
 

 
 

college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 15 oktober 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 

AnneMie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen; de 

heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
1. Aanvraag gebouwendossier nummer GB2018/003: opname in 

vergunningenregister – (X)* - St.-Waldetrudisstraat 91 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer  

GB2018/003 om het appartementsgebouw met 3 wooneenheden, gelegen in Herentals, 

St.Waldetrudisstraat 91 en kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 651T2, 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  

GB2018/003 om de buitenberging achter de bakstenen aanbouw, gelegen in Herentals, 

St.Waldetrudisstraat 91 en kadastraal bekend als afdeling 2, sectie D, perceelnummer 651T2, niet op 

te nemen in het vergunningenregister van de gemeente Herentals. Hiervoor is niet aangetoond dat 

deze opgericht werd vóór de inwerkingtreding van het gewestplan Herentals-Mol. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt dit besluit per aangetekende zending over aan de 

eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

2. Luchtkwaliteitsonderzoek Herentals: rapport VITO  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindrapport 'Monitoring van de 
luchtkwaliteit in Herentals' uitgevoerd door VITO met referentie 2018/MRG/R/1711. 

 

 

3. Adviesvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018067915: voorwaardelijk 

gunstig advies - (X)* - Burchtstraat 3 en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de 

omgevingsvergunning nummer OMV_2018067915 aan (X)*, op een terrein te Burchtstraat 3 en 

Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie G, percelen 

60D, 56P, 59Z, 59A2, 58E2, 61K, 62W, 62P en 62V. 

De aanvraag betreft: de herbestemming van een school en het bouwen van 4 rijwoningen. 

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. 

• Praktijkschool: Het gebouw heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die 

behouden en hergebruikt moet worden. 

• Oefenschool: Het gebouw heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die 

behouden en hergebruikt moet worden. 



 

• De 4 nieuwe woningen moeten aangesloten worden op de bestaande huisaansluitingen van 

de voormalige 5 huizen. De 5de aansluiting die niet meer hergebruikt zal worden moet 

afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap. 

• Sloop Wolstraat 33 en 35: de 2 aansluitingen op de openbare riolering moeten afgedicht 

worden volgens de regels van goed vakmanschap. 

• 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. 

• Gratis grondafstand voor openbaar nut van een strook langsheen de Wolstraat, aangegeven 

in gele markering op het 'inplantingsplan grondafstand'. De voorwaarden uit de bijgevoegde 

'belofte gratis grondafstand' moeten strikt nageleefd worden. 

• Het gebrek aan 14 fietsenstallingen moet opgevangen worden in de onderste verdieping van 

de oefenschool. Hierdoor zal er een woonentiteit verdwijnen. Om deze half ondergrondse 

ruimte op een kwalitatieve manier bereikbaar te maken voor fietsers, zou men een luie trap 

moeten voorzien met een helling van 18 %. Deze kan in de plaats komen van de trap die 

momenteel werd ingetekend aan de noordgevel van de oefenschool. Echter kan in aanloop 

van de definitieve beslissing nog bekeken worden of er een alternatieve manier bestaat om 

de 14 ontbrekende fietsenstallingen op de site in te plannen. Deze moeten dan wel veilig en 

overdekt zijn en bovendien kwalitatief zijn. Dit wil zeggen dat ze goed te bereiken moeten 

zijn en aan de opgelegde afmetingen moeten voldoen, dewelke in het verslag beschreven 

staan. 

• De parkeerproblematiek moet herbekeken worden in het kader van het toekomstige 

masterplan. Bij de ontwikkeling van dit masterplan moet er voldoende ingezet worden op 

fietsverkeer en moet nagedacht worden over ondergronds parkeren om zo de vergroening 

van de buitenruimte te kunnen garanderen. Verder moet er ook grondig nagedacht worden 

over de implementatie van alternatieve vervoersmiddelen. Op deze manier kan de auto 

misschien teruggedrongen worden en kan er meer lucht- en leefkwaliteit gecreëerd worden 

in de omgeving. 

• De site kan niet ontwikkeld worden indien de overeenkomst tussen de eigenaar van 

Wolstraat 43 en de eigenaar van de te ontwikkelen percelen geen gunstige uitkomst kent. De 

brandweg mag immers niet gehypothekeerd worden. 

