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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 29 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; de heer Fons 

Michiels, schepen 
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd: 
mevrouw Bieke Baeten, schepen

 
1. Agenda gemeenteraad 6 november 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
volgende punten op de agenda van de gemeenteraad van 6 november 2018 te plaatsen: 

1. Hernieuwbare energie in Herentals - burgerparticipatie 
2. Omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2018077226 van Molenwater Groep / Gands voor 

het verkavelen van gronden: zaak van de wegen 

3. Omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018067915 van (X)* voor Burchtstraat 3 
en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53: zaak van de wegen 

4. Verkaveling V2009/001: aanvaarding kosteloze grondafstand 
5. Aanpassing reglement kerstmarkt 

6. Beheersplan Le Paige 

7. Iveka: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 
en vaststelling mandaat 

8. Cipal dv: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 
en vaststelling mandaat 

9. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring 
10. Budgetwijziging 2018: goedkeuring 

11. Budgetwijziging 2018 AGB Sport & Recreatie: goedkeuring 

 
 

2. Voetbalwedstrijd Personeel Stad Geel - Stad Herentals: gebruik stedelijke autobus 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de stedelijke autobus ter beschikking voor de 

voetbalwedstrijd op vrijdag 9 november 2018 in Geel tussen het personeel van het stadsbestuur en 
OCMW van Herentals en het personeel van de stad Geel. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de stedelijke autobus maximaal 3 keer per 
jaar kan ingezet worden voor initiatieven vanuit het personeel die zijn opengesteld voor de hele 

organisatie van de stad Herentals en het OCMW Herentals. 

 
 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018097754: verlening - (X)* - 
Schransstraat 20 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018097754 aan (X)*, op een terrein met adres Schransstraat 20 en met kadastrale 

omschrijving 3de afdeling, sectie D, perceel 114F. 
De aanvraag betreft het slopen van een schuur. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 



 

2/23 

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

omgevingsloket of melden aan omgeving@herentals.be. 
• Elke mogelijke verharding van het terrein moet verwijderd worden zodat het hemelwater 

optimaal ter plaatse kan infiltreren in de bodem. 
• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. Waar er 

braakliggend terrein vrijkomt door de sloop van het bestaande gebouw, moet ook een groene 

tuinzone voorzien worden. 
• 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. 
 

 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018062376: verlening – Gidsen 2de 
Kempen/(X)* - Kleerroos z/n 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018062376 aan (X)*, op een terrein met adres Kleerroos z/n en met kadastrale omschrijving 

2de afdeling, sectie C, perceel 560E. 
De aanvraag betreft: het verbouwen en het uitbreiden van de jeugdlokalen van en voor de Gidsen 2de 

Kempen. 
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. 

• Enkel het afvalwater van de toiletten mag aangesloten worden op de septische put. Pas na 

de overloop hiervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden. 
• Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de 
privéwaterafvoer. 

• Er moeten extra parkeermogelijkheden voor fietsers voorzien worden in het type van het 

aanleunsysteem. Men moet streven naar 50 % gidsen die met de fiets komen en hun fiets 
kunnen stallen. 

• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in 
functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd. 

• De bufferzone moet in zijn staat bewaard worden of als groene ruimte ingericht te worden. 
• De voorwaarden uit het advies van Toegankelijk Vlaanderen van 4 oktober 2018 moeten 

strikt worden nageleefd. 
• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - 

preventie - administratie van 10 juli 2018 met als kenmerk BWDP/HA/90051/004/01/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. 
 

 
5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018059505: verlening - (X)*/Nofollow - 

Zavelheide 5  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018059505 aan (X)*, op een terrein met adres Zavelheide 5 en met kadastrale omschrijving 
2de afdeling, sectie C, perceel 389T. 

De aanvraag betreft: uitbreiding voorschriften hoofdbestemming van lot G1 met 'parkeerplaatsen'. 
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 parkeervakken moeten aangelegd worden in grasdals. De rest van de parking moet 

aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 
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• Overtollig hemelwater moet afgeleid worden naar een inspecteerbare infiltratievoorziening op 

het eigen perceel. 
• De parking moet ingezet worden als een geclusterde parking voor het hele bedrijventerrein in 

Zavelheide. Dit wil zeggen dat de bezoekers en werknemers van alle bedrijven in Zavelheide 
vrij gebruik moeten kunnen maken van deze vrije parkeergelegenheid. 

• De bouwmisdrijven die gepleegd zijn op het terrein waar de bedrijvigheid van Intracto 

plaatsvindt, namelijk het terrein met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, 391R, 
moeten hersteld worden. Bij een volgende aanvraag voor het inrichten van de parkeerzone, 

moet dit herstel aangetoond kunnen worden. 
• De voorwaarden uit het advies van Elia van 3 augustus 2018 met als kenmerk 

GS/N/8420421/BA/KVR moeten strikt worden nageleefd. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden voor de 

blinde gevel van het rechts aanpalende gebouw, waar oorspronkelijk een bedrijfsgebouw aan 

gekoppeld moest worden. Indien dit met hout gebeurt, moet de duurzaamheidsklasse voor 
de gevelafwerking gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

• Indien men een parkeerzone inricht, moet deze voldoende kwalitatief worden afgewerkt en 
groen worden ingebed. 

• Indien men een parkeerzone inricht op het perceel, moet men een mobiliteitsscan uitvoeren. 

• Voor het overige blijven de verkavelingsvoorschriften van de oorspronkelijke verkaveling 
gelden. 

 
 

6. Beroep bij de Minister - dossier nummer OMV_2017008799: kennisname ministerieel 
besluit: uitspraak over beroep - Electrabel - Plassendonk 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister 
van omgeving, natuur en landbouw van 3 oktober 2018 waarbij het beroep van Electrabel nv tegen 

de weigering van de omgevingsvergunning nummer OMV_2017008799 voor het bouwen van drie 
windturbines inclusief verhardingen en toegangswegen en het exploiteren van een windturbinepark in 

de omgeving Plassendonk, ongegrond wordt verklaard. De minister bevestigt de beslissing van de 

deputatie van 29 maart 2018. 
 

 
7. Melding omgevingsvergunning OMV_2018116857, Geelseweg z/n - aktename 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning met nummer 
OMV_2018116857 van bvba Superbeton voor een tijdelijke bronbemaling gelegen Geelseweg z/n. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende bijzondere voorwaarden op: 
• Slechts wanneer de best beschikbare technieken niet toelaten om al het opgepompte 

grondwater te infiltreren in de bodem kan worden geloosd in de grachten. 
• Bij langdurige of zware regenval moeten de pompen stop gezet worden om de overbelasting 

van het grachtenstelsel te vermijden. 

• Alle voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden zodat de bronbemaling geen hinder 
veroorzaakt aan de buren en aan het doorgaand verkeer/voetgangers. 

 
 

8. Melding van overname van (X)* door (X)*, Plassendonk 12 - aktename 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding, ingediend op 4 oktober 

2018, door (X)*, Schransstraat 19, 2200 Herentals, voor een overname van een inrichting voor de 
exploitatie van een tuinbouw- en akkerbouwbedrijf van (X)*, op het perceel gelegen in 2200 

Herentals, Plassendonk 12, kadastergegevens afdeling 3 sectie A perceelnummers 311C. 
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9. 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. 
 

