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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 3 december 2018 

 
Aanwezig: 
de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter; mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese 

Bergen, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; mevrouw 

Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 
Verontschuldigd: 

Mevrouw Mien Van Olmen, schepen 

 
1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018118720: verlening - (X)* - Ernest 

Claesstraat 60 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018118720 aan (X)*, op een terrein met adres Ernest Claesstraat 60 en met kadastrale 

omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 687N. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het toevoegen van een raamopening in de 

voorgevel. 

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

• De voorwaarden gesteld in de vergunning OMV_2018050355 blijven van toepassing. 
 

 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018079894: verlening - (X)* - Hoogton 
69 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de gevraagde afwijking 

van de geldende verkavelingsvergunning omwille van volgende redenen: 

• De afwijking voor de dakhelling kan aanvaard worden aangezien het hier een open bebouwing 
betreft. In de buurt komen verschillende dakhellingen voor. 

• De afwijking betreffende het dakmateriaal van de dakkapel is een veelvoorkomend materiaal 
voor residentiele afwerking waardoor dit aanvaard kan worden. 

• De carport wordt voorzien in stalen kolommen in plaats van in gevelmetselwerk. Dit kan 

aanvaard worden omdat dit een veelvoorkomend materiaal is voor carports. 
• De kroonlijsthoogte bedraagt 6,20 m in plaats van 6 m, maar kan aanvaard worden omdat het 

tegenwoordig met de strengere isolatienormen en technieken moeilijk is om 6 m aan te 
houden. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018079894 aan (X)*, op een terrein met als adres Hoogton 69 en met kadastrale omschrijving 

3de afdeling, sectie C, perceel 127R. 

De aanvraag betreft: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

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

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het 

huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is 
het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 
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wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 

technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 

• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 
Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

• Het tuinpad en de inrit moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 
• De aanleg van een inrit op het openbaar domein moet aangevraagd worden via 

www.herentals.be/inrit. 

• 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. 
• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

 
 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018107505: verlening - (X)* - 

Koppelandstraat 77  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018107505 aan (X)*, op een terrein met adres Koppelandstraat 77 en met kadastrale 

omschrijving 2de afdeling, sectie G, perceel 306B2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een ééngezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

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

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar er 
een blinde gevel ontstaat. 

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
• De bouwheer van het project moet zelf rekening houden met eventuele andere wetgeving die 

van toepassing is om hinder te beperken (zoals het burgerlijk wetboek, dat ook voor 
rechtstreekse inkijk bij aanpalende percelen beperkingen oplegt,..) 

• Ter hoogte van het terras op de eerste verdieping moet er op 60 cm van de zijdelingse 

perceelsgrenzen een ondoorzichtig scherm worden geplaatst om zo de inkijk bij de buren te 
beperken en te voldoen aan de wetgeving betreffende lichten en zichten. 

 
 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018111654: verlening - (X)* - Glasstraat 

18  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018111654 aan (X)*, op een terrein met adres Glasstraat 18 en met kadastrale omschrijving 

1ste afdeling, sectie E, perceel 393Z2. 
De aanvraag betreft het plaatsen van een omheining. 

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. 

 
 

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018095449: verlening - (X)* - Lierseweg 

76 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018095449 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Lierseweg 76 en met 

kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 380/02S. 
De aanvraag betreft het verbeteren en aanpassen van een keuken en sanitair op de 

benedenverdieping achteraan de woning. 

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

http://www.herentals.be/inrit.
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• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 

• Bijkomend huishoudelijk afvalwater moet afgevoerd worden via de bestaande huisaansluiting 
op de openbare riolering. 

• Het hemelwater van het terras moet afvloeien naar de omliggende bodem zodat het er ter 
plaatse kan infiltreren in de bodem. 

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

nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 
• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 

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

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 
 

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018095571: verlening - (X)* - 
Vennekenshoek 33 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018095571 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 33 en met 

kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427S. 
De aanvraag betreft het bouwen van een woning - halfopen bebouwing. 

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. 

• Het perceel ligt in collectief geoptimaliseerd buitengebied. Alleen het afvalwater van de 
toiletten mag opgevangen worden in een septische put. Pas na de overloop van deze put mag 

de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden. 
• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 
wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 

technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 
• De oprit en het tuinpad moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 

• Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

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

• De autostaanplaats in de zijtuinstrook mag in geen geval overdekt worden. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

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

functie van de blootstelling aan het buitenklimaat. 

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

 
 

7. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018102169: verlening - (X)* - 

Kapelstraat 28 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018102169 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Kapelstraat 28 en met 

kadastrale omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 193W. 
De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw. 

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. 



 

4/24 

• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting voor de afvoer van het huishoudelijk 

afvalwater aanwezig. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is het 

noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 
wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 

technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 
• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 

• Behalve voor het terras moeten de materialen die gebruikt worden voor de verhardingen 

waterdoorlatend zijn. 
• De breedte van de inrit aan de straatzijde moet beperkt worden tot 3 meter. 

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

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

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

van het bijgebouw moet bijgevolg kwalitatief afgewerkt worden ten aanzien van de buren, bij 
voorkeur met een gevelsteen. 

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

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

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

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 

 

8. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018093726: advies - (X)* - Nelson 
Mandelaplein 

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

omgevingsvergunning nummer OMV_2018093726 aan (X)*, op een terrein met adres Nelson 

Mandelaplein met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 236/02. 
De aanvraag betreft het kappen van bomen, het afbreken van een kippenhok en het bouwen van 2 

vrijstaande woningen. 
Het college van burgemeester en schepenen legt het dossier voor aan de gemeenteraad om een 

beslissing te nemen over de zaak van de wegen. 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert om de volgende voorwaarden en lasten op te 
leggen aan de  bouwheer voor voorliggend dossier: 

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

• De bouwlijnen moeten uitgezet worden door de stad. 
• Op lot 1 moeten volgende elementen bewaard worden:  

o 5 krenten (enkel deze ten noorden van de haagbeuk) 

o 1 haagbeuk. 
• Langs de noordelijke en oostelijke zijde moeten 5 linden aangeplant worden ter compensatie 

van de te kappen linden binnen het bouwproject. 
• Voor het overige moet het lot 1 aangeplant worden als hooiland. 

• Op het private terrein moeten minimaal 5 linden aangeplant worden ter compensatie van de 

overige 11 te kappen lindes. 
• Omwille van de gratis grondafstand moet de DWA-riolering uitgebreid worden (diameter 250 

mm in gres) tot aan de achterkant van het toekomstig openbaar domein (=na grondafstand 
lot 1). Op deze openbare riolering moet voor elke woning een aparte huisaansluiting met 

toezichtsputje gerealiseerd worden. Dit toezichtsputje moet zich bevinden ter hoogte van de 

scheiding openbaar/privé. 
• De breedte van de grindverharding op het private terrein mag maximum 4 m bedragen. 