• De doorgang tussen de praktijkschool en de oefenschool moet gevrijwaard blijven. 

• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in 

functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 

• Er dient een boombeschermingsplan te worden opgemaakt voorafgaand aan de werken 

waarin maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van de boom voor, na en tijdens de 

werken. Dit boombeschermingsplan moet voorafgaand aan de werken -tijdig- voorgelegd 

worden aan de stad Herentals om hierover goedkeuring te kunnen verlenen. Bij het niet 

correct naleven van het goedgekeurde boombeschermingsplan moeten de werken worden 

stilgelegd en kan een sanctie volgen. 

• 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. 

• De voorwaarden uit de adviezen van Fluvius System Operator van 24 juli 2018, Agentschap  

Onroerend Erfgoed van 14 maart 2018 met als kenmerk 4.004/13011/52.30, Toegankelijk  

Vlaanderen van 10 augustus 2018 met als kenmerk 20181782, Brandweerzone Kempen van 

18 juli 2018 met als kenmerk BWDP/2018-0091/001/03/HAJPE moeten strikt worden 

nageleefd. 



 

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

4. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer 2009/00205: Bouwberoep: 

Afvaardiging - Raad voor Vergunningsbetwisting zaak met rolnr. 1617/0173 - 

Paradijsstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een vertegenwoordiging af te vaardigen op 

de bemiddeling van 17 oktober 2018 om 10.30 uur naar de Raad voor Vergunningsbetwisting over de 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag nummer 2009/00205 van de Vlaamse Bouwmaatschappij 

bvba voor het bouwen van een appartementsgebouw met ondergrondse garages. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om (X)*, expert omgeving, specialiteit ruimte, af 

te vaardigen. 

 

 

5. Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018117054: aktename - (X)* - Graanstraat 6 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018117054 aan (X)* op een terrein met adres Graanstraat 6 en met kadastrale omschrijving 

4de afdeling, sectie A, perceel 302X. 

De aanvraag betreft het plaatsen van een veranda. 

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

• De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de woning. Het 

hemelwater van de nieuwe veranda moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen 

terrein. 

 

 

6. Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018116812: aktename - (X)* - Tarwestraat 32 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018116812 aan (X)* op een terrein met adres Tarwestraat 32 en met kadastrale omschrijving 

3deafdeling, sectie C, perceel 139M. 

De aanvraag betreft het bouwen van een pergola. 

Volgende voorwaarden worden opgelegd: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

• De hemelwaterafvoer mag niet aangesloten worden op de riolering van de woning. Het 

hemelwater van de nieuwe veranda moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen 

terrein. 

 

 

7. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 32 (Herentals) - nr. 21 (Noorderwijk), 

Herenthoutseweg - voorstel gemeenteraad 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om het 

voornemen tot een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 32 (Herentals) en buurtweg nr. 21  

(Noorderwijk), gelegen Herenthoutseweg, op een volgende gemeenteraad te agenderen. 

 

 

8. Site Koulaak: principieel akkoord onderhandse verkoop aan nvso De Woonbrug 



 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent principieel goedkeuring aan de onderhandse 

verkoop van de site aan de Koulaak, kadastraal gekend als Herentals 1e afdeling sectie B nrs. 686X2,  

687X en 688B2, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 2ha 12a 71ca aan nvso De 

Woonbrug, Augustijnenlaan 28/6 in 2200 Herentals voor een bedrag van 1.500.000 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst niet af te schalen op de aanwezige woonkwaliteit, 

verder ontwerpend onderzoek zal moeten uitwijzen welk woonprogramma haalbaar is op de site. 

Principieel kunnen wel reeds volgende standpunten worden ingenomen: 

• Het beoogde project past in het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Hoewel het project niet 

meer past binnen de uitgeputte sociale woonbeleidsconvenant en mogelijk volgens de 

huidige visie een meer divers programma op deze site aangewezen is, wil Herentals het 

beleid ten tijde van de aankoop bestendigen en de site Koulaak aanwenden voor sociale 

woonontwikkeling. 

Hiervoor wil de stad zich bij een volgende oproep kandidaat stellen voor een bijkomende 

convenant. 

• Openbare ruimte die een meerwaarde biedt voor de (ruimere) omgeving zal kosteloos 

worden ingelijfd in het openbaar domein, de stad neemt de zorg voor de aangebrachte 

infrastructuur op zich vanaf de overdracht na de definitieve oplevering. 