 

10.  Hernieuwbare energie in Herentals - burgerparticipatie 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor nieuwe projecten rond 
hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad te streven naar minstens 20 % rechtstreekse 

participatie (van burgers, lokale overheid, organisaties en bedrijven) via coöperaties, welke de ICA-
principes (ICA = Internationale Coöperatieve Alliantie) respecteren, zo zijn de natuurlijke 

hulpbronnen zo maximaal mogelijk een gemeenschappelijk goed. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking in 
samenwerking met de diverse betrokken diensten en mogelijk relevante derden. 

 
 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2018077226 van Molenwater Groep / Gands voor 

het verkavelen van gronden: advies 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent voor de omgevingsvergunningsaanvraag OMV 
2018077226, ingediend door Molenwatergroep / Gands, voor het verkavelen van gronden (4 loten 

voor meergezinswoningen en 2 loten voor openbaar domein en wegenis) een gunstig advies onder 
volgende voorwaarden: 

• Enkel de rooilijnen ter hoogte van het centrale plein kunnen worden goedgekeurd. De 

voorgestelde rooilijnen tussen de bufferzone en de aanpalende bebouwbare loten 1, 3 en 4 
worden best geschrapt. Het betreft hier de overgang tussen private kavels en openbaar 

domein en niet openbare wegenis. De rooilijnen van de buurtweg werden reeds vastgelegd 
bij de wijziging van 26 oktober 2017. De bufferzone wordt kosteloos afgestaan aan de stad 

Herentals met als doel om opgenomen te worden binnen het openbare domein. 

• Het advies van agentschap wegen en verkeer van 20 augustus moet worden gerespecteerd. 
De overloop van de wadi kan niet worden aangesloten op de baangrachten langs de ringweg. 

De wadi is voor huidig project voldoende gedimensioneerd voor buien met een 
terugkeerperiode van 20 jaar. 

• Het gunstig advies van Toegankelijkheidsbureau INTER van 6 augustus 2018 moet worden 

gerespecteerd. Er moet rekening worden gehouden met aangepaste en voorbehouden 
parkeerplaats(en) voor personen met een handicap. 

• Het preadvies van de lokale brandweer van 16 januari 2018 (kenmerk: 
BWDP/20160470/004/01/HAJPE) moet worden gerespecteerd. 

• De maximale helling van het middenplein, om voldoende functioneel te blijven, bedraagt 1,5 
à 2 %. Uitwerking van deze maximale hellingsgraad moet met respect gebeuren voor het 

overige ontwerp van openbaar domein, de te ontwikkelen private kavels én aanpalende 

eigenaars. Uitwerking moet evenzeer met respect gebeuren voor toegankelijkheid, 
waterhuishouding, te behouden bomen en privacy. 

• Het kruispunt Lierseweg en het inkomplein moet als een in-/ uitritconstructie worden 
uitgevoerd met doorlopend verhoogd voetpad van de Lierseweg (cfr. kruispunt Lierseweg – 

Vossenberg). 

• De private over te dragen delen ter realisatie van het rooilijnplan Lierseweg moeten met 
zelfde materialen afgewerkt worden als het bestaande voetpad langs de Lierseweg. 

• Het schorspad in de bufferzone betreft een private ontsluiting in de bufferzone en is strijdig 
met de bestemming. Dit pad wordt geschrapt. 

• De zone met kleiklinkers tussen de twee betonnen paden ter hoogte van het (geschrapte) 
schorspad wordt geschrapt. 

• De breedte van betonnen paden voor voetgangers en fietsers moet 2 m zijn. Om het 

woonerfkarakter te behouden, wordt voorgesteld om het westelijk pad een breedte te geven 
van 2 m en het andere betonnen pad te schrappen. Het te behouden pad moet aansluiting 

geven op het pad richting ringweg en het pad richting Waterloostraat. 
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• De ondergrondse parking onder het publiek domein moet zo een ontworpen worden dat het 

plein geschikt is om voldoende lasten te dragen. Uitgangspunt is enerzijds om als stedelijk 
plein te fungeren (marktje, …) en om geschikt te zijn voor het stallen van voertuigen van 

hulpdiensten (brandweer, …) en verhuiswagens. De aanvrager heeft informatief een 
schriftelijke verklaring van een stabiliteitsingenieur op 1 oktober 2018 overgemaakt aan de 

dienst Omgeving. Er moet bij de oplevering nog een ondertekende verklaring volgen van een 

stabiliteitsingenieur dat de constructie ook conform is uitgevoerd. 
• Het kruispunt van de trage weg / buurtweg met fietspad ringweg moet ingericht worden als 

een beveiligde bajonetoversteek. De uitvoering moet gebeuren met respect voor 
landschappelijke kwaliteit van de bufferzone. 

• De lavadrain moet over de hele lijn op een uniforme wijze worden voorzien in functie van 
onderhoud ter hoogte van volgende gevels: 

o ter hoogte van gebouw B (lot 1): langs gevel ter hoogte van bufferzone en langs 

gevels gericht naar middenplein 
o ter hoogte van gebouwen D en E (lot 3 en 4): vanaf bufferzone continu te voorzien 

tot en met de gevel ten zuiden van het middenplein. 
• Er moet een boombeschermingsplan worden opgemaakt door een erkende firma, deskundig 

in boomverzorging in functie van de op het verkavelingsplan aangeduide te behouden 

bomen. Dit plan fungeert in eerste instantie als motivering voor toekomstige 
vergunningsaanvragen op de voormelde site (effect van bouwproject en maatregelen ten 

aanzien van de te behouden bomen). In tweede instantie bevat het concrete maatregelen en 
visualisatie van de bescherming en monitoring van bomen voor, tijdens en na de 

bouwwerkzaamheden, zodat de bomen ook na de werken optimaal kunnen voortgroeien. Het 
boombeschermingsplan moet onderdeel uitmaken van het technisch dossier. 

• Niet alle hoogstammige bomen van perceel afdeling 2, sectie D, nummer 619D4 staan op de 

ingediende plannen weergegeven. Bij uitvoering van het wandelpad moet rekening gehouden 
worden met de bestaande hoogstambomen op dit perceel en de maatregelen die worden 

vooropgesteld door het boombeschermingsplan. 
• De concrete positiebepaling van de aanplant van nieuwe bomen moet gebeuren in overleg 

met de groenambtenaar van de stad Herentals. 

• De kroonprojectie van de bomen op het inkomplein moeten bij volledige wasdom 1 m van de 
uiteindelijke voorgevel blijven. Bij de keuze van het type boom moet hiermee rekening 

gehouden worden. De vertakking moet uiteindelijk plaatsvinden op 4,5 m om te vermijden 
dat ze opgesnoeid moeten worden in functie van het woonerf. 

• De kroonprojecties van de bomen op het centrale plein worden nu ofwel voorbij de 

voorgevelbouwlijn getekend of tot er tegen. Ook hier moet aangepast plantgoed voorzien 
worden zodat aanplantingen voldoende afstand bewaren van de gevels (cfr. burgerlijk 

wetboek). 
• Langs trage verbindingspaden in niet verharde zones moet een intensief te onderhouden 

maaizone van 1 m voorzien worden. 
• Het kleine versnipperd blokje groen langs lot 1, gebouw A wordt geschrapt. 