• De extra te realiseren openbare wegenis moet identiek hetzelfde aangelegd worden als de 
wegenis waarop hij aansluit (breedte, profiel, materialen, wegopbouw). De aannemer die deze 
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werken uitvoert moet erkend zijn en moet vóór aanvang van de werken uitvoeringstekeningen 

opmaken met alle relevante gegevens hierop vermeld (grondplan en dwarsprofiel wegenis, 

wegopbouw, lengteprofiel + hellingspercentage riolering,…). Deze uitvoeringstekeningen 
moeten goedgekeurd worden door de technische dienst vooraleer deze werken mogen 

starten. 
• De bestaande wegenis moet voor een klein deel opgebroken worden zodat het gootprofiel in 

het midden van de rijweg kan doorgetrokken worden tot aan de achterkant van het 

toekomstig openbaar domein. 
• De werken op het toekomstige openbare domein zullen opgevolgd worden door een toezichter 

van de technische dienst. Bij de beëindiging van deze werken moet er een voorlopige 
oplevering opgemaakt worden dat zowel door de stad als door de aanvrager afgetekend moet 

worden. Bij deze voorlopige oplevering wordt afgetoetst dat de werken uitgevoerd zijn 
conform de uitvoeringstekeningen zoals opgemaakt door de erkende aannemer. 

• Als Pidpa het technisch noodzakelijk acht een uitbreiding te realiseren omwille van het extra 

openbaar domein dat gecreëerd wordt, moeten deze kosten eveneens gedragen worden door 
de bouwheer. 

• De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 26 november 2018 met kenmerk 
324748_45407 is ten laste van de bouwheer: kosten voor uitbreiding van het distributienet: 

een forfaitair bedrag van 4593,28 euro. 

• Vóór de ingebruikname van private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 
Ministerieel Besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de 

privéwaterafvoer. 
• Alle werken en kosten verbonden aan de inrichting en herinrichting van het lot 1 zijn ten laste 

van de bouwheer. 
• Strikte naleving van de voorwaarden uit de bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis 

grondafstand'. 

• De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Kempen - hulpverleningszone 5 (Geel) - 
preventie - administratie afgeleverd op 8 november 2018 moeten strikt nageleefd worden. 

 
 

9. Omgevingsvergunning nummer OMV_2018050175: kennisname verlening door deputatie 

- Provincie Antwerpen - (X)* - Kruisboogstraat - Greesstraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 31 
oktober 2018 waarbij de omgevingsvergunning nummer OMV_2018050175 onder voorwaarden werd 

verleend aan het provinciebestuur van Antwerpen voor het aanleggen van een fietsostrade die in zijn 

totaliteit zal lopen van Herentals tot Balen en waarbij deze aanvraag het gedeelte vanaf de 
Kruisboogstraat in Herentals tot aan het NMBS-station van Olen betreft. 

 
 

10. Melding omgevingsvergunning OMV_2018090949, Oud-Strijderslaan 181 - aktename 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunning met nr 

OMV_2018090949 van bvba PPG Coatings voor de exploitatie van een inrichting voor de opslag 
van verven en verftoebehoren, gelegen Oud-Strijderslaan 181, 2200 Herentals. 

 
 

11. Stedenbouwkundig attest nummer SA2018/002: advies deels gunstig deels ongunstig - 

Secant bvba - Rietbroek 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft deels een gunstig stedenbouwkundig attest met 
nummer SA2018/002 af aan (X)*, handelend in naam van Secant bvba, voor het terrein gelegen in 

Rietbroek in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 375C en 
403/04. 

De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw voor KMO met bijhorende reliëfwijziging en 

ontbossing. 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent enkel een gunstig advies over het principe om 

een bedrijfshal voor een kleine of middelgrote onderneming op te richten, rekening houdend met de 

verleende adviezen en opmerkingen uit het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft deels een ongunstig stedenbouwkundig attest met 

nummer SA2018/002 af aan (X)*, handelend in naam van Secant bvba, voor het terrein gelegen in 
Rietbroek in 2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, percelen 375C en 

403/04. 

De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw voor KMO met bijhorende reliëfwijziging en 
ontbossing. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over het voorliggende 
ontwerp omwille van volgende redenen: 

• De ontsluiting van voorliggend terrein moet gebeuren via de buurtweg nummer 36, nabij 
Rietbroek en rekening houdend met draaicirkels, en dan verder naar Lierseweg. Het is aan de 

bouwheer om aan te geven hoe verkeer vermeden wordt richting Wolfstee (zowel vanaf de 

buurtweg nummer 36 als vanaf Rietbroek) en richting Lange Eerselsstraat. Ook moet 
aangegeven worden of de wegverharding in Rietbroek, geschikt is of kan worden gemaakt, 

voor het te verwachten bijkomende (vracht)verkeer. Rietbroek moet ontzien worden inzake 
mobiliteit. 

• Enkel urgentieverkeer en fietsverkeer kunnen via de buurtweg nummer 36 tot achteraan het 

terrein geleid worden. Het is aan de bouwheer om na te gaan bij de brandweer of de aanleg 
van een brandweg op de buurtweg nummer 36 realistisch is, rekening houdend met het 

beoogde hoogteverschil. 
• Er wordt in het ontwerp te weinig rekening gehouden met het hoogteverschil dat men 

voorstelt. Parkeren en manoeuvreren van verkeer (zowel eigen personeel, als leveren en 
lossen als keerpunt voor urgentiediensten) moet op het eigen terrein gebeuren en ook een 

overdekte fietsenstalling moet op het eigen terrein worden voorzien. Deze moeten bovendien 

realistisch bereikbaar zijn, rekening houden met bruikbare hellingen volgens de gegevens uit 
het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. De voorgestelde bouwstrook wordt te 

grootschalig voorgesteld om dit alles mogelijk te maken. 
• Het bestaande reliëf wijzigt door het egaliseren van het terrein. Dit kan worden verantwoord 

indien het gebouw dient als keermuur ten aanzien van het aanpalende perceel. Voor het 

overige moet het niveauverschil op een zo natuurlijk mogelijke wijze opgevangen worden. 
Voor alle ingrepen in de bodem/reliëfwijzigingen/grondtransporten/… moet worden voldaan 

aan de voorwaarden opgelegd in het bodemsaneringsdecreet. 
• Bij voorliggend project wordt voorgesteld om het tracé van een bestaande buurtweg nummer 

36 te wijzigen. De procedure tot wijziging van een buurtweg moet afgerond zijn voordat de 

omgevingsvergunning aangevraagd wordt. 
• De inrichting van het openbare domein moet gebeuren in overleg met de stad en met respect 

voor de bestaande bomenrij rechts van de buurtweg nummer 36. Ook verhardingen moeten 
hiervan voldoende afstand respecteren zoals beschreven in het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 
• Langs Rietbroek moet een groenbuffer van 5,00 m op het eigen terrein voorzien worden, met 

behoud van de 2 bestaande eiken langs de straatzijde en langs de buurtweg nummer 36 moet 

een groenbuffer van minstens 3,00 m met uitzondering van de inrit voorzien worden. 
• De voorwaarden met betrekking tot riolering, hemelwater en afvalwater, zowel op openbaar 

domein als privaat domein, zoals opgenomen in het verslag van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar, moeten gerespecteerd worden. 

