecipiënten openbaar domein 2016-2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie van de afvalrecipiënten op 

het openbaar domein in de periode 2016-2018. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vernielde afvalrecipiënten in de 

oorspronkelijke toestand terug te plaatsen en mobiele camera’s te plaatsen zoals voorzien in de testfase. 
 

 

4. Glasbolproject Mooimakers: meters en peters 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het glasbolproject Mooimakers 
van IOK Afvalbeheer. Voor de peters en de meters moet een vrijwilligerscontract opgemaakt worden 

naar voorbeeld van dit voor de buurtvrijwilligers. 
 

 

5. Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en leefmilieu: donderdag 4 oktober 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie 

ruimtelijke ordening en leefmilieu om deze bijeen te roepen op 4 oktober 2018 om 20 uur en volgende 

punten op de agenda te plaatsen: 
• resultaten luchtkwaliteitsonderzoek in Herentals 

• burgemeesterconvenant: actieplan, resultaten en voortgang 
• evaluatie afvalrecipiënten 

• voorstel van Campina Energie. 

 
 

6. Ondersteuning asbestafbouw door OVAM 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een aanvraag in te dienen voor het bekomen 
van de éénmalige financiële ondersteuning als tegemoetkoming voor de te verwachten verhoogde 

aanvoer van asbestcement op het recyclagepark, het toetredingscontract te ondertekenen en de 
motivatiebrief goed te keuren. 

 

 
7. Bouwberoep bij de deputatie - dossier nummer SV2017/226: kennisname uitspraak 

deputatie - Dijk en Duin - Poelstraatje 



Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 2 

augustus 2018 waarbij het beroep van Dijk en Duin Construct tegen de weigering van de 
stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/226 voor het regulariseren van een gerealiseerd 

nieuwbouwproject "De Tuinen van Herentals", Poelstraatje, ingewilligd wordt. 
De vergunning wordt verleend volgens de in graad van beroep bijgebrachte plannen met uitzondering 

van de werken op het openbaar domein en onder de volgende voorwaarden: 

• Het openbaar domein dient in haar oorspronkelijke staat van voor de uitvoering van de 
terreinaanlegwerken te worden hersteld. Er mogen geen reliëfwijzigingen plaatsvinden aan het 

openbaar domein. Het niveauverschil tussen de pas van het gebouw en het straatniveau dient op 
eigen terrein opgevangen te worden. 

• De gerooide bomen dienen gecompenseerd te worden door een heraanplant van 5 bomen conform 
het in graad van beroep bijgebrachte aangepaste plan. 

• De toegangspaden dienen versmald te worden tot een breedte van 1,5 meter conform het in graad 

van beroep bijgebrachte aangepaste plan. 
 

 
8. Wijziging voetweg 44 - Klaterteer - openbaar onderzoek: bezwaarschrift 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het ingediende bezwaarschrift niet te weerhouden 

en stelt voor aan de gemeenteraad om met het voornemen tot wijziging van het tracé van voetweg nr. 
44 in Noorderwijk, Roggestraat/Klaterteer, definitief in te stemmen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces verbaal van afsluiting van openbaar 

onderzoek goed. 
 

 
9. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 11 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 11 over de wegen- en 

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

 
 

10. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 bij de werken 'wegen- en 
rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat goed voor een bedrag 

van 44.578,09 euro, exclusief btw. 
 

 

11. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: verrekeningsvoorstel 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 1 bij de werken 'wegen- en 
rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat goed. De verrekening 

heeft geen financiële consequenties, het saldo is 0 euro. 
 

 
12. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: vorderingsstaat 2 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 bij de uitvoering van 

infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat goed voor een bedrag van 29.924,41 euro, inclusief btw. 

 
 

13. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: vorderingsstaat 3 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 bij de uitvoering van 
infrastructuurwerken in de Klein Gentstraat goed voor een bedrag van 3.459,24 euro, inclusief 21 % 

btw. 
 

 

14. Openbaar groen: snoeiwerken de Ghellincklaan en Kruisstraat: overeenkomst Regionaal 

Landschap Kleine en Grote Nete  



Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met het Regionaal Landschap 

Kleine en Grote Nete goed, tot het uitvoeren van snoeiwerken en het correct nummeren van de 
lindebomen in de dreven de Ghellincklaan en Kruisstraat in Noorderwijk volgens de offerte van Bergen  

Boomverzorging. De totale kostprijs voor de stad bedraagt 16.743,02 euro inclusief btw. Het Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete subsidieert 8.500 euro via hun landschapswerking. 

 

 
15. Privatieve inname van het openbaar domein: Anicca's Anders bloemen en planten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van de heer (X)* van de zaak  

Anicca's Anders goed. De heer (X)* krijgt de toestemming om op 30 oktober 2018 en 31 oktober 2018 
op het kerkhof, gelegen aan de Lichtaartseweg 111 in Herentals, te rijden en bestellingen af te leveren. 

 
 

16. Wandelbrug over Aa ter hoogte van Kweek en Meivuurstraat:  verslag vergadering 9 

augustus 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 9 

augustus 2018 over de wandelbrug over de Aa ter hoogte van de Kweek en de Meivuurstraat en beslist 
het project voor 15 % mee te financieren. De nodige kredieten worden voorzien in budget 2019. 

