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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 10 december 2018 

 
Aanwezig: 

mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, 
schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke 

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

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter 

 
1. Agenda gemeenteraad 18 december 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 18 december 2018 te plaatsen: 
1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018093726: zaak van de wegen - (X)* - 

Nelson Mandelaplein 

2. Site Boerenkrijglaan: aanpassing gemeenteraadsbesluit 27 maart 2018 onderhandse 
verkoop 

3. Meidoornlaan: akkoord onderhandse verkoop grondaandeel verkaveling 
4. Stedenbouwkundige vergunning SV2017/220: aanvaarding kosteloze grondafstand 

5. Verkaveling V2004/008: aanvaarding kosteloze grondafstand 
6. Site Koulaak: akkoord onderhandse verkoop aan nvso De Woonbrug 

7. Beheersplan Sint-Bavo en omgeving: goedkeuring 

8. vzw Wijkgezondheidscentrum Herentals: goedkeuring ontbinding 
9. Vernietiging aanstelling adjunct algemeen directeur: kennisname en standpunt 

10. Welzijnszorg Kempen: goedkeuring nieuwe statuten 
11. Aanvaarding handgiften 

12. OCMW: aanpassing meerjarenplan 2018-2020: kennisname 

13. OCMW: budgetwijziging 2018: kennisname 
14. OCMW: budget 2019: kennisname 

15. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: budgetwijziging 2018. 
 

 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018101598: verlening - (X)* - 
Vennekenshoek 49 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018101598 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 49 en met kadastrale 
omschrijving 4de afdeling, sectie A, perceel 427B2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning. 

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

omgevingsloket. 
• 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. 
• 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. 
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• De verharding in de voortuinstrook, van ongeveer 90,00 cm breed, die men vlak voor de 
voorgevel wil aanleggen, kan niet toegestaan worden vermits deze verharding geen 

toegangsweg is naar een inkom of dergelijke. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

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

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

 
 

3. Melding omgevingsvergunning OMV_2018144200, Vennekenshoek 43 - aktename 
Besluit 

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

OMV_2018144200 van (X)* voor een tijdelijke bronbemaling, gelegen Vennekenshoek 43, 
2200 Herentals. 

 
 

4. Organisatie participatiemoment Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Olympiadelaan 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de Foyer van cc 't Schaliken, inclusief 

geluidsinstallatie en scherm, gratis ter beschikking van de provincie Antwerpen in het kader van het 
tweede participatiemoment over het in opmaak zijnde PRUP Olympiadelaan. 

 
 

5. Voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Olympiadelaan: kennisname 

uitnodiging plenaire vergadering en advies 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan 'Olympiadelaan' in Herentals, sluit zich aan bij de beoordeling van de afdeling 

stadsontwikkeling en maakt deze beoordeling tot haar eigen standpunt. 

Het college van burgemeester en schepenen mandateert schepen Mien Van Olmen en ruimtelijk 
planner (X)* om het voormelde standpunt toe te lichten op de plenaire vergadering van 17 december 

2018. 
Het college van burgemeester en schepenen zal de adviezen van de milieuraad en de Gecoro ter 

bespreking overhandigen aan de provincie tijdens de plenaire vergadering én verzoekt de provincie 

om de input van het participatiemoment van 12 december 2018 tijdens deze plenaire vergadering ter 
bespreking voor te leggen. 

 
 

6. Meidoornlaan: principieel akkoord onderhandse verkoop grondaandeel verkaveling 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met de onderhandse 

verkoop van het grondaandeel van 221m² binnen loten 1 en 2 van de goedgekeurde verkaveling 
OMV_2018036800 aan de Meidoornlaan in Herentals, na prekadastratie gekend als Herentals 2e 

afdeling sectie D 1052A en 1052B, zoals aangeduid op het opmetingsplan van landmeter Verbeeck 
van 9 augustus 2018 aan bvba CP Vastgoed, Kievermont 46 in 2440 Geel, tegen een bedrag van 

92.820,00 euro, volgens de voorwaarden opgenomen in de compromis. 