• Het advies van Aquafin moet worden gevolgd. 

• Het project is conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat op deze site 50 

woningen en/of kantoren voorziet, rekening houdend met de overgang tussen deze site en 

de vallei van de Kleine Nete. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt notaris Bieke Heyns aan om een ontwerpakte van 

verkoop op te maken. Het definitief besluit tot onderhandse verkoop wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad van zodra de ontwerpakte klaar is. 

 

 

9. Tijdelijk verkeersreglement: Eventing Ten Troon op zaterdag 20 oktober en zondag 21 

oktober 2018 

Besluit 

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

organisatie van 'Eventing Ten Troon' op zaterdag 20 oktober 2018 en zondag 21 oktober 2018 tussen  

07.30 uur en 18.45 uur. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Heikenstraat (vanaf Haanheuvel richting Vorselaar) op 

zaterdag 20 oktober 2018 en zondag 21 oktober 2018 tussen 07.30 uur en 18.45 uur. Deze 

maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en de 

verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer’, M3 en F45c. 

De hulpdiensten krijgen doorgang. 

 

 

10. Binnengebied Schaliken: speeltoestel - 2018-096: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het leveren en plaatsen van 

een speeltoestel in het binnengebied Schaliken tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het 

verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder, Kompan nv, Bosstraat 15, 8780 Oostrozebeke, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 4.734,73 euro inclusief 21% btw. 

 

 



 

11. Fietsstallingen - Perceel 2 (fietsbeugel (IO)) - 2017-095 : goedkeuring verrekening 1  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 van de opdracht 'fietsstallingen - 

Perceel 2 (fietsbeugel (IO))' voor het totaal bedrag in meer van 1.089 euro inclusief 21% btw. 

 

 

12. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 19 

Besluit 

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

werfvergadering van 5 oktober 2018 over het dossier 'Kasteel Le Paige: dringende 

onderhoudswerken'. 

 

 

13. Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017: 

verrekeningsvoorstel 3 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verrekeningsvoorstel 3 in het dossier 

'onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen, dienstjaar 2017' goed. Het omvat de 

aanleg van een fietssuggestiestrook aan de Morkhovenseweg en van een bijkomende 

fietssuggestiestrook aan de Hoge Weg. De kostprijs van deze verrekening is 12.582,62 euro, inclusief 

btw. 

 

 

14. Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwerken, dienstjaar 2017: 

vorderingsstaat 3 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 van het dossier 'onderhouds- en 

herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen dienstjaar 2017' goed voor een bedrag van 17.318,35 

euro, exclusief btw. 

 

 

15. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven- W-074-2018: werfverslag 7 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 7 van de werfvergadering 

van 2 oktober 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven'. 

 

 

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

ingebrekestelling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 

1 van 5 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 

Berchem, goed. 

 

 

  

17. Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018-054: goedkeuring 

verrekening 1 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 voor het uitvoeren van onderhoud- 

en herstellingswerken aan de onverharde wegen - Kapelstraat goed voor een bedrag in meer van 

2.044,90 euro inclusief 21% btw. 

 

 



 

18. Aanleg Begijnhofpark-W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 4, 5 en 6  

groenonderhoud 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt: 

• vorderingsstaat 4 voor het groenonderhoud van het dossier ‘aanleg Begijnhofpark’ goed voor 

een bedrag van 3.681,80 euro exclusief btw 

• vorderingsstaat 5 voor het groenonderhoud van het dossier ‘aanleg Begijnhofpark’ goed voor 

een bedrag van 255,82 euro exclusief btw 

• vorderingsstaat 6 voor het groenonderhoud van het dossier ‘aanleg Begijnhofpark’ goed voor 

een bedrag van 406,04 euro exclusief btw. 

 

19. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 23 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 23 van de 

werfvergadering van 28 september 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 

 

 

20. Realiseren van fietsbruggen i.f.v. de aanleg van de fiets-o-strade langs de spoorlijn 15 

Herentals-Balen - verslag coördinatievergadering 3 oktober 2018 

Besluit 

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

coördinatievergadering van 3 oktober 2018 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in 

functie van de aanleg van de fiets-o-strade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen. 