• De verleende adviezen moeten gerespecteerd worden. 

 
 

12. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018067915: verlening - (X)* - 
Burchtstraat 3 en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018067915 aan (X)*, op een terrein 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. 



 

7/24 

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 & 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 13 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, moet men een luie trap 
voorzien met een helling van 18%. Deze komt in de plaats van de trap die oorspronkelijk werd 

ingetekend aan de noordgevel van de oefenschool. Op het aangepaste grondplan van de 
gelijkvloerse/half ondergrondse verdieping van de oefenschool is dit duidelijk weergegeven. 

Op dit aangepaste grondplan staan fietsenstallingen in de berging ingetekend, maar deze 

worden hier niet toegelaten. Er moet een doorgang gecreëerd worden voor de fietsers tussen 
deze bergruimte en de loft. De loft moet ingezet worden als fietsenberging. 

• De toegangsdeur aan de noordzijde van de oefenschool moet verbreed worden in functie van 
de fietsenstallingen.  

• 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 dient volledig gevrijwaard te 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 dient voorafgaand aan de werken – tijdig - voorgelegd te 
worden aan 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. 

• Het vrijgekomen openbaar domein zal in dezelfde materialen aangelegd moeten worden als 
deze die men gebruikte bij de aanleg van het huidige voetpad, namelijk een stoeptegel. De 
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taak voor de inrichting van de vrijgekomen openbare grond zal overgedragen worden aan de 

stedelijke werkplaats van stad Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op: 
• De financiële last voor de inrichting van het vrijgekomen openbaar domein zal overgedragen 

worden aan de aanvrager en toekomstige vergunninghouder. Deze financiële last zal allerlei 
dingen omvatten zoals het materiaal, de fundering, de werkuren van de arbeiders enzovoort. 

Men zal hiervoor een aanrekening krijgen van stad Herentals. 

 
 

13. Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen: 
Zandstraat 75 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebouw Zandstraat 75 te schrappen uit de 

inventaris van leegstaande gebouwen of woningen. Het pand was op het moment van opname 

gedurende een termijn van tenminste 6 maanden in gebruik overeenkomstig de functie. 
 

 
14. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018121665: verlening - (X)* - Nederrij 

95 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018121665 aan (X)*, op een terrein met als adres Nederrij 95 en met kadastrale omschrijving 
1ste afdeling, sectie F, perceel 42M. 

De aanvraag betreft het wijzigen van een gevel. 
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. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 

 

15. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018092824: verlening - (X)* - Driehoek 
10 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018092824 onder voorwaarden aan (X)*, op een terrein met adres Driehoek 10 en met 

kadastrale omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceel 130E2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een ééngezinswoning op lot 3. 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de gevraagde afwijking van de 

verkavelingsvoorschriften omdat: 
• Het inplanten van de woning op 6,00 m uit de rooilijn doet afbreuk aan de goede ruimtelijke 

ordening. Bovendien wordt er op deze manier een deel van de bruikbare tuinzone ingenomen. 
De afwijking kan bijgevolg niet aanvaard worden. De woning moet ingeplant worden op 5,00 

m uit de rooilijn.  

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

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

• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het 

huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is 
het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 
technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 

• De verharding van de 3 overdekte ruimtes moet voorzien worden van een afvoer om vervuild 
onderhoudswater aan te sluiten op het afvalwatercircuit. 

• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering wordt niet toegestaan. 

Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 
• De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 
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• 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. 
• De woning moet op 5,00 m afstand van de rooilijn worden opgericht. 

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

• Er moet een zone van 3,00 m breed bewaard worden ten aanzien van het achterliggende 

agrarisch gebied. In deze zone mogen er geen constructies opgericht worden. De zichten naar 
het achterliggende agrarische gebied moeten bovendien bewaard blijven. Bijgevolg moeten 

ook de zijtuinstroken gevrijwaard blijven van constructies, zodat het landelijke karakter van de 
nabije omgeving bewaard blijft en gekenmerkt wordt. 

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

 

 
16. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018130315: verlening - (X)* - 

Augustijnenlaan 3A 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018130315 aan (X)*, op een terrein met adres Augustijnenlaan 3A met kadastrale omschrijving 
2de afdeling, sectie G, perceel 230N5. 

De aanvraag betreft het slopen van een gebouw. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

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

• Een attest 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 opgenomen in het bijgevoegde advies van Fluxys moeten nageleefd worden. 

• Na het slopen van de gebouwen moet het terrein als groene zone ingericht worden in 

afwachting van een nieuw project. Het terreinprofiel moet ongewijzigd blijven en aansluiten 
op het omliggende terreinprofiel. 

 
 

17. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018053687: verlening – Gemeente 

Herentals en Politiezone Neteland – Molenvest 19 t.e.m. 27 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018053687 onder voorwaarden aan de gemeente Herentals en politiezone Neteland op een 

terrein met adres Molenvest 19 tot en met 27 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, 
perceel 303A4. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding die werd ingediend voor de 

exploitatie van een ingedeelde inrichting. 
De aanvraag betreft: 

• De exploitatie van een ingedeelde inrichting: 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

17.3.3.1°b) 17.3.3.1°b) - 200 kg tot en met 2 ton, als de 
inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in 

een gebied ander dan industriegebied 

3 NIEUW 

32.1.1° 32.1.1° - feestzalen en andere voor publiek 
toegankelijke lokalen waar muziek 

geproduceerd wordt en het maximale 
geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) 

LAeq,15min en <= 95 dB(A) LAeq,15min is 

3 NIEUW 
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17.4 opslag van gevaarlijke producten in kleine 
verpakkingen 

3 VERANDERING 

3.3 lozen van huishoudelijk afvalwater in de 

openbare riolering 

3 VERANDERING 

43.1.2 Stookinstallatie. ( een stookinstallatie met een 

vermogen van 611 kW (43.1.2)) 

3 VERANDERING 

• Stedenbouwkundige handelingen: De herbestemming van het Belgacomgebouw tot 
kunstencampus en hoofdcommissariaat voor de politiediensten zone Neteland. 