• Het inkomplein / buurtweg moet afwateren vanaf Lierseweg richting de ringweg en op basis 

van omgekeerd dakprofiel. Het centrale plein moet hierop aansluiten door ook af te wateren 
richting buurtweg. Op deze wijze garanderen we dat ook bij hevige regenval (> T20) private 

percelen gevrijwaard blijven en water in extremis stroomt richting de bufferzone.  
• De westelijke wadi is voorzien op een 20-jaarlijkse bui. Omwille van deze redenen is het 

aanvaardbaar om het advies van Agentschap voor Wegen en Verkeer te volgen en geen 

overstort te voorzien op baangrachten van de ringweg. Deze wadi moet wel op zo een wijze 
worden uitgevoerd dat bij intensere buien er een natuurlijke overloop is naar de bufferzone, 

langs de zuidzijde. 
• Het bufferbekken met rietveld dat fungeert als overstort moet veiliger worden aangelegd met 

een minimale helling van minstens 6/2 én zonder eilandjes. De zone voor het riet moet met 
een beschermlaag worden ingericht zodat het riet zich niet binnen de hele bufferzone gaat 

verspreiden. Dit bufferbekken moet wel op zo een wijze worden uitgevoerd dat bij intensere 

buien er een natuurlijke overloop is naar de bufferzone, langs de zuidzijde. 
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• Het bufferbekken / rietveld, inclusief rioleringswerkzaamheden Waterloostraat moeten 

vroegtijdig worden uitgevoerd, in nauw overleg met de technische dienst van de stad 
Herentals. 

• Publieke parkeerplaatsen voor bezoekers langs het woonerf moeten aangeduid zijn met een P 
in parkeervak. Parkeerplaatsen voor personen met een handicap moeten met verkeersbord 

en markering worden aangeduid. 

• Het verlichtingsplan moet afgestemd worden met de geplande hoogstambomen op het 
toekomstig openbaar domein. 

• Er moet een aangepast signalisatieplan worden opgemaakt en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de mobiliteitsambtenaar. 

• Bij de algemene geldende voorschriften wordt volgende toegevoegd: waterhuishouding: 
concrete bouwprojecten moeten voldoen aan de vigerende decretale bepalingen met 

betrekking tot integraal waterbeleid. De ladder van Lansink is het uitgangspunt (hemelwater 

opvangen, bufferen, hergebruiken, infiltreren, ...). 
• De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op 11 oktober 2017 met 

referentienummer https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4984 moeten 
uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota en 

het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na uitvoering ervan moet een bekrachtigde 

nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma in die nota, de eventuele voorwaarden bij de bekrachtiging, 

en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013'. 
• Conform het decreet Grond- en Pandenbeleid moet er een bescheiden woonaanbod 

gerealiseerd worden van 20%. 
• Een eenzijdige belofte moet ondertekend overgemaakt worden aan de stad met hierin de 

verklaring dat de bovengrondse fietsparkeerplaatsen / autoparkeerplaatsen op de private 

gronden maximaal toegankelijk zijn voor werknemers op de site en bezoekers en dat binnen 
de verkoopakte deze voorwaarde wordt opgenomen voor toekomstige eigenaars / bewoners 

en rechtsopvolgers. 
• Toevoeging bij voorschrift van artikel 1.2: de totale bruto vloeroppervlakte voor de functie 

detailhandel wordt beperkt tot maximaal 500 m². 

• Toevoeging bij toelichting van artikel 1.2: nevenbestemmingen zijn steeds in 
overeenstemming met de lokale visie op detailhandel én zullen daarenboven sterk afhankelijk 

zijn van de mobiliteit die deze functies genereren en het feit of de ontwikkeling voorzien is op 
deze dynamiek. 

• Gedeeltelijk schrapping in voorschrift van artikel 1.4: de zin ‘de buffer in huidige staat 

bewaren’ wordt geschrapt omdat de inrichting in relatie tot het ontwikkelingsproject net 
noodzakelijk is. 

• Volgende algemeen voorschrift wordt toegevoegd onder deel 1 - algemeen geldende 
voorschriften: 

 '9. Mobiliteit 
Parkeerbehoefte moet uitgaan van een maximale parkeerbehoefte voor fietsers, een minimale 
parkeerbehoefte voor personenwagens. Dubbel gebruik van parkeerplaatsen moet mee in 
beschouwing worden genomen. 
  Fietsers en voetgangers 

• 1 fietsparkeerplaats per bewoner, maximaal bovengronds (minstens 30%) 
• Fietsenberging en weg er naar toe moeten steeds comfortabel zijn. Fietsparkeerplaatsen 

moeten gemakkelijker bereikbaar zijn dan de personenwagens uitgaande van reële 

afmetingen van fietsen (1,8 m x 0,5 m) + manoeuvreerruimte (0,25 m voor breedte, 1,8 m 
voor de lengte) 

o Lift: minimum 2 m lengte  
o Helling: maximale helling 4 a 5% o Luie trap: maximale helling van 18% 

o Type fietsenstalling: voor bewoners gewoon een vrije ruimte voorzien met 
aanleunmogelijkheid (vb. omgekeerde U-beugel, P-beugel, vele varianten 

hierop). Dit is flexibelste voor gebruiker (op staander, laten leunen), en naar 

onderhoud en rein houden van de ruimte veruit het gemakkelijkste. Voor 
bezoekers aanleunmogelijkheid voorzien (vb. omgekeerde U-beugel, P-beugel). 
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• Fietsparkeerplaatsen voor bezoekers van bewoners, bezoekers van nevenbestemmingen en 
werknemers moeten bovengronds worden voorzien. Aantallen op basis van de aanwezige 
functies én getoetst aan representatieve tijdstippen. 

• Dubbelgebruik werknemers en bezoekers van bewoners mag mee in beschouwing genomen 
worden. 

• Minstens ruimte voorzien voor 5% bakfietsen van het totaal aantal te voorziene 
fietsparkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en werknemers. 

• Voldoende oplaadpunt(en) voor elektrische fietsen. 
• Parkeerplaatsen voor fietsers op private eigendommen (gemeenschappelijke delen) worden 

binnen de huidige verkavelingsaanvraag mee in beschouwing genomen van de 
parkeerbehoefte. Dat wil zeggen dat ze ten alle tijde ook ten dienste moeten staan / 
toegankelijk moeten zijn voor werknemers en bezoekers aan de site zodat de 
parkeerbehoefte niet wordt doorgeschoven naar het openbaar domein. 

Personenwagens (matig stedelijk, schil centrum): 
• Minimale parkeerbehoefte per woonentiteit, inclusief 0,3 auto’s per woonentiteit voor 

bezoekers. Enkele richtinggevende cijfers zijn (bron: CROW, publicatie 317):  
o 1 slk appartement: 1  

o 2 slk appartement: 1,2  

o 3 slk appartement: 1,3  
o 3 slk woning: 1,3 

• Minimale parkeerbehoefte per nevenbestemming (bezoeker, personeel) is sterk afhankelijk 
van de effectieve invulling. Dynamische functies zijn op termijn mogelijk niet vergunbaar 
indien het voorziene parkeeraanbod niet uitbreidbaaar is. Enkele richtinggevende cijfers 
(bron: CROW, publicatie 317) zijn: Dubbel gebruik parkeerplaatsen, met werkdag / -avond 
als referentie, voor minimale en maximale parkeerbehoeften indien de invulling van 
commerciële ruimtes het dubbel gebruik ook effectief toelaat in de week en/of weekend 

o restaurant (8 pp/100m² waarvan 80% voor bezoekers)  

o café (4 pp/100m², waarvan 90% voor bezoekers)  
o wijksupermarktje (3,2 pp/100m², waarvan 85% voor bezoekers)  

o apotheek (2,5 pp/100m², 45% voor bezoekers)  

o kantoor zonder balie (1,7 pp/100m², waarvan 5% voor bezoekers)  
o kantoor met balie (2,1 pp/100m², waarvan 20% voor bezoekers)  

o arts/therapeut (2,2 pp per behandelkamer, 57% bezoekers, minimum 3pp 
per praktijk). 