 
 

7. Kennisname goedkeuring wijziging toegankelijkheidsregeling OCMW bossen 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van 27 november 2018 van 
de administrateur-generaal van ANB over de aanvraag tot wijziging van de goedgekeurde 

toegankelijkheidsregeling van 15 oktober 2014 voor de openbare bossen van het OCMW Herentals. 

 
 

8. Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Berkenlaan - kerstwensen 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 

organisatie van 'kerstwensen op de Molekens' op vrijdag 21 december 2018: 
Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Berkenlaan op vrijdag 21 december 2018 van 17 uur tot 

23 uur.  Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met verlichting en 

verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", M3 en F45c. 
Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

9. Tijdelijk verkeersreglement: Afsluiten Brouwerijstraat - Oudejaarsdrink 
Besluit 

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

organisatie van de 'oudejaarsdrink' in de Brouwerijstraat op maandag 31 december 2018: 
Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Brouwerijstraat op maandag 31 december 2018 tussen 10 

uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met 
onderborden. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Brouwerijstraat op maandag 31 december 2018 tussen 

10 uur en 18 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 
verlichting en verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", M3 en F45c. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
10. Tijdelijk verkeersreglement: Veldloop AC Herentals - invoeren langs- en dwarsparkeren  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie tijdens de veldloop van AC Herentals op zondag 20 januari 2019: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op de Vorselaarsebaan (stuk tussen rondpunt en splitsing 
Heikenstraat/Haanheuvel) op zondag 20 januari 2019 tussen 7 uur en 19 uur. Deze maatregel wordt 

meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 met onderbord. 

Op het moment dat de parking aan het Netepark en de parking aan Sport Vlaanderen volzet zijn, mag 
het langs- en dwarsparkeren (enkel op het stuk tussen ingang Sport Vlaanderen en de Bornstraat) 

worden georganiseerd op de Vorselaarsebaan. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 
van dranghekken met verlichting en de verkeersborden D1. Wanneer het langs- en dwarsparkeren 

wordt ingevoerd moet de organisatie minstens 5 parkeerwachters voorzien die de signalisatie plaatsen 

en die het parkeren op de rijbaan begeleiden. 
 

 
11. Tijdelijk verkeersreglement: Kiss Me on NYE en De Tijdspiegel 

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

organisatie van 'Kiss Me on NYE' en 'De Tijdspiegel' op maandag 31 december 2018: 

• Op de Herenthoutseweg ter hoogte van het multifunctioneel terrein en de magazijnen van 
Henrad wordt een 'zone 30' ingevoerd. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen 

van een nadarhek aan de kant van de rijbaan met de verkeersborden C43 "30", A51 en 
oranje bord met 'opgepast evenement'. 

 

 
12. Tijdelijk verkeersreglement: Afsluiten Beukenlaan - nieuwjaarsdrink 

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

organisatie van de 'nieuwjaarsdrink' op zondag 20 januari 2019: 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Beukenlaan op zondag 20 januari 2019 van 9 

uur tot 19 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door de plaatsing van dranghekken met 

verlichting en de verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", M3 en F45c. 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 
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13. Tijdelijk verkeersreglement: straatfeest Laarberg - Laarberg Wintert 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van het straatfeest "Laarberg Wintert" op zaterdag 26 januari 2019: 

• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Laarberg van zaterdag 26 januari 2019 om 15 uur 

tot en met zondag 27 januari 2019 om 13 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het 
plaatsen van dranghekken met verlichting en de verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk 

verkeer", M3 en "straatfeest". 
• Hulpdiensten krijgen doorgang. 

 
 

14. Aanvullend verkeersreglement: invoeren tonnagebeperking '3,5 t' op Kamergoor en 

Proostenbos 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor het 
invoeren van een tonnagebeperking ‘3,5t’ in Kamergoor en Proostenbos goed: 

• Het begin- en einde van de tonnagebeperking wordt op volgende plaatsen aangeduid met 

zoneborden voorzien van het verkeersbord  C21 ‘3,5t’ en de vermelding ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer: 

o Zavelbosstraat aan het kruispunt met Kamergoor 

o Proostenbos aan het kruispunt met Haverbeemden (jaagpad) 

o Zavelbosstraat aan het kruispunt met Zavelbosstraat  
        (tegenover Zavelbosstraat 3). 