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. 

• In de kelder moet een pompput voorzien worden voor de afvoer van het afvalwater van de 
sanitaire inrichting. 

• Alle putten op het terrein moeten vlot toegankelijk en inspecteerbaar zijn. 
• Het lozingspunt aan de linkerkant van het gebouw moet gedicht worden volgens de regels van 

goed vakmanschap. De werken moeten vooraf gemeld worden via 

technische.dienst@herentals.be. 
• Het opgevangen hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden via dienstkranen voor 

onderhoudswerkzaamheden binnen en rondom het gebouw. 
• Het buitenatelier, de binnentuin en de politieparking moeten voorzien worden van een 

acodrain zodat overtollig hemelwater kan afvloeien naar de infiltratievoorziening. 

• De politieparking moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 
• 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. 

• Men moet de luie fietstrap naar de fietskelder maximaal afvlakken. De helling dient zo vlak 
mogelijk te zijn binnen de technische mogelijkheden van het gebouw. De helling is nu 

ingetekend op 36 % (met een aantrede van 32,00 cm en een optrede van 11,80 cm). Volgens 

de richtlijnen van het fietsvademecum mag de helling maximaal 20 % zijn bij een luie trap. 
Ter vergelijking kunnen we stellen dat de luie trap van het Centraal Station te Antwerpen een 

helling van 18 % heeft (met een aantrede van 50,00 cm en een optrede van 9,00 cm). Ter 
vergelijking kunnen we ook stellen dat de luie trap aan het administratief centrum om naar de 

dienstfietsen en de keuken te gaan 19,50 % helt. Ter vergelijking kan men tenslotte stellen 

dat de luie trap aan het administratief centrum om naar de grote benedenzaal te gaan een 
helling heeft van 24,25 %. 

• De breedte van de trap dient zo breed mogelijk te worden gemaakt. Nu is deze op een 
breedte van 2,34 m ingetekend op het grondplan. Als je met fiets aan de hand wandelt, mag 

je rekenen op een breedte van 1,50 m. Als twee fietsers elkaar willen kruisen op de luie trap 

is er minimaal 3,00 m breedte nodig. Ter vergelijking kan men stellen dat de luie trap van het 
Centraal Station in Antwerpen 3,80 m breed is. Als een kruising op de trap tussen twee 

fietsers mogelijk moet zijn, dient de trap minimaal 3,00 m breed te zijn. 
• Tussen de onderste trede en de deur is er 90,00 cm. Een fiets is gemiddeld 1,70 m lang, wat 

betekent dat je, als je voor de deur zou staan, nog half op de helling staat. Dit kan als lastig 
ervaren worden met een zware fiets. Een goed deursysteem is essentieel, zodat je niet moet 

wachten of steeds je fiets kan blijven vasthouden. Een automatische deur is hier zeker zinvol. 

• De goten moeten tussen de 9,00 en 13,00 cm zijn bij een goot voor een enkele richting. Deze 
moet breder uitgevoerd worden bij een goot voor gelijktijdig gebruik en een dubbele richting. 

Fietsers moeten namelijk kunnen kruisen. Het is belangrijk dat men een trechter voorziet bij 
het begin en het einde om makkelijk te kunnen aanzetten. Er mag geen niveauverschil zijn bij 

de aanzet en het einde van de goot. Dit is niet duidelijk weergegeven op het plan en hier 

moet men bij de uitvoering voldoende aandacht aan besteden. 
• De diepte van de goten is in een ideaal scenario 7,00 cm. Dit is ook niet duidelijk op het plan 

en ook hier moet bijgevolg voldoende aandacht aan besteed worden bij de uitvoering. 
• Het moet de bedoeling zijn dat voertuigen die komen laden en lossen volledig in de ingang 

parkeren en dat ze bijgevolg niet op het voetpad of voor het zebrapad staan geparkeerd. 
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• De onbestemde ruimte van 1.300,00 m2 mag in geen geval ingevuld worden met een 

verkeersgenererende functie. Hiervoor moet een garantie aan de sector Stadsontwikkeling van 

Stad Herentals bezorgd worden wanneer de ruimte in gebruik genomen wordt. 
• De voorwaarden uit de adviezen van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel) - 

preventie administratie, van 13 september 2018 met als kenmerk  
BWDP/HA/2014/048/004/01/HAJPE, van ASTRID-veiligheidscommissie van 11 september  

2018, van Toegankelijk Vlaanderen van 5 oktober 2018 met als kenmerk 20182207, van 

Onroerend Erfgoed van 28 maart 2018 met als kenmerk 4.004/13011/52.31 moeten strikt 
worden nageleefd. 

• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 
nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 

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

De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal 

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
• Stad Herentals dient op de hoogte gesteld te worden van de begeleidende maatregelen die 

men zal nemen voor de hoge hellingsgraad van de trap naar de fietsenstalling. 

 
 

18. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018109308: verlening - (X)* - 
Kruisstraat z/n 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018109308 aan (X)*, op een terrein met als adres Kruisstraat z/n en met kadastrale 

omschrijving 3de afdeling, sectie D, perceel 43D. 
De aanvraag betreft: het kappen van twee zieke beuken. 

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. 

• Omwille van de landschappelijke waarde moeten de twee gekapte bomen vervangen worden 
door twee inheemse hoogstammige loofbomen zodanig dat het rechtlijnig landschappelijk 

element wordt hersteld. Deze moeten aangeplant worden in het eerstvolgende plantseizoen. 
Er moet op toegezien worden dat deze tot volle ontwikkeling kan komen. 

 

 
19. Kunstencampus: addendum huurovereenkomst VDAB 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het addendum van de 

huurovereenkomst met VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 Brussel, waarbij hun huurovereenkomsten van 
8 juli 2003 en 31 oktober 2006 voor delen van de Kunstencampus aan de Molenvest vanaf 1 januari 

2019 worden stopgezet en omgevormd naar een bezetting ter bede tot 31 maart 2019 tegen een 

eenmalige vergoeding van 33.000 euro. Verder blijven alle modaliteiten uit voormelde 
huurovereenkomsten van kracht. 

Burgemeester Jan Bertels en algemeen directeur Dirk Soentjens worden gemachtigd om het 
addendum te ondertekenen namens de stad. 

 

 
20. Aanvraag gebruik parking Markgravenstraat door het Evangelisch Centrum buiten de uren 

van het (huur)contract 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan het Evangelisch Centrum 
Herentals vzw om het parkeerterrein aan de Markgravenstraat 87 (voorheen nr. 75) te gebruiken op 

zaterdag 18 december 2018 van 12 uur tot 23 uur voor een gospelconcert. 