• Bezoekers van bewoners en bezoekers aan de nevenbestemmingen worden bovengronds 
opgevangen. 

• Parkeerplaatsen voor personenwagens op private eigendommen (gemeenschappelijke delen) 
worden binnen de huidige verkavelingsaanvraag mee in beschouwing genomen van de 
parkeerbehoefte. Dat wil zeggen dat ze te allen tijde ook ten dienste moeten staan / 
toegankelijk moeten zijn voor werknemers en bezoekers aan de site zodat de 
parkeerbehoefte niet wordt doorgeschoven naar het openbaar domein. 

• Personeel en bewoners maximaal ondergronds voorzien. 
• Voldoende oplaadpunt(en) voor elektrische wagens voorzien 
• Er wordt op het toekomstig openbaar domein 1 parkeerplaats ingericht in functie van 

autodelen.' 
• Het kruispunt van de Lierseweg met het inkomplein moet ingericht worden als een 

inritconstructie met verhoogd voetpad (cfr. kruispunt Lierweg-Vossenberg). 

• Om veiligheidsredenen moet de kruising van de trage weg met het fietspad van de ringweg 
ingericht worden met bajonetconstructie. 

• De trage wegen in betonuitvoering moeten een minimale breedte hebben van minstens 2 m. 
Om het woonerfkarakter te behouden, wordt voorgesteld om het westelijk pad een breedte 

te geven van 2 m en het andere betonnen pad te schrappen. Het te behouden pad moet 
aansluiting geven op pad richting ringweg en pad richting Waterloostraat.   

• Uitkragingen: 

o artikel 2.2 / LOT 1 - gebouw B1: inspringende delen tot 1 m zijn toegelaten, 
uitkraging van 30 cm ten opzichte van oostelijke voorgevellijn is toegelaten vanaf de 

tweede bouwlaag 
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o artikel 2.2 / LOT 1 - gebouw B2: inspringende delen tot 1 m zijn toegelaten, 

uitkraging van 30 cm ten opzichte van oostelijke voorgevellijn is toegelaten vanaf de 
tweede bouwlaag, op voorwaarde dat minimale afstand tot overliggende gebouwen 

van 8 m gerespecteerd blijft (brandveiligheid). Uitkraging ten opzichte van 
bufferzone is niet toegelaten. 

o artikel 2.2 / LOT 3 - gebouw D2: uitkraging van 2,5 m ten opzichte van westelijke 

voorgevellijn (en dus boven voortuinzone) is toegelaten vanaf 2de bouwlaag én op 
voorwaarde dat de minimale afstand van 8 m tot overliggende gebouwen wordt 

gerespecteerd (brandveiligheid) 
o artikel 2.2 / LOT 3 - gebouw D3: uitkraging van 30 cm van voorgevel ten opzichte 

van bufferzone (en er dus voorbij) is niet toegelaten. 
• Uitpandige terrassen:  

o Artikel 2.3 / 45°-regel: niet enkel gevels maar ook uitpandige terrassen moeten 

rekening houden met 45°-regel. 
o Artikel 2.3 / LOT 1 - gebouw A: uitpandige terrassen van 1,5 m voorbij de 

voorgevellijn zijn vanaf de 2de bouwlaag toegelaten langs Lierseweg en inkomplein. 
o Artikel 2.3 / LOT 1 - gebouw B1: uitpandige terrassen van 1,5 m voorbij de 

voorgevellijn zijn vanaf de 2de bouwlaag toegelaten langs inkomplein. 

o Artikel 2.3 / LOT 1 - gebouw B2: uitpandige terrassen met maximale diepte van 1,5 
m, gericht naar inkomplein, zijn vanaf 2de bouwlaag toegelaten op voorwaarde dat 

de 8 m afstand tussen overliggende gebouwen gerespecteerd blijft (brandveiligheid) 
o o Artikel 2.3 / LOT 2 - gebouw C: uitpandige terrassen van 1,5 m voorbij de 

voorgevellijn zijn vanaf de 2de bouwlaag toegelaten langs inkomplein op voorwaarde 
dat de voorziene terassen in overeenstemming zijn met de maximale kroonprojectie 

van de bomen op het plein volgens het inrichtingsplan. Een uitpandig terras moet 

minstens 1 m afstand nemen van deze maximale kroonprojectie. De zuidwestelijke 
hoek fungeert als kopgebouw naar het het inkomplein én het centrale plein. Ook hier 

lijkt het logisch dat een uitpandig terras van 3 m gericht naar inkomplein (zone over 
15 m) mogelijk moet zijn in plaats van 1,5 m (conform overige gevels uit dit 

voorschrift) indien minstens 1 m afstand wordt gehouden van maximale 

kroonprojectie van de bomen op het openbaar domein. 
o Artikel 2.3 / LOT 3 - gebouw E: uitpandige terrassen zijn niet toegelaten aan de 

gevel, parallel aan de Ringlaan. 
• Naar binnen springende gevelvlakken op het gelijkvloers zijn mogelijk waar omschreven in de 

voorschriften. Het is wel van belang dat bij aanleg en materialisatie duidelijk moet blijken 

waar de rooilijn is (aanleg, materialisatie, …) 
• Artikel 3.4 / voortuinen lot 1, 2 en 3: de maximale hoogte van hagen of gesloten constructies 

in voortuin van loten 1 en 2 wordt beperkt tot 70 cm. Motivatie: de voortuinen liggen ter 
hoogte van kruispunt Lierseweg en het inkomplein en de hoogte van haag / tuinmuur mag de 

verkeersveiligheid (overzicht kruispunt) niet in het gedrang brengen. 
• Algemeen voorschrift / 7. Ondergrondse bouwlagen: de delen gelegen buiten de bouwzone, 

moeten ten minstens op 2 m afstand worden voorzien van private perceelsgrens. Ook de 

beschermingszone van een waardevolle boom is bepalend voor de inplanting van een 
ondergrondse garage. 

• Artikel 3.4 / tuinen lot 1, 3 en 4: private terrassen worden beperkt tot 4 m voorbij de 
achtergevelbouwlijn en de hoogte wordt beperkt tot 1,8 m. Opzet is dat de overige tuinzone 

nog wel kan blijven fungeren als gemeenschappelijke ruimte. 

• Artikels 2.3 en 3.4: de voorgestelde overgangen met de woningen Lierseweg 157 en 179 zijn 
niet afgestemd met de principes van het algemeen gewoonterecht op deze invalsweg. De 

diepte van de eerste én tweede bouwlaag van lot 1, gebouw A ten opzichte van Lierseweg 
wordt beperkt tot 15 m. De bijkomende terrasmuren tot maximaal 2de bouwlaag (voorschrift 

tuinen lot 1 en 2) voorbij deze maximale bouwdiepte worden enkel toegelaten mits akkoord 
van de aanpalende eigenaar en tot maximaal 2 m vanaf achtergevel. 

• Artikel 3.1 en 3.4/ tuinen met parkeergelegenheid op lot 1 en 2: uit terreinprofielen blijkt dat 

er voornamelijk een bijzonder verschil is tussen reliëf perceelsgrens van woning 
Lierseweg.179 en tuinzone van gebouw A met hierin de parkeergelegenheid boven op 

ondergrondse garage. De deels bovengrondse parkeergarage + opbouw + volwaardige 
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afscherming van parkeerplaatsen ten opzichte van aanpalende percelen (bv. 2 m 

haagstructuur) moet geheel binnen de 45°-regel worden georganiseerd. 
• Artikel 3.4 / zijtuinen en tuinen: muurconstructies op perceelsgrens met buur worden enkel 

toegelaten mits akkoord van de aanpalende / getroffen eigenaar en indien ze niet hoger zijn 
dan eerste bouwlaag. 