• Op de plaatsen waar het grondgebied Herentals overgaat naar het grondgebied Olen 
(kruispunt Kamergoor / Proostenbos / De Bleek) worden door de gemeente Olen 

herhalingsborden van de tonnagebeperking geplaatst. 
De voorziene maatregelen betreffen een gemeenteweg. 

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

verkeersveiligheid. 
 

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

Streepstraat - W-071-2017: vorderingsstaat 5 (eindstaat) 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5, tevens eindstaat, bij de werken 

'heraanleg van voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de Streepstraat' 
goed voor een bedrag van 4.619,89 euro, inclusief btw. 

 

 
16. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 14 

en 15 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 14 van de 
werfvergadering van 20 november 2018 en werfverslag 15 van de werfvergadering van 27 november 

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

 
 

17. Werken op afroep - W-058-2017: slopen bijgebouw Wasserijstraat - proces-verbaal 
voorlopige oplevering 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering van het slopen van het bijgebouw in de Wasserijstraat. 

 
 

18. Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - 
W-058-2017: verkeersplateau Wiekevorstseweg 

Besluit 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de firma De Peuter, Rietbroek 1, 
2200 Herentals voor het herstellen van het verkeersplateau op het kruispunt Wiekevorstseweg - 

Krombaak. 
 

 

19. Aanleg Begijnhofpark -W-049-2016: verslag inboet groen 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de rondgang op 6 
november 2018 over de inboet van de groenaanleg in het begijnhofpark. 

 
 

20. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: werfverslag 21 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 21 van de werfvergadering 

van 23 november 2018 over het dossier 'Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken'. 
 

 

21. Kerkhof Herentals: herstellen muur perk 49 - W-0782018: proces-verbaal van voorlopige 
oplevering 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering van het dossier 'Kerkhof Herentals: herstellen muur perk 49'. 
 

 

22. Wegen- en rioleringswerken Geelseweg - Greesstraat - Kempenland - Pannenhuisstraat - 
W-068-2016: aanvraag van (X)* voor een subsidie voor een volledige afkoppeling van 

privaat hemelwater en de plaatsing van een infiltratievoorziening - Geelseweg 75 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Geelseweg 75, goed voor 

het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater van haar perceel en voor de 
plaatsing van een infiltratievoorziening. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250,00 euro uit te keren voor de afkoppeling 
van het hemelwater en 625,00 euro voor de plaatsing van een infiltratievoorziening. Het bedrag van  

1.875,00 euro wordt overgemaakt op rekeningnummer (X)*. 

 
 

23. Verkaveling Grotstraat - Blindestraat: proces-verbaal definitieve oplevering 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van definitieve 
oplevering van de infrastructuurwerken voor de verkaveling Grotstraat - Blindestraat. 

 

 
24. Inrichten groenpleintje Bergenstraat: voorstel 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerpplan van het perceel (590M4) op de 

hoek in de Bergenstraat  goed. 

 
 

25. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Vuurdoornstraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om een distributiekabel te vervangen in de Vuurdoornstraat tussen huis nummer 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. 
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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. Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Madrigaalstraat en Glasstraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te 
voeren om aanpassingswerken te doen aan het drinkwaternet in de Madrigaalstraat en Glasstraat. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de 

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

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

voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan 

naar personen met een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 

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

signalisatievergunning aanvragen bij de stad. 

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
• De kosten zijn voor rekening van Pidpa. 

 
 

27. Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Druivenstraat en Oogststraat 

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

voeren om aanpassingswerken te doen aan het drinkwaternet in de Druivenstraat en Oogststraat. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de 

technische dienst van de stad. 

De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de 
stad dat de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de 
voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan 

naar personen met een handicap. 

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

• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een 
signalisatievergunning aanvragen bij de stad. 

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
• De kosten zijn voor rekening van Pidpa. 

 

 
28. Eandis: uitvoeren van grondwerken - Geelseweg 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 

voeren om een distributiecabine in te richten en het middenspanningsnet en het gasnet uit te breiden 
voor een industriële verkaveling aan Geelseweg 9. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de 

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

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

voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan 

naar personen met een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 

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

signalisatievergunning aanvragen bij de stad. 