Het Evangelisch Centrum Herentals vzw moet afspraken maken met (X)*, directeur van de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst, over het openen en sluiten van het parkeerterrein. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) goed 

op 15 december van 20 tot 22 uur. 

 
 

21. Restauratie van het bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk: verslag 
bijeenkomst 14 november 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag opgemaakt door Bellemans 
Architecten van de bijeenkomst van 14 november 2018 over de stand van zaken van het dossier 

'Restauratie van het bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk'. 
 

 
22. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 13  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 13 van de 
werfvergadering van 13 november 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en 

voetpaden in Veldhoven'. 
 

 

23. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring 
vorderingsstaat 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 voor de opdracht 'Aanleg van 

fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' van Hegrola, Industrieweg 84, 2260 Westerlo goed, 
voor een bedrag van 179.462,85 euro exclusief btw. 

 

 
24. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 21 

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

van 19 november 2018 over de wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat. 

 
 

25.  Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 4 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 bij de werken 'wegen- en 

rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat' goed voor een bedrag 
van 144.115,20 euro, exclusief btw. 

 
 

26. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: vorderingsstaat 5 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 bij de werken 'wegen- en 

rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat goed voor een bedrag 
van 302.951,94 euro, exclusief btw. 

 
 

27. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-070-2017: goedkeuring 

vorderingsstaat 6 vorderingsstaat 1 bij verrekening 4 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 van Renotec nv, Acaciastraat 
14C, 2440 Geel voor de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’ goed met een 

bedrag van 27.956,06 euro exclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 bij verrekening 4 van Renotec nv, 

Acaciastraat 14C, 2440 Geel voor de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’ goed 

met een bedrag van 16.021,68 euro exclusief btw. 
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28. Vernieuwen deur archiefgebouw - 2016-042 : goedkeuring ingebrekestelling nr. 2 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces verbaal van ingebrekestelling nummer 2 

van 23 november 2018 van het dossier 'vernieuwen deur archiefgebouw' goed. 
 

 

29. Aanvullend verkeersreglement: St.-Jansstraat 10 - aanleg parkeerplaats personen met 
een handicap 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg 

van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van St.-Jansstraat 10 goed: 
• Ter hoogte van de St.-Jansstraat 10 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap 

aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen 

met een handicap en onderbord type GXa + 5 meter. 
• De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg. 

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid. 

 

 
30. Aanvullend verkeersreglement: Belgiëlaan 6 - aanleg parkeerplaats personen met een 

handicap 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg 
van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Belgiëlaan 6 goed: 

• Ter hoogte van Belgiëlaan 6 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap 

aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen 
met een handicap en onderbord type GXa + 5 meter. Deze parkeerplaats voor personen met 

een handicap heeft een definitief karakter en wordt duurzamer aangelegd. Er worden blauwe 
klinkers voorzien rondom de parkeerplaats en een tegelsjabloon in het midden van het 

parkeervak. 

• Overwegende dat de voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft. 
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 

verkeersveiligheid 
 

 

31. Aanvullend verkeersreglement: Lantaarnpad 10 - aanleg parkeerplaats personen met een 
handicap 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg 

van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Lantaarnpad 10 goed: 
• Ter hoogte van Lantaarnpad 10 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap 

aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto 

mindervaliden en onderbord type GXa + 5 meter. 
• De voorziene maatregelen gelden op een gemeenteweg. 

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 
verkeersveiligheid. 

 

 
32. Aanvullend verkeersreglement: Parking Hummeltjeshof - aanleg parkeerplaatsen 

personen met een handicap 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg 
van drie extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de parking van het 

Hummeltjeshof goed: 

• Op de parking van het Hummeltjeshof worden drie extra parkeerplaatsen voor personen met 
een handicap aangelegd. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid met de verkeersborden  



 

14/24 

E9a + picto personen met een handicap. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

op de parking van het Hummeltjeshof hebben een definitief karakter en worden duurzamer 

aangelegd. Er worden rondom de parkeerplaatsen blauwe klinkers voorzien en een 
tegelsjabloon in het midden van het parkeervak. 

• De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg. 
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 

verkeersveiligheid. 

 
 

33. Aanvullend verkeersreglement: Belgiëlaan - aanleg parkeerplaats personen met een 
handicap 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor de aanleg 

van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Belgiëlaan 38 goed: 

• Ter hoogte van Belgiëlaan 38 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap 
aangelegd. Deze parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a + picto personen 

met een handicap. 
• De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg. 

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 

Verkeersveiligheid. 
 

 
34. Tijdelijk verkeersreglement: Kerstmarkt 2018 

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

organisatie van de ‘kerstmarkt 2018’ op zondag 9 december 2018: 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de zuidkant (Lakenhal) van de Grote Markt van 
vrijdag 7 december 2018 om 6 uur tot en met maandag 10 december 2018 om 12 uur, dit op 

de parkeerstrook die het dichtst bij de Kerkstraat gelegen is. Hier wordt de kiosk geplaatst. 
Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 

• Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de rest van de zuidkant (Lakenhal) en op de 

noordkant (cc 't Schaliken) van de Grote Markt van zondag 9 december 2018 om 6 uur tot en 
met maandag 10 december 2018 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de 

plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord. 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op de zuidkant (Lakenhal) en noordkant (cc 't 

Schaliken) van de Grote Markt van zondag 9 december 2018 om 8 uur tot en met maandag 10 

december 2018 om 12 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van 
dranghekken met de nodige verlichting en verkeersborden C3, F45c en F41. 

• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
35. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Kleerroos - Stadspoortstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van de nieuwe appartementen op de 

hoek Stadspoortstraat-Boerenkrijglaan.  
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. 
• Het gaat hier over een aansluiting van een nieuw appartementsgebouw. De werken moeten in 

synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door elke 
nutsmaatschappij opengebroken moet worden. 

 

 
36. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Atealaan 

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

voeren om het ondergrondse kabelnet te vervangen  tussen Atealaan 10 en 12. 
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. 

 
 

37. Proximus: uitvoeren van grondwerken - Noordervaart 
Besluit 

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

voeren om een kabel te leggen in Noordervaart. 
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. 
 

 

38. Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - 
W-058-2017: aanleg auto-oplaadplaatsen Dorp Morkhoven 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de firma De Peuter, Rietbroek 1, 

2200 Herentals voor de het aanleggen van 2 auto-oplaadplaatsen op de parkeerstrook (kant 
middenplein) tegenover Dorp 13. 
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39. Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018-054: bijkomende 

vastlegging 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vastlegging 2018005559 voor het dossier 

'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen - 2018' te verhogen tot 74.874,38 euro 
inclusief btw. 