 

 

21. Weginfrastructuur Riddersberg - O-041-2017: studieopdracht - verslag 

overlegvergadering 4 juli 2018 

Besluit 

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

van 4 juli 2018 van het dossier 'weginfrastructuur Riddersberg - studieopdracht'. 

 

22. Studieopdracht fietsinfrastructuur - 2014-130: goedkeuring ingebrekestelling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 

1 van 11 oktober 2018 van het dossier 'studieopdracht fietsinfrastructuur (deel Veldhoven)' goed. 

 

 

23. Vernieuwen deur archiefgebouw - 2016-042: goedkeuring ingebrekestelling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt  het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 

1 van 1 oktober 2018 van het dossier 'vernieuwen deur archiefgebouw' goed. 

 

 

24. Vernieuwen deur koetshuis - 2017-051: goedkeuring ingebrekestelling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 

1 van 1 oktober 2018 van het dossier 'vernieuwen deur koetshuis' goed. 

 

 

25. Aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking - 2018-098: goedkeuring  

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek 2018-098 voor de opdracht 'Aanstellen 

veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking' 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. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat deze opdracht wordt gegund via de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende 

verlenging, telkens met 1 jaar. De opdracht kan 3 keer verlengd worden. De maximum looptijd van 

het contract wordt beperkt tot 4 jaar. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

• ASBT bvba, Technische Schoolstraat 47 bus 7, 2440 Geel 

• Vengineering BVBA, Zammelseweg 117, 2440 Geel 

• Abesco CVBA, Tiensesteenweg 79, 3380 Glabbeek 

• OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich 

• BE-Consult, Winkelomseheide 184, 2440 Geel 

• Macobo bvba, Industrieweg 45, 3980 Tessenderlo. 

 

 

26. JC2200: Plaatsing luchtkanalen - 2018-095: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Besluit 

Het college van burgmeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het plaatsen van 

luchtkanalen in het jeugdcentrum 2200 tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 1 

oktober 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder. 

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), Lauryssen Service BVBA, D'hoef 3, 

2960 Brecht (offerte 2), tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 28.407,68 euro inclusief 

21% btw. 

 

 

27. Contactvergadering Pidpa: verslag vergadering 6 september 2018 

Besluit 

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

van 6 september 2018 met Pidpa. 

 

 

28. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Zavelbosstraat 

Besluit 

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

voeren om een ondergrondse kabel te vervangen aan Zavelbosstraat 10. 

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. Eandis: uitvoeren van grondwerken - De Roest 

Besluit 

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

voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor een private verkaveling in De Roest. 

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. Aanvraag ambulante handel: de Wokmobiel 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de Wokmobiel, Herentalsesteenweg 120 uit 

Grobbendonk toelating om wekelijks op maandag tussen 15 uur en 19 uur op de Oud-Strijderslaan 

tegenover Mc Donalds te staan mits betaling van de verschuldigde retributie en mits rekening te 

houden met de veiligheid van de weggebruikers. Bij het verlaten moet het terrein netjes opgeruimd 

zijn. Het bestuur is steeds bevoegd om bij nalatigheid in te grijpen. 

 

 

31. Aanvraag vergunning kienavond Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31 in 

Herentals 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31 

in Herentals de toestemming om op vrijdag 19 oktober 2018 om 20 uur een kienavond te organiseren 

onder volgende voorwaarden: 

• De opbrengst van het kienspel wordt aangewend om de aankoop van een speeltuig voor de 

speelplaats van de kleuters te financieren. 

• De aankondiging en afgifte van de kienkaarten zal uitsluitend gebeuren op het grondgebied 

van de stad Herentals. 

• Het kienspel zal doorgaan in de gebouwen van Basisschool De Vesten, Augustijnenlaan 31 in 

Herentals. 

• Er zal binnen de maand na het afsluiten van het kienspel een volledige balans met de nodige 

bewijsstukken overgemaakt worden en aan het college worden voorgelegd. 

• Indien wordt vastgesteld dat de wet wordt overtreden of omzeild kan door het parket van de 

procureur des Konings tot vervolging worden overgegaan. De beambte, belast met de 

controle van de verrichtingen, moet steeds alle vereiste inlichtingen verstrekken, ongeacht 

het tijdstip en het aantal controles. 

• Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de gouverneur van de 

provincie Antwerpen en aan de procureur des Konings van Turnhout. 