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
• De werken moeten gecoördineerd uitgevoerd worden met het project 'wegen- en 

rioleringswerken in de Geelseweg.' 
 

 
29. Eandis: uitvoeren van grondwerken - Madrigaalstraat en Glasstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om het gasnet in de Madrigaalstraat en een deel van de Glasstraat te saneren.  

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

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

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

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

voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan 

naar personen met een handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 

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

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

 

 
30. Aanvraag parkeerplaats personen met een handicap St.-Waldetrudisstraat 137-001 en 

aanvullend verkeersreglement 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag voor een parkeerplaats 

voor personen met een handicap ter hoogte van St-Waldetrudisstraat 137-001. Het college van 
burgemeester en schepenen beslist om een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te 

brengen aan de hand van een oranje paal met de nodige verkeersborden.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist ook volgend aanvullend reglement goed te 

keuren:  
• In de St.-Waldetrudisstraat, ter hoogte van huisnr. 137-001, is het parkeren enkel toegestaan 

voor personen in het bezit van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap. 

Deze parkeerplaats wordt aangeduid door middel van volgende verkeersborden. (E9a + 
symbool van mindervaliden + onderbord "pijl omhoog" 5m). 
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31. Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de wekelijkse rustdag voor alle zelfstandigen op te 
heffen: 

Voor het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven (met volledige uitzondering van het 

stadsgedeelte “Spaanse Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving”): 

1.   Verloren maandag Van 6 januari 2019 tot en met 12 januari 2019 

2.   Valentijn Van 12 februari 2019 tot en met 16 februari 2019 

3.   Lentekoopdagen Van 10 maart 2019 tot en met 16 maart 2019 

4.   Shop in Thals Van 7 april 2019 tot en met 13 april 2019  

5.   Pasen Van 21 april 2019 tot en met 27 april 2019 

6.   Shopping Festival Van 23 juni 2019 tot en met 29 juni 2019 

7.   Moederdag Van 11 augustus 2019 tot en met 17 augustus 2019 

8.  Najaarsshopping  Van 8 september 2019 tot en met 14 september 2019 

9.   Koopdagen najaar Van 15 september 2019 tot en met 21 september 2019 

10.  Weekend van de Klant Van 6 oktober 2019 tot en met 12 oktober 2019 

11. Shop in Thals najaar  Van 13 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019 

12. Allerheiligen Van 27 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 

13. Eindejaarsfeesten Van 8 december 2019 tot en met 14 december 2019 

14. Eindejaarsfeesten Van 15 december 2019 tot en met 21 december 2019 

15. Eindejaarsfeesten Van 22 december 2019 tot en met 28 december 2019 

Opheffing van avondsluiting tijdens het Shopping Festival van 23 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 en 

tijdens “Shop in Thals – voorjaar” van 1 april 2019 tot en met 7 april 2019 en “Shop in Thals – najaar” 
van 7 oktober 2019 tot en met 13 oktober 2019. 

Voor het stadsgedeelte “Spaanse Wijk-ziekenhuis-monumentenomgeving”: 

1.   Nieuwjaarssolden Van 6 januari 2019 tot en met 12 januari 2019 

2.   Valentijnkoopdagen Van 10 februari 2019 tot en met 16 februari 2019 

3.   Voorjaarskoopdagen Van 17 februari 2019 tot en met 23 februari 2019 

4.   Voorjaarskoopdagen Van 24 februari 2019 tot en met 2 maart 2019  

5.   Voorjaarskoopdagen Van 3 maart 2019 tot en met 9 maart 2019 

6.   Voorjaarskoopdagen Van 10 maart 2019 tot en met 16 maart 2019 

7.   Zomer- en opruimingsdagen Van 30 juni 2019 tot en met 6 juli 2019 

8.  Najaarskoopdagen Van 8 september 2019 tot en met 14 september 2019 

9.  Najaarskoopdagen Van 15 september 2019 tot en met 21 september 2019 

10.Najaarskoopdagen Van 22 september 2019 tot en met 28 september 2019 

11.Najaarskoopdagen Van 29 september 2019 tot en met 5 oktober 2019 

12.   Weekend van de Klant Van 6 oktober 2019 tot en met 12 oktober 2019 

13. Najaarskoopdagen Van 13 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019 

14. Eindejaarskoopdagen Van 15 december 2019 tot en met 21 december 2019 

15. Kerstmis en eindejaarsdagen Van 22 december 2019 tot en met 28 december 2019 

Een afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan: 
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• de Gerechtelijke Politie Turnhout 
• de lokale politie, dit voor repressieve controles en opsporingen en vaststellingen van 