 

 
40. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: werfverslag 24 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 24 van de 

werfvergadering van 14 november 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 
 

 

41. Afsluiting en bekleding gevel na afbraak garages en bijgebouw in de Wasserijstraat - 
2018-103: goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

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

afsluiting en de bekleding van de gevel in de Wasserijstraat 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 13 

november 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt het leveren van een afsluiting en de bekleding van 

de gevel in de Wasserijstraat aan de economisch meest voordelige bieder, Houtbedrijf Lavrijsen NV, 
Koning-Albertstraat 123, 2440 Geel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.734,14 euro 

inclusief 21 % btw. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpplan voor het nieuwe openbaar domein 
in de Wasserijstraat goed. 

 
 

42. Opmaak beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving: lijst cultuurgoederen en presentatie 

gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening van 4 december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst van cultuurgoederen in het 
kader van het beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving.  

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de presentatie van het beheersplan 

Sint-Bavokerk en omgeving voor de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening van 4 december. 
 

 
43. Vernieuwen deur koetshuis - 2017-051 : goedkeuring ingebrekestelling nr. 2 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 2 

van 23 november 2018 van het dossier 'vernieuwen deur koetshuis' goed. 

 
 

44. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: aanpassing naam parking 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de naam van de parking te wijzigen in 

'parking Stadspark' en hiervoor de nodige aanpassingswerken te laten uitvoeren. 
 

 
45. Subsidies voor drempelverlagende bewegingsinitiatieven voor personen met een 

handicap: AC Herentals en Herentalse Zwemclub 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om AC Herentals een subsidie toe te kennen voor 

hun G-werking na controle van de bewijsstukken van de inkomsten en de uitgaven. 
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Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Herentalse Zwemclub geen subsidie toe te 

kennen voor hun G-werking. 

 
 

46. Projectsubsidies voor erkende Herentalse sportverenigingen: Kunstschaatsclub Herentals, 
IE-sport, Golfclub Witbos, Hockey Club Artemis, Locorotondo 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een projectsubsidie van 500 euro toe te 
kennen aan IE-Sport voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap Boccia en de overige 

kredieten pro rata te verdelen onder Golfclub Witbos, Hockey Club Artemis en Locorotondo onder 
voorbehoud van controle van de bewijsstukken. 

 
 

47. Opmerkingen op de clubfiches van sportverenigingen en toelichting dienst sport, jeugd & 

internationale samenwerking: kennisname 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eigen bemerkingen die de erkende 
Herentalse sportverenigingen noteerden op de clubfiches voor het werkjaar 2017. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de toelichting, situering door de dienst 

sport, jeugd en internationale samenwerking. 
 

 
48. Vrijwilliger activiteiten zwembad Netepark 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende vrijwilliger aan, die ingeschakeld wordt 

voor de begeleiding van de deelnemers van de aqualessen voor personen met een handicap in 2019: 

(X)* 
 

 
49. Fire & Ice Winterbar pop-up: principiële goedkeuring 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* van 4 Event bvba om Fire 
& Ice Winterbar te organiseren van 14 december 2018 tot en met 2 maart 2019 in kazerne Wolfstee. 

De winterbar is geopend van donderdag tot en met zondag telkens van 18 tot 23 uur. 
Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

• De organisator heeft een gunstig verslag van de brandweer nodig voor deze locatie. Een 

drankvergunning kan slechts aangevraagd worden indien de organisator hiervan in het bezit 
is. Een bewijs van goed gedrag en zeden moet ingediend worden voor de aanvraag van een 

exploitatievergunning. 
• Indien de organisator een evenement wenst te organiseren met afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) L Aeq, 15 min. moet het evenement apart aangevraagd worden. 
 

 

50. Opleidingstruck AZ Herentals op 4 december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan AZ Herentals voor het 
plaatsen van een opleidingstruck op de parking van het Netepark ter hoogte van het verkeerspark op 

dinsdag 4 december 2018 van 16 tot 21 uur. 

De nota voor het parkeerverbod wordt opgemaakt door de technische dienst. 
 

 
51. Veldloop AC Herentals op 20 januari 2019 

Besluit 
Het college van  burgemeester en schepenen verleent toestemming aan AC Herentals voor het 

organiseren van de jaarlijkse veldloop op 20 januari 2019 op het Netepark, Vorselaarsebaan te 

Herentals. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt en de gevraagde materialen zijn gereserveerd. 
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52. Back to the 90's op 2 maart 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KLJ Noorderwijk voor het 
organiseren van ' back to the 90's' op 2 maart 2019 in het KLJ lokaal. 

De gevraagde podiumelementen zijn beschikbaar. De geluidsmeter is reeds ontleend aan een andere 
vereniging. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95dB(A) 

goed tot 3 uur. 
 

 
53. 1 mei viering 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Curieus voor het organiseren 

van de '1 mei viering' op de noordkant van de Grote Markt. 

De gevraagde materialen worden ter beschikking gesteld. Het parkeerverbod wordt opgemaakt. Het 
verbruik van elektriciteit dient betaald te worden conform het retributiereglement. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm toe tot 95 d(B)A 
van 12 uur tot 18 uur. 

 

 
54. Zomerbeurs Numismatica 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan Numismatica 

Herentals voor het organiseren van 'zomerbeurs Numismatica 2019' op de zuidkant van de Grote 
Markt. 

Het verkeersreglement wordt opgemaakt. De gevraagde materialen staan in optie uitgezonderd de 

waterdarm. Het straatmeubilair wordt verwijderd uitgezonderd de verkeerspalen. 
 

 
55. Straatfeesten 2018: uitbetaling straatfeesten september, oktober, november, december 

2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 50 euro aan de organisatoren 

van de straatfeesten die plaatsvonden in september, oktober, november en december 2018. Het 
evenementenloket bezorgt aan de financiële dienst een lijst met de rekeningnummers van de 

organisatoren waarop de subsidie kan gestort worden. 

 
 

56. Jeugdaanbod 2019: sportkampen, speelpleinwerking, grabbelpas, zwemlessen en 
evenementen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een stedelijk aanbod voor kinderen en 

jongeren doorheen het jaar en tijdens de schoolvakanties. Het college van burgemeester en 

schepenen keurt de prijszetting voor de sportkampen goed. Andere deelnamegelden zijn vastgelegd 
door het retributiereglement. 

Het college van burgemeester en schepenen bewaakt de democratische toegangsprijzen voor de 
sportkampen door een goede mix van de verschillende prijscategorieën. 