 

 

 

32. Weginfrastructuur Riddersberg: studieopdracht - O-0412017: Projectnota - 

scenarioanalyse 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om wat betreft Riddersberg de optie van de 

halfverharding verder te laten uitwerken door het studiebureau. 

Het college van burgemeester en schepenen dient een aanvraag in voor de subsidies 'proeftuinen 

ontharding' waarvoor werd opgeroepen door Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw. 

 

 

33. Sluipverkeer Klein-Gentstraat: voorstel van gemeente Grobbendonk om verkeer te 

beperken door middel van versmalling 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van gemeente Grobbendonk 

om een tijdelijke versmalling aan te leggen in de Klein Gentstraat en beslist om geen toestemming te 

geven om de tijdelijke versmalling aan te brengen op het grondgebied van Herentals. 

 

 

34. Doorsteek Belgiëlaan en herinrichting entreezone stadspark 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de doorsteek in de Belgiëlaan en de 

entreezone van het stadspark te laten heraanleggen volgens het overgemaakte plan mits rekening 

gehouden wordt met volgende opmerkingen: 

• Er moeten paaltjes voorzien worden tussen voet- en fietspad daar waar het fietspad op de 

rijbaan komt om de fietsers te begeleiden en de veiligheid te verhogen. 

• Het fietspad tussen 't Loopke en Action moet aangelegd worden in grijze kleur, met 

uitzondering van de zone ter hoogte van de inrit naar de nieuwe parking van het 

binnengebied Schaliken. 

• De zebramarkering mag niet doorlopen tussen de plantvakken, dit moet beperkt worden tot 

de rijbaan. 

• Wat betreft het voorgestelde wildflower en grasmengsel moet rekening gehouden worden 

met de volgende opmerkingen. 

o De groeihoogte moet beperkt blijven tot maximaal 70 à 80 cm. 

o Het mengsel moet minimaal 5 jaar meegaan, zodanig dat het niet jaarlijks opnieuw 

ingezaaid moet worden. 

o Het mengsel moet geschikt zijn voor onderhoud van niet meer dan 2 tot maximaal 3 

keer per jaar maaien. 

o Het mengsel moet ook mooi ogen buiten de bloeiperiode. 

o Het mengsel mag enkel toegepast worden in de middenberm, onder de bomen wordt 

voor gras gekozen. 

• Wat betreft de bomen moet rekening gehouden worden met de volgende opmerkingen: 

o Er moet gekozen worden voor een boomsoort die snel groeit en van bij aanvang 

mooi oogt. 

o De gekozen bomen moeten goed op te snoeien zijn om de zichtbaarheid in 

Belgiëlaan te kunnen garanderen. 

o Er moet gekozen worden voor een type boom met weinig risico op wortelopdruk. 

o De boom die in het plantvak voor het skatepark staat moet uit het ontwerp 

weggehaald worden, gezien de beperkte ruimte die hier aanwezig is, hier zal de 

'plakpaal' geplaatst worden die nu voor de hoofdingang van het stadspark staat. 



 

• Het plantvak ingetekend daar waar het fietspad op de rijbaan komt wordt uit de plannen 

gehaald, hier wordt een verharding in betonstraatsenen voorzien, hetzij verhoogd aangelegd, 

hetzij afgeboord met paaltjes om te voorkomen dat hierop geparkeerd wordt. 

 

 

35. Kunstencampus: werfinrichting 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het aanbestedingsdossier op te nemen dat een 

werfzone van 8 m wordt voorzien voor het gebouw van de Kunstencampus over de volledige lengte 

van het gebouw, waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft over de huidige parkeerstrook. 

 

 

36. Deca 40 jaar: slechte lading en beschadigingen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de extra werkuren van het personeel, (ten 

bedrage van 237,50 euro) van de stedelijke werkplaats, voor het sorteren van de dranghekken, te 

verrekenen aan het evenementenbureau 'Pearls and Honey'. Bij een volgende overtreding van het 

reglement wordt het evenementenbureau voor 1 jaar geschorst voor de uitleen van materialen. 

 

37. Aanpassing reglement kerstmarkt 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om het reglement van de kerstmarkt 

2017 in te trekken en een aangepast reglement voor te leggen op een volgende gemeenteraad. 