• Artikel 2.3 / gebouw D2 / bouwhoogte: het gebouw moet dusdanig ontworpen worden dat 

geen negatieve windeffecten veroorzaakt worden ten aanzien van het openbaar domein 
(verordenend). Opdat de omliggende publieke ruimte een aangename verblijfsruimte wordt, 

moet bij ontwerp van gebouw rekening gehouden worden met mogelijke windeffecten. Een 
toetsing door een deskundige terzake van het ontwerp aan mogelijke windeffecten kan ter 

informatie aan de omgevingsvergunningsaanvraag worden toegevoegd (toelichtend). 
• Algemeen geldend voorschrift nr. 5 - woonkwaliteiten: de minimale oppervlakte van 5 m² 

voor buitenruimte bij het algemeen voorschrift ‘minimale woonkwaliteit’ wordt vermeerderd 

tot minstens 7,5 m². Motivatie hiervoor: elke woonentiteit moet in de mogelijkheid zijn om 
een buitenruimte te hebben met voldoende ruimte voor minstens een tafel voor 4 personen. 

• De aanvrager moet wel rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing 
is om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek. 

• Toevoeging algemeen geldend voorschrift nr. 10 - bescherming bomen: de inplanting en het 

ontwerp van een gebouw moet zodanig gebeuren dat er geen negatieve effecten veroorzaakt 
worden aan nieuw aan te planten hoogstambomen en aan bestaande te behouden 

(waardevolle) bomen. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over volgende voorgestelde 

lasten: 
LAST 1 – aanleg wegenis, riolering en openbaar groen 

De houder van de vergunning is verplicht om de geplande infrastructuurwerken, meer bepaald de 

openbare wegenis, de riolering en het openbaar groen zoals aangegeven op het verkavelingsplan, en 
conform de voormelde voorwaarden, aan te leggen op eigen kosten. De vergunninghouder staat 

vanaf de voorlopige oplevering in voor het onderhoud van het openbaar groen voor een periode van 
2 jaar. De verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis, de 

riolering én het openbaar groen. Er moet op basis van deze gemeenteraadsbeslissing een aangepast 

technisch dossier worden opgemaakt (conform meest actuele versie van standaardbestek 250). 
De houder van de vergunning garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de kunst, 

uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein. 
• De plannen, lastenboek en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het college van 

burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

• De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de aanleg van 
de wegenis, de riolering en het openbaar groen, moet erkend zijn, en moet worden aanvaard 

door het college van burgemeester en schepenen. 
• Vooraleer de werken kunnen aangevat worden moet de aannemer een 

coördinatievergadering organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van de 
technische dienst van de stad. 

• De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de 

voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de 

waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met 
betrekking tot de infrastructuur. 

• Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken. 

• De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zal gecontroleerd worden door 
een toezichter, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen. Het ereloon 

van de toezichter wordt vastgesteld op 1,5 % van de kostprijs van deze werken. De 
projectontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen. Dit artikel 

ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn toezichts- en coördinatietaken. 
 

LAST 2 – nutsvoorzieningen 

De houder van de vergunning staat - op eigen kosten - in voor het (laten) aanleggen van nieuwe 
en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. Ongeacht 
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de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende 

nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden: 
• Elektriciteit (Fluvius) 

• Gas (Fluvius) 
• Water (Pidpa) 

• Kabeltelevisie (Telenet, Proximus) 

• Telecommunicatie (Telenet, Proximus) 
• Openbare verlichting (Fluvius). 

De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in de 
gemeente contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte kostenramingen maken 

onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van de 
desbetreffende nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op heden werd 

er geen effectief offertevoorstel ontvangen van de diverse nutsmaatschappijen. 

 
LAST 3 – Autodelen 

De aanvraag gaat uit van een minimale parkeerbehoefte voor personenwagens. Om dit te 
bewerkstelligen moet ingezet worden op voldoende alternatieven die wandelen, fietsen en delen van 

auto’s stimuleert. Het toepassen van een minimale parkeerbehoefte resulteert rechtstreeks in een 

lagere investeringskost omdat er minder fysieke parkeerplaatsen in de ondergrond moeten worden 
voorzien (10.000 tot 20.000 euro per ondergrondse parkeerplaats). Autodelen is één van de 

milderende maatregelen die naar voor komen uit de mobiliteitstoets én kan mee een oplossing zijn 
om uit te blijven gaan van een minimale parkeerbehoefte. Voorkeur gaat uit van een 

autodeelsysteem op het openbaar domein dat bruikbaar is voor een zo breed mogelijk publiek. 
Hiermee ontstaat enerzijds een voordeel voor de begunstigde van de vergunning en een bijkomende 

taak die de overheid op zich moet nemen. 

De houder van de vergunning wordt een financiële last opgelegd in functie van de introductie van 1 
publieke autodeelwagen op het openbaar domein binnen dit verkavelingsproject én dit voor een 

periode van 2 jaar. De kostprijs hiervoor wordt geraamd op 20.000 euro. De stad introduceert een 
autodeelwagen op deze locatie pas na de voorlopige oplevering van de wegenis én bij een minimale 

bezetting van 50% van de woonentiteiten binnen het projectgebied. De autodeelwagen staat in 

dienst van alle bewoners van de stad Herentals. De betaling van deze last moet gebeuren gelijktijdig 
met de termijnen die gesteld zijn aan de borgstelling (zie last 4). 

 
LAST 4 - Financieel attest verkoop percelen en waarborgen  

Volgens art 4.2.16 §1 en §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een kavel uit een 

vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan 
negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte 

door de instrumenterende ambtenaar is verleden. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na 
overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor 

de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd 
is of gewaarborgd is door: 

• de storting van een afdoende financiële waarborg 

• een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële 
waarborg. 

Dit attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten heeft uitgevoerd, 
deels de nodige waarborgen heeft gegeven. De eigenaar legt als bewijsvoering volgende stukken 

voor: 

• Bewijs van afdoende borgstelling 
• Schriftelijke akkoorden van desbetreffende nutsmaatschappijen dat aan de door hen 

opgelegde voorwaarden is voldaan. 
Indien de uitvoerder van de wegenis ook instaat voor de uitvoering van het effectieve bouwproject 

en er geen financieel attest vereist is in het kader van verkoop van kavels, dan moet alsnog de 
vergunninghouder de nodige financiële waarborgen voorzien, ten vroegste net na de verlening van 

de omgevingsvergunning voor het verkavelen en de hierin verleende wegwerkzaamheden én ten 

laatste voor de aanvang van voormelde wegwerkzaamheden of voor de aanvang van het effectieve 
bouwproject indien deze de wegeniswerkzaamheden voorafgaan. De bouwprojecten die de 
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wegwerkzaamheden voorafgaan kunnen immers enkel worden verantwoord indien er voldoende 

financiële garanties zijn voor het toekomstig openbaar domein. 
De borgstelling  

De financiële instellingen die zich borg stellen voor de houder van de verkavelingsvergunning moeten 
verplicht gebruik maken van een model van borgakte. Dit model van borgakte wordt gevoegd bij de 

betekening van de verkavelingsvergunning aan de aanvrager en kan ook opgevraagd worden bij de 

dienst Omgeving van de stad Herentals. 
Om de uitvoering van de voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar 

voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken en toezichtskosten) zoals uit de 
goedgekeurde ramingen blijkt, eerst een overeenkomstige bankgarantie moeten neerleggen 

voorafgaand aan de aanvang van uitvoering van de verkavelingsvergunning, de hierin 
stedenbouwkundig vergunde werkzaamheden en voorafgaand aan het bouwproject indien dit 

voorafgaand de wegwerkzaamheden wordt uitgevoerd. 