Het aanbod gaat door op onderstaande data: 

• Sportkampen: 
o kerstvakantie: 2 tot en met 4 januari 2019  

o krokusvakantie: 4 tot en met 8 maart 2019 
o paasvakantie: 8 tot en met 19 april 2019 

o zomervakantie: 1 tot en met 19 juli 2019, 29 juli tot en met 9 augustus 2019, 
Gsportkamp van 12 tot en met 14 augustus 2019 

o herfstvakantie: 28 tot en met 31 oktober 2019 

o kerstvakantie: 2 en 3 januari 2020. 
• Speelpleinwerking: 
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De speelpleinwerking gaat door tijdens de zomervakantie. 

o De sjallekes: 1 tot en met 5 juli 2019, 8 tot en met 12 juli 2019, 22 tot en met 26 juli 

2019, 29 juli tot en met 2 augustus 2019, 12 tot en met 16 augustus 2019 (niet op 15 
augustus), 19 tot en met 23 augustus 2019 

o Speelbus 2.0: 8 tot en met 12 juli 2019, 15 tot en met 19 juli 2019, 5 tot en met 9 
augustus 2019, 12 tot en met 16 augustus 2019 (niet op 15 augustus) 

o Diependaal: 9 tot en met 12 juli 2019, 15 tot en met 19 juli 2019, 22 tot en met 26 

juli 2019, 29 juli tot en met 2 augustus 2019, 5 tot en met 9 augustus 2019, 12 tot en 
met 16 augustus (niet op 15 augustus) 

o NoMo: 15 tot en met 19 juli 2019, 22 tot en met 26 juli 2019, 12 tot en met 16 
augustus 2019 (niet op 15 augustus), 19 tot en met 23 augustus 2019, 26 tot en met 

30 augustus 2019 
• Grabbelpas: 

o kerstvakantie: 2 tot en met 4 januari 2019 

o krokusvakantie: 4 tot en met 8 maart 2019 
o paasvakantie: 8 tot en met 19 april 2019 

o herfstvakantie: 28 tot en met 31 oktober 2019 
o kerstvakantie: 23, 27 en 30 december 2019, 2 en 3 januari 2020 

• Zwemlessen: 

Doorheen het jaar zijn er 5 reeksen van 5 lessen en drie weken turbozwemmen doorheen het 
schooljaar 

o Turbozwemmen: 15 tot en met 19 april 2019, 1 tot en met 5 juli 2019, 19 tot en met  
23 augustus 2019 

Lessenreeks 1: 7 januari tot en met  9 februari 2019 
Lessenreeks 2: 18 februari tot en met 30 maart 2019 

Lessenreeks 3: 27 april tot en met 5 juni 2019 

Lessenreeks 4: 16 september tot en met 19 oktober 2019 
Lessenreeks 5: 4 november tot en met 9 december 2019 

• Evenementen: 
De volgende evenementen worden georganiseerd:  

o Buitenspeeldag Herentals: 8 mei 2019 

o Buitenspeeldag NoMo: 15 mei 2019 
o Kleutersportdagen in samenwerking met sportregio Kempen: 24 tot en met 28 juni 

2019  Scholenveldloop: 24 september 2019 
o Halloweenvertelwandeling: 31 oktober 2019 

o Zwembaddag: 24 november 2019  

o Wandelmeedag: 11 november 2019  
o G-sportdag: 12 oktober 2019 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de Buitenspeeldagen 2019 
op woensdag 8 mei 2019 in Herentals en op woensdag 15 mei 2019 in Noorderwijk en Morkhoven en 

verklaart zich akkoord met de voorwaarden. 
 

 

57. Subsidieverdeling werkingssubsidies culturele verenigingen 2017 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de subsidiebedragen uit te betalen aan de 
culturele verenigingen volgens de berekening van het bestendig bureau van de Herentalse 

cultuurraad. 

 
 

58. Nieuwjaarsreceptie 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om Outdoor Cooking aan te stellen als 
cateraar voor de nieuwjaarsreceptie op 11 januari in zaal 't Hof. De kosten hiervoor worden ten laste 

genomen van de stadskas. De dienst cultuur en toerisme volgen de receptie en de huldiging verder 

op. De dienst personeel zorgt voor de uitnodigingen en de verspreiding ervan. 
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59. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

60. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

61. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: aanstelling tijdelijke leerkracht (X)* 
Besluit 

(X)* 

 
 

62. Burgemeestersportretten 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de huidige burgemeester, de voorbije twee 

burgemeesters en de toekomstige burgemeesters gefotografeerd worden en dat de ontwikkelde foto's 
worden opgehangen in het administratief centrum van de stad Herentals. 

 
 

63. Mantelzorgpremie 2018 : toekenningen deel 3 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de mantelzorgpremie van 200 euro toe te kennen 

aan de volgende mantelzorgers : 
(X)* 

 
 

64. Premie voor personen met een handicap +21 jaar : deel 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een premie voor personen met een handicap +21 

jaar toe te kennen aan de volgende personen : 
(X)* 

 

 
65. Premie voor personen met een handicap -21 jaar :  deel 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de premie voor personen met een handicap -21 

jaar wordt toegekend aan volgende personen uit Herentals : 
(X)* 

 

 
66. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 
67. Ambtelijke inschrijving: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

68. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 
(X)* 
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69. Werkvloerproject werkstraffen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een overeenkomst af met vzw Boskat voor financiële 
hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, 

dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2018 en 2019. 
 

 

70. Vernietiging aanstelling adjunct algemeen directeur: kennisname en standpunt 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernietigingsbeslissing van 6 
november 2018 en de antwoordbrief aan de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van 
State tegen de beslissing van 6 november 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur die 

de gemeenteraadsbeslissing van 31 juli 2018 waarbij (X)* werd aangesteld als adjunct algemeen 

directeur, vernietigt. Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, bestuurssecretaris-jurist, 
aan om het college te vertegenwoordigen in de procedure van het annulatieberoep. 

Het college van burgemeester en schepenen trekt zijn beslissing van 5 oktober 2018 waarbij beslist 
werd een annulatieberoep bij de Raad van State in te stellen tegen de vernietigingsbeslissing van 5 

oktober 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, in. 

 
 

71. Aanstelling administratief medewerker sport, jeugd & internationale samenwerking met 
een vervangingsovereenkomst: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

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

Besluit 
(X)* 

 

 
73. Aanstelling arbeider groen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 
74. Wijziging verlenging aanstelling projectmedewerker ISOM: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

75. Tewerkstelling van jobstudenten via een interimkantoor (raamovereenkomst 2019-2022) 

- dossier 2018-106 - goedkeuring van de lastvoorwaarden en de lijst van aan te schrijven 
kandidaten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-106 en de raming voor de 

opdracht 'Tewerkstelling van jobstudenten via interimkantoor (raamovereenkomst 2019-2022)' 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 4.545,45 euro exclusief btw of 5.500,00 euro inclusief 21 % btw. 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 

beperkte waarde). 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de plaatsingsprocedure: 

• Accent Select interim, Stadspoortstraat 1, 2200 Herentals 

• Actief Interim, Fraikinstraat 10, 2200 Herentals 
• Ago Interim, Fraikinstraat 5, 2200 Herentals 
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• Konvert Interim, Bovenrij 65, 2200 Herentals 

• Synergie Interim, Bovenrij 57, 2200 Herentals 

• Unique Interim, Fraikinstraat, 2200 Herentals 
• Start People, Bovenrij 61-63, 2200 Herentals 

• Randstad, Grote Markt 3, 2200 Herentals 
• Plus uitzendkrachten, Bovenrij 31, 2200 Herentals 

• Tempo-Team, Grote Markt 5, 2200 Herentals 

• Manpower, Hofkwartier 26, 2200 Herentals 
• Forum Jobs, Burchtstraat 2, 2200 Herentals 

• VIO Interim Herentals, Fraikinstraat 1-3, 2200 Herentals 
• ASAP Herentals, Bovenrij 9, 2200 Herentals. 