 

 
17. Infrastructuurwerken 'herstellingswerken industriezone Wolfstee - Klein Gent': 

goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Grobbendonk, de 

gemeente Herenthout en de stad Herentals en de toewijzing van de studieopdracht voor de 

werken aan IOK via een inhouse opdracht - principiële goedkeuring 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring aan de toewijzing van de 

studieopdracht aan IOK voor de infrastructuurwerken "herstellingswerken in de industriezone Wolfstee 
- Klein Gent" in de stad Herentals, de gemeente Herenthout en de gemeente Grobbendonk aan de 

geldende uurtarieven, waarbij voldaan is aan de voorwaarden van een 'inhouse' opdracht cfr. artikel 

30§3 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent principiële goedkeuring aan de  

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Herentals, de gemeente Herenthout, de gemeente 
Grobbendonk en IOK inzake de geplande occasioneel gezamenlijke opdracht voor infrastructuurwerken 

'herstellingswerken in de industriezone Wolfstee - Klein Gent'.  
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier 

te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 
 

18. Stopzetting openbaar douane-entrepot type F: Welvaartstraat 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van het infopunt en het 
openbaar entrepot type F, Welvaartstraat 1, 2200 Herentals door de Algemene Administratie Douane 

en Accijnzen en beslist om hen een aangetekende brief te versturen. 

 
 

19. Terugbetaling kosten takelen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de takelkosten van 152 euro, voor het takelen 
van het voertuig van (X)* op 27 juli 2018 op de Grote Markt terug te betalen. 

 
 

20. Wielerwedstrijd 't Scheef Kaderke op 6 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan 't Scheef Kaderke voor de 

organisatie van de wielerwedstrijd op 6 oktober 2018. De volgende beperkingen worden opgelegd: 
• De organisator verspreidt een bewonersbrief in 'Het Woud' om de buurt te informeren over de 

toegankelijkheid van de wijk. 
• De organisator richt het parcours zodanig in dat 'Het Woud' bereikbaar blijft door een dubbele richting 

in Keinigestraat. 



Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te 

nemen om de veiligheid van de deelnemers en van het verkeer te garanderen. 

Een parkeer- en stationeerverbod op zaterdag 6 oktober 2018 tussen 12 uur en 18.30 uur op volgende 
wegen: 

• Ring, in het gedeelte tussen Paradijsstraat en De Ghellincklaan 
• Kruisstraat, in het gedeelte tussen Ring en Schravenhage 

• Schravenhage 

• Hoge Weg, in het gedeelte tussen Schravenhage en Servaas Daemsstraat 
• Servaas Daemsstraat, in het gedeelte tussen Hoge Weg en Plassendonk 

• Plassendonk, in het gedeelte tussen Servaas Daemsstraat en Acacialaan 
• Acacialaan, in het gedeelte tussen Plassendonk en Landweg 

• Landweg, in het gedeelte tussen Acacialaan en Paradijsstraat 
• Paradijsstraat, in het gedeelte tussen Landweg en Ring. 

Verplichte enkelrichting in de rijrichting van de wielerwedstrijd op zaterdag 6 oktober 2018 tussen 13 

uur en 18 uur in volgende straten: 
• Ring, in het gedeelte tussen Paradijsstraat en Kruisstraat, verplicht te rijden richting Kruisstraat 

• Kruisstraat, verplicht te rijden richting Lankem/Schravenhage 
• Hoge Weg, in het gedeelte tussen Schravenhage en Servaas Daemsstraat, verplicht te rijden in de 

richting van Servaas Daemsstraat 

• Servaas Daemsstraat, in het gedeelte tussen Hoge Weg en Plassendonk, verplicht te rijden in de 
richting van Plassendonk 

• Plassendonk, in het gedeelte tussen Servaas Daemsstraat en Acacialaan, verplicht te rijden in de 
richting van Acacialaan 

• Acacialaan, in het gedeelte tussen Plassendonk en Landweg, verplicht te rijden richting Landweg 
• Paradijsstraat, in het gedeelte tussen Landweg en Ring, verplicht te rijden in de richting van Ring. 

In Landweg, in het gedeelte tussen Acacialaan en Paradijsstraat blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk. 

Dit om de wijk 'Het Woud' bereikbaar te houden. 
 

 
21. Merci! van Recupel op 11 oktober 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Recupel voor de organisatie van  

'Merci, van Recupel' op donderdag 11 oktober 2018 en voor het gebruik van de nieuwe parking achter 

zaal 't Hof. De organisator mag enkel een foodtruck plaatsen in het binnengebied op de betontegels, 
ter hoogte van de wadi. Het tijdelijk verkeersreglement zal opgemaakt worden. 

 
 

22. Internationale samenwerking: niet goedkeuren van subsidie internationale samenwerking 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist geen subsidie internationale samenwerking - 
zuidwerking uit te keren aan (X)* omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden voor een subsidie 

internationale samenwerking. 