Als waarborgen worden gesteld voor in de vergunning opgelegde lasten met betrekking tot: 
• De aanleg van de wegenis en riolering 

• De aanleg en het 2-jarig onderhoud van het openbaar groen 
• De introductie van autodelen 

• De kosten verbonden aan de diverse nutsvoorzieningen. 

Het bedrag van de waarborg is gelijk aan het bedrag van de vermoedelijke kostprijs van de werken 
zoals die blijkt uit een prijsofferte, welke ter goedkeuring is voorgelegd aan het college van 

burgemeester en schepenen van de stad Herentals, en verhoogd met 15%. 
Als waarborgen worden gesteld voor de aanleg van nutsleidingen, is het bedrag van de waarborg 

gelijk aan het verschil van de door de nutsmaatschappijen geraamde kostprijs en het aan de 
nutsmaatschappijen betaalde voorschot. Deze clausule is niet van toepassing als op moment van 

borgstelling kan aangetoond worden dat reeds rechtstreeks voldaan is aan de geraamde kostprijs 

van de nutsmaatschappij(en). 
Uitvoeringstermijnen  

Indien een financiële waarborg wordt verleend voor de aanleg van de weg, de riolering en het 
openbaar groen, dan gelden volgende dwingende termijnen voor het uitvoeren en afwerken van de 

werken: 

• de riolerings- en wegenwerken en het openbaar groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat 
tot voorlopige oplevering kan worden overgaan binnen een termijn van 3 jaar nadat het 

“financieel attest” (al dan niet in functie van verkoop) door het college van burgemeester en 
schepenen aan de houder van de vergunning is betekend of nadat de borgstelling heeft 

plaatsgevonden indien er geen financieel attest vereist is 

• de definitieve oplevering van de riolerings- en wegenwerken en het openbaar groen vindt 
plaats twee jaar na de voorlopige oplevering. 

Wijze van vrijgave  
De waarborg voor de wegen- en rioleringswerken en openbaar groen wordt vrijgegeven na schriftelijk 

akkoord van het college van burgemeester en schepenen, op volgende wijze: 
De werken worden in één geheel uitgevoerd en volledig afgewerkt. 85 % van de waarborg wordt 

vrijgegeven na de voorlopige oplevering en 15% van de waarborg wordt vrijgegeven na de 

definitieve oplevering. 
De waarborgen voor de aanleg van nutsleidingen worden volledig vrijgegeven na bevestiging door 

de distributiemaatschappijen van de betaling van het saldo van de geraamde kostprijs. 
 

LAST 5 - Kosteloze grondafstand 

De wegenis, inclusief uitrusting, riolering en openbaar groen (referentieplan: LIH 
16plan_afstand_van_grond de dato 21 augustus 2018) moeten kosteloos worden overgedragen ten 

voordele van de stad Herentals. Ditzelfde geldt ook voor de delen van volgende percelen die de 
realisatie van rooilijnplan Lierseweg (KB 20 oktober 1923) moet mogelijk maken: afdeling 2, sectie D, 

nummers 434K, 434W2, 434Z2 en 618B en welke niet op voormelde overdrachtsplan staan 
ingetekend. Naar aanleiding van de voormelde voorwaarde over aansluiting woonerf met Lierseweg 

moet er evenzeer ter hoogte de noordoostelijke hoek van lot 1 (gebouw A) een extra zone kosteloos 

worden overgedragen ten voordele van de stad Herentals. Als bijlage wordt een gewijzigde versie 
van het overdrachtsplan gevoegd dat rekening houdt met voorgaande voorwaarden  
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(LIH 16plan_afstand_van_grond_update_181018(002).pdf). Deze gewijzigde versie vervangt het 

oorspronkelijk ingediende overdrachtsplan. 
Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van de vergunning moet door de eigenaar een ondertekende 

‘eenzijdige belofte’ bezorgen aan de dienst patrimonium van de stad Herentals. Het model van deze 
éénzijdige belofte wordt als bijlage bij de vergunning toegevoegd. Deze overeenkomst omvat het 

verloop van overdracht en stelt volgende bijkomende voorwaarden: 

• De eenzijdige belofte is van toepassing onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen 
van een omgevingsvergunning voor het verkavelen én de geplande werkzaamheden op het 

openbaar domein. 
• Er moet een volledig dossier van kosteloze grondafstand uiterlijk 6 maanden na de definitieve 

oplevering van de werken op het latere openbaar domein worden bezorgd aan de stad. Bij 
niet naleving hiervan betaald eigenaar 250 euro per maand aan de stad, tenzij overmacht 

wordt aangetoond. 

• Een volledig dossier bestaat minstens uit: notariële ontwerpakte, geprekadastreerd 
opmetingsplan met aanduiding van de over te dragen gronden, een bodemattest en een 

hypothecaire staat. 
• De grond wordt vrij en onbelast gratis overgedragen aan de stad voor openbaar nut. 

• De stad zal het eigendom en genot van de grond bezitten vanaf datum van ondertekening 

van de authentieke akte. 
• De stad neemt de grond in staat waarin het zich bevindt bij ondertekening van de 

authentieke akte, met dien verstande dat alle opstanden ingevolge recht van natrekking van 
rechtswege eigendom worden van de stad. 

• Alle kosten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar, evenals de 
leveringskosten en kosten van opmeting en afpaling. 

• De kosteloze overdracht van het publiek domein boven de ondergrondse garage gebeurt 

onder volgende specifieke voorwaarden: 
o attest van een stabiliteitsingenieur waaruit blijkt dat opbouw van ondergrondse 

garage + opbouw plein voorzien is op lasten die gebruikelijk zijn voor hulpdiensten 
en stedelijke activiteiten zoals de organisatie van een marktje, foodtruckfestival, … 

en conform uitgevoerd. 

o De dakconstructies met wortelwerende dakbedekking blijft privaat, het publieke 
gedeelte start vanaf de scheidings- / glijfolie tot en met het maaiveld. 

o De drainage die eventueel als extra beveiliging aangelegd wordt ter voorkoming van 
lekken in de ondergrondse garage moet op private grond worden aangelegd en/of 

moet door de private eigenaar(s) worden onderhouden. o overdracht van armaturen 

en palen van openbare verlichting. 
 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het dossier ter goedkeuring van de zaak van 
de wegen kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 6 november 2018. De gemeenteraad 

neemt een besluit over die voormelde voorwaarden en lasten die gerelateerd zijn aan de zaak van de 
wegen. 

 

 
12. Advies: wijziging goedgekeurde toegankelijkheidsregeling OCMW bossen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot wijziging van de goedgekeurde 

toegankelijkheidsregeling OCMW bossen van 15 oktober 2014 goed. 

 
 

13. Collectorwerken Diependaal - W-069-2017 - afsluiten van openbare riolering op privaat 
terrein van Eigen Haard tussen Schuttersstraat en Diependaal en aanleg van nieuwe 

collector in Diependaal tussen de Blaasbalgstraat en de St.-Jobsstraat: vorderingsstaten 1 
en 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 in het dossier 'aanleg collector 
Diependaal' goed voor een bedrag van 45.576,12 euro, exclusief btw. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 in het dossier 'aanleg collector 

Diependaal' goed voor een bedrag van 67.977,14 euro, exclusief btw. 
 