 
 

76. Leveren op afroep van zakkenfilters voor de technische dienst van de stad en het OCMW - 

dossier 2018-093 - goedkeuring van de lastvoorwaarden - gunning van de opdracht  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-093 en de raming voor de 
opdracht 'Leveren op afroep van zakkenfilters voor luchtgroepen', 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 18.000,00 euro exclusief btw of 21.780,00 

euro inclusief 21 % btw. 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 

beperkte waarde). 
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

overheidsopdrachten, zal 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 aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde): 

• Afpro Filters, Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen 

• Camfil Sa, Excelsiorlaan 67-69, 1930 Zaventem 
• Profilan, Jan Samijnstraat 7, 9050 Gentbrugge 

• Filter-Technics, A. Van Roeyenstraat 28, 2070 Zwijndrecht 
• Fläktgroup Belgium, Dobbelenbergstraat 7, 1130 Haren (Brussel) 

• MD Filters bvba, Kromstraat 58, 2520 Ranst 

• Auximeca nv, Wijtschotbaan 3/3, 2900 Schoten 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 

bieder, zijnde Profilan, Jan Samijnstraat 7, 9050 Gentbrugge, tegen onderstaande eenheidsprijzen 
exclusief btw zoals vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

Beschrijving EHP 
Zakkenfilter F7 afm. 287 x 287 x 600  € 14,02 

Zakkenfilter F7 afm. 287 x 287 x 500  € 13,31 

Zakkenfilter F7 afm. 287 x 592 x 600  € 14,61 

Zakkenfilter F7 afm. 592 x 287 x 600  € 21,74 

Zakkenfilter F7 afm. 592 x 287 x 500  € 20,31 

Zakkenfilter F7 afm. 592 x 592 x 600  € 22,93 

Zakkenfilter F7 afm. 490 x 490 x 200  € 15,11 

Zakkenfilter F7 afm. 592 x 592 x 200  € 17,65 

Draadframe afm. 210 x 1490 G3  € 4,30 
 

 

 

 

77. Drukken van het het stedelijk informatieblad 'De stadskrant' (dienstjaren 2019 en 2020) - 

dossier 2018-107 - goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst van 
uit te nodigen firma's 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2018-107 en de raming voor de 

opdracht 'Drukken van het stedelijk informatieblad 'De stadskrant' (dienstjaren 2019 en 2020)', 
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 

68.000,00 euro exclusief btw of 72.080,00 euro inclusief 6 % btw. 

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

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

• Drukkerij Bulckens BVBA, Grensstraat 9, 2270 Herenthout 
• Drukkerij Hendrickx nv, Kiezel Kleine Brogel 55, 3990 Peer 

• Drukkerij Provo, Brulens 30 - Unit 23, 2275 Gierle 

• Drukkerij Het Zoeklicht, Molderdijk 130, 2400 Mol 
• Drukkerij Bosmans NV, Louis Pasteurstraat 1, 3920 Lommel 

• Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 
• Drukservice NV, Hagelberg 11, 2250 Olen 

• Moderna Printing, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal 

• Impressa NV, Greesstraat 11, 2200 Herentals 
• IPM Printing sa, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren. 

 
 

78. Leveren van audiovisuele materialen voor de openbare bibliotheek - dossier 2018-087 - 
gunning van de opdracht 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor de 
overheidsopdracht 'leveren van audiovisuele materialen voor de bibliotheek'. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 
offertes, opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten in overleg met het diensthoofd van 

de bibliotheek. Dit verslag maakt integraal dienst 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), zijnde Muziek-Al, Stationsstraat 

68, 9880 Aalter, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar en kan tot 3 keer stilzwijgend verlengd 

worden met eenzelfde periode. De maximale looptijd bedraagt dus 4 jaar. De verlengingen worden 

gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2018-087. 
De bestellingen gebeuren op afroep door de bibliotheek binnen de grenzen van het beschikbaar 

budget. 
 

 

79. Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek - dossier 2018-083 - gunning van de 
opdracht 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor de overheidsopdracht 

'leveren  van boeken voor de openbare bibliotheek'. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 22 november 2018 voor alle percelen, opgesteld door de dienst financiën - 

overheidsopdrachten in overleg met het diensthoofd van de bibliotheek. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Leveren van boeken voor de openbare 
bibliotheek van Herentals (2019-2022)' aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening 

houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 

• Perceel 1 (Leveren van boeken): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 
Sint-Niklaas, tegen een korting van: 
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o 20 % op de officiële prijzen gedurende de eerste 6 maanden na uitgave (GBP) 

o 35 % op de officiële prijzen 6 maanden na uitgave of buiten de GBP. 
• Perceel 2 (Leveren van strips): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-Noord 28a, 9100 Sint-

Niklaas, tegen een korting van: 

o 20 % op de officiële prijzen gedurende de eerste 6 maanden na uitgave (GBP) 

o 35 % op de officiële prijzen 6 maanden na uitgave of buiten de GBP. 
• Perceel 3 (Leveren van sprinters of snelboeken): Standaard Boekhandel nv, Industriepark-

Noord 28a, 9100 Sint-Niklaas, tegen een korting van: 

o  20 % op de officiële prijzen. 
• een vaste prijs van 4,34 euro exclusief btw voor het kastklaar maken. 

• De opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar en kan 3 keer verlengd stilzwijgend 

worden met eenzelfde periode. De maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt dus 4 
jaar. 

De bestelling zullen op afroep geplaatst worden door de bibliotheek binnen de grenzen van het 
beschikbaar budget. 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2018-083. 
 

 
80. Ontvangsten 2018: week 48 

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

 

 
81. Uitgaven 2018: week 48 

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

 

 
82. Bestelbonnen 2018: week 48 

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

 

 
 

 
 

Door het college 
Bij verordening 

 

de algemeen directeur         de voorzitter 
 

 
 

 

 
Dirk Soentjens          Jan Bertels 

 
 

 
 

 

 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