 
 

23. Prijsuitreiking fiets- en wandelzoektochten op 3 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de winnaars van de fiets- en wandelzoektochten 
op woensdag 3 oktober 2018 om 19.30 uur in zaal 't Hof voor een receptie met prijsuitreiking. De kosten 

voor de aankoop van een gedeelte van de prijzen en de receptie worden ten laste genomen van de 
stadskas.  

 

 
24. Identiteitskaart: terugbetaling te veel betaald bedrag 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan (X)* 3 euro terug te betalen voor het te 

veel betaalde bedrag voor een identiteitskaart. 
 

 
25. Uitzonderlijke opening team burgerlijke stand op zondag 23 september 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester beslist om in te gaan op de vraag van VTM om op zondag 23 september 

2018 tussen 10 en 12 uur het stadsloket te openen voor de positieve registratie van orgaandonatie. 

 



 

26. 10-daagse van de geestelijke gezondheid: preventieactie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om op de wekelijkse vrijdagmarkt van 5 oktober 

2018 een infostand op te zetten rond het thema geestelijke gezondheid, in samenwerking met lokale 
partners in het kader van de '10-daagse van de Geestelijke Gezondheid'.  

 
 

27. OCMW: overzichtslijst raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2018. 

 

 
28. Stakingsaanzegging op 28 september 2018 voor de personeelsleden van de federale politie, 

lokale politie en de AIG 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van ACV-openbare diensten 

waarin zij stad Herentals op de hoogte brengen van de stakingsaanzegging op vrijdag 28 september 

2018 voor alle personeelsleden van de federale politie, lokale politie en de AIG. 
 

 
29. Aanstelling teamleider omgeving met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: 

Sindy De Roeck 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Sindy De Roeck, (X)*, aan als teamleider omgeving 
niveau C4 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van indiensttreding zal aan 

een later college van burgemeester en schepenen meegedeeld worden. 
 

 

30. Ontvangsten 2018: week 36 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 

 
31. Uitgaven 2018: week 36 en 37 

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

 
 

32. Bestelbonnen 2018: week 36 en 37 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 17 september 2018 goed. 

 
 

33. Levering en implementatie van een discussie- en geluidscaptatiesysteem voor de 

gemeenteraad - dossier 2018-081: goedkeuring van de raming, de lastvoorwaarden en de 

lijst van aan te schrijven kandidaten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-081 en de raming voor de 

opdracht 'Levering en implementatie van een discussie- en geluidscaptatiesysteem' goed. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

De raming bedraagt 15.000 euro voor de hardware (éénmalig) en 15.000 euro voor de software 
(jaarlijks). 

Het college van burgemeester en schepenen gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het college van burgemeester en schepenen nodigt volgende ondernemers uit om deel te nemen aan 

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 
• Media Office, Saffierstraat 5 / unit 13, 2200 Herentals 

• Houben Mediatechniek, Dokter Lenstralaan 30, 3650 Dilsen-Stokkem 
• BIS nv, Wayenborgstraat 1, Industriepark Noord 2 D, 2800 Mechelen 

• Notubiz, Antwerpseweg 124 - bus 13, 2630 Aartselaar 



• Televic Audiovisual nv, Brusselsesteenweg 79, 1850 Grimbergen 

• Green Valley Belgium nv, Thorpark 8300, Poort Genk 8300, 3600 Genk 

• AVEX B.V. BUIV, Excelsiorlaan 27, 1930 Zaventem. 
 

 
34. Leveren van een stenenklem en grijper voor de containervrachtwagen met laadkraan - 

dossier 20108-082: gunning van de opdracht 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van de firma MAN voor het 
leveren van een stenenklem en grijper voor de containervrachtwagen die recent aangekocht werd. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma MAN Truck & Bus, 
Brusselsesteenweg 406, 1730 Kobbegem voor 8.800 euro exclusief btw of 10.648 euro inclusief btw. 

 

 
35. Leveren van een vergadertafel en -stoelen voor het bureau van de algemeen directeur 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes van de firma's Drisag en 

Inofec voor het leveren van een vergadertafel en -stoelen voor het bureau van de algemeen directeur. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van de vergadertafel 

aan de firma Drisag, Diamantstraat 4, 2200 Herentals, tegen het bedrag van 1.577,23 euro exclusief 
btw of 1.908,45 euro inclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van de 12 

vergaderstoelen aan de firma Inofec BVBA, Gentseweg 518, 8793 Sint-Eloois-Vijve, tegen het bedrag 
van 1.726,36 euro exclusief btw of 2.185,26 euro inclusief btw. 

 
 

36. Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek (20192022) - dossier 2018-083: 

principiële goedkeuring van de raming en de lastvoorwaarden  

Besluit 
Het bestek met nr. 2018-083 en de raming voor de opdracht 'leveren van boeken voor de openbare 

bibliotheek van Herentals (2019-2022)' worden principieel goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

108.000 euro inclusief per jaar, dus 432.000 euro inclusief btw voor de volledige, maximale looptijd. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

Dit dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in een volgende zitting. 

 
Door het college 

Bij verordening 

 

de algemeen directeur                   de burgemeester 

 

 

 

 

 

Dirk Soentjens                      Jan Bertels 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