 
14. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 20 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 20 van de 
werfvergadering van 12 oktober 2018 over het dossier 'Kasteel Le Paige: dringende 

onderhoudswerken'. 
 

 
15. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 17  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 17 bij het project 'wegen- 
en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Woud, Brouwerijstraat en Mussenblok'. 

 
 

16. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: goedkeuring vorderingsstaat 7 

(nulstaat) en vorderingsstaat 8 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 (nulstaat) en vorderingsstaat 8 
van Hegrola, Industrieweg 84, 2260 Westerlo voor de opdracht  

‘Herinrichting binnengebied Schaliken’ voor een bedrag van 160.100,08 euro exclusief btw en 
exclusief prijsherzieningen, goed. 

 

 
17. Binnengebied Schaliken: PV van vaststelling nr. 4  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van vaststelling nummer 4 van 

3 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, THV Brut/Lama, Antoine Dansaertstraat 92, 1000 

Brussel goed. 
 

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

ingebrekestelling nr. 2 

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

2 van 16 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 
Berchem, goed. 

 
 

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

ingebrekestelling nr. 3 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 
3 van 18 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 

Berchem, goed. 

 
 

20. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018 : goedkeuring 
ingebrekestelling nr. 4 

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

4 van 23 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 

Berchem, goed. 
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21. Kunstencampus: opmaak destructieve asbestinventaris en beheersprogamma - 2018-

094: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het opmaken van een 
destructieve asbestinventaris en een beheersprogramma van de kunstencampus 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 16 
oktober 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

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

voordelige bieder, zijnde GEOSAN NV, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 42, 8870 Izegem, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.407,90 euro inclusief 21% btw. 

 

 
22. Contactvergadering nutsmaatschappijen: verslag vergadering 20 september 2018 

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

van 20 september 2018 met de nutsmaatschappijen. 

 
 

23. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Wolstraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om het distributienet ondergronds te brengen in de Wolstraat naar aanleiding van een 

bouwproject in de Wolstraat. 

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

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

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

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

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

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

1,5 m vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een 

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

 
 

24. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Poederleeseweg 

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 
Poederleeseweg tussen huisnummer 115 en 117. 

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. 
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• 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. 

• Telenet moet rekening houden met het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan van de 
Poederleeseweg zodat achteraf geen kosten gevraagd kunnen worden aan de stad voor het 

verplaatsen van de leidingen naar aanleiding van de aanleg van de fietspaden in de 

Poederleeseweg. 
 

 
25. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 

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 Lierseweg 

tussen huisnummer 129 en 137. 
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. 
 

 

26. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Driehoek 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om het gasnet uit te breiden in Driehoek voor een klantaansluiting. 

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. 
 

 
27. Tijdelijk verkeersreglement: invoeren enkelrichting Bremstraat tijdens Allerheiligen en 

Allerzielen 
Besluit 

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

invoeren van een enkelrichting in de Bremstraat tijdens Allerheiligen en Allerzielen: 
• Er wordt een enkelrichting ingevoerd in de Bremstraat van woensdag 31 oktober 2018 om 15 

uur tot en met maandag 5 november 2018 om 9 uur. 
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• Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C1, M3 en F19 en M5. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

28. Herinrichting binnengebied Schaliken W-063-2017 - signalisatieplan voetgangers en 

fietsers 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het signalisatieplan voor het 
binnengebied Schaliken voor voetgangers en fietsers zoals voorgesteld door de technische dienst. 

 
 

29. Aanleg parkeerplaatsen voor personen met een handicap in Lantaarnpad, 

Markgravenstraat, Belgiëlaan, parking Hummeltjeshof-Convent2, St.-Jansstraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvragen voor aanleg van 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap in Lantaarnpad, Belgiëlaan, Markgravenstraat, 

parking Hummeltjeshof-Convent2 en St.-Jansstraat en beslist om op volgende plaatsen 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan te leggen: Lantaarnpad 10 (1 parkeerplaats); 
Belgiëlaan 38 (1 parkeerplaats); St.-Jansstraat 10 (1 parkeerplaats); Parking Hummeltjeshof-

Convent2 (4 parkeerplaatsen). De parkeerplaatsen worden aangeduid met een blauwe omranding en 
met een sjabloon of een teken in het midden van de parkeerplaats. Er wordt ook telkens een 

verkeersbord E9a met symbool van rolstoel op een oranje paal geplaatst. 
 

 

30. Fietstrommel binnengebied Schaliken - 2018-092: goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden 

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

een fietstrommel pro 5.0 - ral 7024 in het binnengebied Schaliken tot stand komt bij wijze van de 

aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan Culobel Assembly nv, 

Hekkestraat 16, 9308 Hofstade, met een inschrijvingsbedrag van 5.647,00 euro inclusief 21 % btw. 
 

 

31. Oefeningen boogschieten Sint-Sebastiaansgilde 2019  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Sint-Sebastiaansgilde vzw 
voor het organiseren van de gevraagde oefenmomenten tussen 15 april 2019 en 15 september 2019. 

Er mag niet geschoten worden wanneer er andere activiteiten plaatsvinden in het Begijnhof die 
daardoor gestoord kunnen worden. 

 

 
32. Opendeurdag Sint-Sebastiaansgilde op 8 september 2019 

Besluit 
Het college van  burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de Sint-Sebastiaansgilde vzw 

voor het organiseren van 'opendeurdag naar aanleiding van Open Monumentendag' op 8 september 

2019 op het Begijnhof. 
 

 
33. Het warmste plein op 24 november 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren 

van 'het warmste plein' op 24 november 2018 op het pleintje van de Maalderijstraat. Het college van 

burgemeester en schepenen maakt een uitzondering op het retributiereglement voor de ontlening 
van materialen en stelt het gevraagde materiaal ter beschikking. 
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34. Impulssubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: dienstjaar 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de impulssubsidies in functie van 

de kwalitatieve verhoging van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator goed en geeft 
opdracht tot uitbetaling. 

 

 
35. Basissubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: dienstjaar 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de basissubsidies voor erkende 

Herentalse sportverenigingen goed en geeft opdracht tot uitbetaling. 
 

 

36. Internationale samenwerking: goedkeuring medewerking campagne Amnesty 
International 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om mee te werken aan de eindejaarscampagne 

van Amnesty International Vlaanderen door een gepersonaliseerde spandoek op te hangen van 1 tot 

31 december 2018 en om een briefschrijfactie te organiseren voor het stadspersoneel. 
 

 
37. EK voetbal 2020 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van (X)* voor het 

organiseren van het EK voetbal 2020 op de Grote Markt in Herentals. Het college van burgemeester 

en schepenen beslist om momenteel geen toestemming te verlenen aan organisaties op het 
grondgebied van Herentals om grote schermen te plaatsen op de Grote Markt, aangezien het EK 

georganiseerd wordt in 2020 en België momenteel nog niet gekwalificeerd is voor dit kampioenschap. 
 

 

38. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties en 
verlof tijdelijk andere opdracht - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

voor 2 uren en verlof tijdelijk andere opdracht voor 3 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 
2019. 