Het schepencollege gaat akkoord om een extra artikel op te nemen in het geldende reglement van de 

kerstmarkt waarin staat dat noch het stadsbestuur noch de vzw Toerisme Herentals aansprakelijk 

kunnen gesteld worden voor geleden schade indien door overmacht de kerstmarkt niet kan 

doorgaan. 

 

38. Beheersplan Le Paige 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van het beheersplan voor 

het domein en het kasteel Le Paige. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de 

voorzitter van de gemeenteraad om het voorstel tot beheersplan van kasteel Le Paige ter 

goedkeuring voor te leggen aan de volgende gemeenteraad. 

 

 

39. Eindejaarsboodschap in samenwerking met ABK 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een eindejaarsvideo op te nemen in 

samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunst. 

 

 

40. Uitgave nieuwe infogids: gunning 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht voor de realisatie van de Herentalse 

informatiegids 2019-2020 te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking en toe te wijzen aan de firma Publi-touch, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo. De firma 

ontvangt een brief van de stad om te tonen aan de Herentalse handelaars. 

 

41. OCMW: overzichtslijst raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichstlijst van de beslissingen 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2018. 



 

 

 

42. Kennisname vernietigingsbeslissing functievoorwaarden adjunct algemeen directeur 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van 5 oktober 2018 

waarbij de gemeenteraadsbeslissing van 5 juni 2018 over de functievoorwaarden van de adjunct 

algemeen directeur vernietigd wordt. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van 

State tegen het vernietigingsbesluit van 5 oktober 2018 en stelt (X)*, jurist, aan als zijn 

vertegenwoordiger in de procedure. 

 

 

43. Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: overdreven snelheid Voortkapelseweg  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 25 

september 2018 over overdreven snelheid op de Voortkapelseweg en antwoordt met een brief. 

 

 

44. Schriftelijke vraag raadslid Stefan Verraedt: heraanleg Markgravenstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verraedt van 25 

september 2018 over de heraanleg van de Markgravenstraat en antwoordt met een brief. 

 

 

45. Selectieprocedure consulent cultuur: kennisgeving eindproces-verbaal 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van consulent cultuur. 

 

 

46. Selectieprocedure consulent noodplanning - kennisgeving eindproces-verbaal 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van consulent noodplanning. 

 

 

47. Aanstelling administratief medewerker dienstverlening & communicatie met een 

tijdelijke arbeidsovereenkomst - (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* op 30 juni 1987, aan als administratief 

medewerker dienstverlening & communicatie van 20 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 

 

48. Aanstelling administratief medewerker dienstverlening & communicatie met een 

vervangingsovereenkomst - (X)* 

Besluit 

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

dienstverlening & communicatie in vervanging van onbetaald verlof van (X)* van 20 oktober 2018 tot 

einde onbetaald verlof van (X)*. 

 

 

49. Uitbreiding van uren: Sabine Cloots, schoonmaker, niveau D 



 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Sabine Cloots, (X)*, aan als schoonmaker met een 

deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 13/38 vanaf 1 januari 2019. 

 

 

50. Onbetaalde onkostennota speelpleinwerking De Sjallekes 2017: oproep tot verzoening 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist zich tot de vrederechter te richten met de vraag 

de burger die de onkostennota niet betaald heeft, op te roepen om via de verzoeningsprocedure de 

achterstallige rekening en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten. 

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het 

uitvoerbaar: 

• (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel directeur de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaak. 

 

 

51. Niet-betaalde onkostennota kinderopvang: verzoek tot verzoening 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist zich tot de vrederechter te richten met de vraag 

de burger die zijn onkostennota’s niet betaald heeft, op te roepen om via de verzoeningsprocedure 

de achterstallige rekeningen en de aanmaningskosten te betalen vermeerderd met dossierkosten. 

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaande verzoeken en verklaart hen 

uitvoerbaar: 

• (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel directeur de opdracht de stad te 

vertegenwoordigen in deze zaak. 

 

 

52. Belasting verhuren van voertuigen met bestuurder: kennisname inkomsten 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de belasting op het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, aanslagjaar 2018. Het totaal aan inkomsten bedraagt 8.325,12 euro. 

 

 

53. Bestelbonnen 2018: week 41 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 15 oktober 2018 goed. 

 

 

54. Ontvangsten 2018: week 40 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten. 

 

 

55. Uitgaven 2018: week 41 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