 
 

39. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties - 
(X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

voor 7 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 
 

 

40. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties - 
(X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 
voor 2 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 
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41. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties - 

(X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

voor 2 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

42. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties - 
(X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

voor 5 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 
 

 
43. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties - 

(X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 
voor 3 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

44. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties 

voor één vijfde - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, verlof voor verminderde prestaties 

voor 1/5de  van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

45. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: verlof voor verminderde prestaties 
vanaf 55 jaar halftijds - (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vastbenoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, een éénmalige overstap van een 

verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar voor 1/5de naar een verlof voor 
verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar halftijds, en dit vanaf 1 september 2018. 

 
 

46. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, tijdelijke leerkracht aan de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde prestaties van 1 

oktober 2018 tot en met 10 december 2018 voor haar volledige opdracht. 

 
 

47. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 
prestaties - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties voor haar volledige opdracht van 26 september 2018 tot en met 7 januari 2019. 
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48. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties voor 3 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

49. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 
prestaties - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 

prestaties voor 5 uren van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 
 

 
50. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 
prestaties voor zijn volledige opdracht van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

51. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid voor verminderde 

prestaties en verlof tijdelijk andere opdracht - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals afwezigheid voor verminderde 

prestaties voor 3 uren en verlof tijdelijk andere opdracht voor 1 uur van 1 september 2018 tot en 

met 30 juni 2019. 
 

 
52. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: zorgkrediet in het kader van zorg voor 

een kind tot en met 12 jaar voor één vijfde - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, zorgkrediet in het kader van zorg 
voor een kind tot en met 12 jaar voor 1/5de  van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

53. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: zorgkrediet in het kader van medische 

bijstand voor één vijfde - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, zorgkrediet in het kader van 

medische bijstand voor 1/5de  van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

54. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: loopbaanonderbreking met één vijfde 
in het kader van ouderschapsverlof - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, loopbaanonderbreking met 1/5de in 

het kader van ouderschapsverlof van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 
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55. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: halftijds zorgkrediet in het kader van 

zorg voor een kind tot en met 12 jaar - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan (X)*, vast benoemde leerkracht aan de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, halftijds zorgkrediet in het kader 

van zorg voor een kind tot en met 12 jaar van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 
 

56. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in 
het ambt van leraar: Amy Merrill 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Amy Merrill, (X)*, op 13 augustus 1969, vast 

te benoemen aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals als leraar kv - 

instrument: folk- en wereldmuziek: folkviool voor 2/22 en 1/20 en als leraar kv - muzikale en culturele 
vorming: folk- en wereldmuziek voor 1/22  vanaf 1 oktober 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Amy Merrill te affecteren aan de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 2200 Herentals. 

 

 
57. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in 

het ambt van leraar – Dorien Duysburgh 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Dorien Duysburgh, (X)*, vast te benoemen 
aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals als leraar kv - dansinitatie 

voor 2/22, als leraar kv - danslab voor 6/22, als leraar kv - danslab klassieke dans voor 4/22 en als 

leraar kv - danslab klassieke dans voor 3/20 vanaf 1 oktober 2018. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Dorien Duysburgh te affecteren aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 2200 Herentals. 
 

 

58. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: benoeming in vast dienstverband in 
het ambt van leraar – Lutgarde Engelen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist Lutgarde Engelen, (X)*, vast te benoemen aan de 

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals als leraar kv - samenzang voor 0,5 

uur vanaf 1 juli 2018 en als leraar kv - altsaxofoon voor 2 uur vanaf 1 oktober 2018. Het gaat om een 
uitbreiding van vaste benoeming tot 5 uren. Het college van burgemeester en schepenen beslist om 

Lutgarde Engelen te affecteren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 
28, 2200 Herentals. 

 
 

59. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: tijdelijke aanstellingen 2018-2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende leerkrachten tijdelijk aan te stellen 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals van 1 september 2018 tot en 
met 30 juni 2019 (tenzij anders vermeld): 

(X)* 

 
 

60. Ambtelijke inschrijving: (X)* 
Besluit 

(X)* 
 

 

61. Ambtelijke inschrijving: (X)* 
Besluit 

(X)* 
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62. Ambtelijke inschrijving: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

 

63. Ambtelijke schrapping: (X)* 
Besluit 

(X)* 
 

 
64. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
 

 
65. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
 

 
66. Gezondheidsactie tijdens de zwembaddag 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in het kader van een sensibiliseringsactie voor 

gezonde voeding de deelnemers van de Zwembaddag op zondag 25 november 2018 van 12 tot 15 

uur via een sapjestrapper een verse smoothie aan te bieden. 
 

 
67. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 22 

Besluit 

(X)* 
 

 
68. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 23 

Besluit 

(X)* 
 

 
69. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 24 

Besluit 
(X)* 

 

 
70. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 25 

Besluit 
(X)* 

 

 
71. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 26 

Besluit 
(X)* 

 
 

72. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 27 

Besluit 
(X)* 
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73. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 28 

Besluit 
(X)* 

 
 

74. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 29 

Besluit 
(X)* 

 
 

75. SVPP 2014-2017: Voorlopige afrekening 2014, 2015 en 2016 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt in het kader van het Strategisch  

Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) kennis van het afrekeningsvoorstel van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Het toegekende bedrag 

bedraagt 103.495,33 euro per jaar. Omdat dit de maximale subsidie is die het stadsbestuur kan 
ontvangen per jaar, gaat het college van burgemeester en schepenen akkoord met het 

afrekeningsvoorstel van de FOD Binnenlandse Zaken. 

 
 

76. Kinderdagverblijf Hummeltjeshof: contactmoment voor ouders 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert op zaterdag 17 november 2018 een 
contactmoment voor de ouders van baby's en peuters van het kinderdagverblijf Hummeltjeshof in de 

vorm van een workshop 'muziek op schoot'. De kosten die hieraan verbonden zijn, vallen ten laste 

van de stadskas. 
 

 
77. OCMW: overzichtslijst raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst van de beslissingen 
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2018. 

 
 

78. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: hondenpoepkegel pleintje Rozenstraat - 

Azaleastraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 8 
oktober 2018 over het plaatsen van een hondenpoepkegel op het pleintje tussen de Rozenstraat en 

Azaleastraat en antwoordt met een brief. 
 

 

79. Ontvangsten 2018: week 42 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 

 

80. Bestelbonnen 2018: week 43 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 25 oktober 2018 goed. 
 

 
81. Uitgaven 2018: week 43 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
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82. Leveren op afroep van dranken voor diverse gebouwen van de stad en het OCMW - 

dossier 2018-080: goedkeuring van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst van 
aan te schrijven kandidaten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-080 en de raming voor de 

opdracht 'Leveren van dranken voor gebouwen van de stad en het OCMW (20192022)', opgesteld 

door de dienst financiën - overheidsopdrachten 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 
52.000,00 euro exclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

De opdracht wordt gegund voor een periode van 12 maanden en kan drie maal stilzwijgend verlengd 

worden met eenzelfde periode. De maximale looptijd bedraagt aldus 4 jaar. 
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal de stad Herentals optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen 
en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, 

meer bepaald het OCMW Herentals. 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

• Drankenhandel Verreydt nv Noorderwijk, Ring 99, 2200 Herentals 
• Drankenhandel Van Nueten, Hannekenshoek 25/4, 2200 Herentals 

• Spiessens bierhandel bvba, Gareelmakersstraat 45, 2200 Herentals 
• Bierhandel Willems en zoon, Leopoldstraat 26, 2280 Grobbendonk. 

 

Door het college 
Bij verordening 

 
de algemeen directeur                      de voorzitter 

 

 
 

 
 

Dirk Soentjens                        Jan Bertels 

 
 

 
 

 
 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