inbreuken terzake 
• de middenstandsorganisaties Herentals 

• ter publicatie in de Stadskrant en op de website van de stad Herentals. 

 
 

32. Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Dorp - gezellig eindejaar 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de 
organisatie van "gezellig eindejaar" op maandag 31 december 2018: 

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het dorpsplein in Morkhoven op maandag 31 december 2018 

tussen 8 uur en 20 uur.  Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van verkeersborden E3 
met onderbord. 

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in Dorp (stuk tussen Molenstraat en Dorpshuis) op maandag 
31 december 2018 tussen 8 uur en 20 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

nadarhekken met verlichting en verkeersborden C3 en M3. 

Hulpdiensten krijgen doorgang. 
 

 
33. Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-0572017: Zavelstraat en Olympiadelaan 

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

2200 Herentals voor het ophalen van de weggoot en het plaatsen van 1 of 2 kolken in de Zavelstraat 

en het vervangen van twee deksels van de kelder van het pompstation in de Olympiadelaan. 
 

 
34. Kerstshopping Jumelle Interior op 15 december 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Jumelle Interior voor het 
plaatsen van een foodtruck op het trottoir voor de zaak op 15 december 2018 van 12 tot 18 uur. 

 
 

35. Teerfeest leden fanfare op 26 januari 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Koninklijke Fanfare Zucht 

naar Kunst voor het organiseren van het 'teerfeest' op 26 januari 2019. Het college van burgemeester 
en schepenen verleent toestemming voor de verplaatsing in groep op de openbare weg. 

De politie zorgt niet voor begeleiding van de optocht. De optocht valt onder bescherming van de 
wegcode. Dit kan zonder politiebegeleiding. De politie raadt wel aan te zorgen voor een goede 

zichtbaarheid van de deelnemers bij slechte zichtbaarheid en eventuele inzet van leiders / 

gemachtigde opzichters. 
 

 
36. Subsidies voor kadervorming voor erkende Herentalse sportverenigingen 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor kadervorming voor erkende 
Herentalse sportverenigingen aan AC Herentals van 190 euro, aan Corpus Sanum van 299,44 euro, 

aan de Herentalse Badmintonclub van 344,16 euro, aan Jogclub Herentals van 111,85 euro en aan 
K.SKS van 450 euro. 

 
 

37. Gezellig eindejaar in Morkhoven van 27 tot en met 31 december 2018 

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

'gezellig eindejaar' in Morkhoven van 27 december 2018 tot en met 31 december 2018. 
Het tijdelijk verkeersreglement voor het afsluiten van een deel van Dorp wordt opgemaakt. 
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Landelijke Gilde Morkhoven mag gebruik maken van de grote vergaderruimte van het Dorpshuis 
Morkhoven op 27, 28, 29, 30 en 31 december 2018. Landelijke Gilde Morkhoven is een vaste 

gebruiker van het Dorpshuis, deze activiteit valt buiten hun reguliere werking, bijgevolg moeten zij 
zaalhuur betalen. Landelijke Gilde Morkhoven valt onder categorie B van de gebruikers, en betaalt 

volgens het retributiereglement. 

 
 

38. Werkstraffen: projectevaluatie werkingsjaar 2014, 2015 en 2016 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de positieve evaluatie van het project 
ter omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen betreft de werkingsjaren 2014, 2015 en 

2016. 

 
 

39. Vrijetijdsparticipatie 2018 : De Dorpel vzw - subsidies aan organisaties (14) 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie vrijetijdsparticipatie van 258 euro 

aan organisatie vzw De Dorpel, als tussenkomst in de kosten aan het vrijetijdsaanbod voor mensen 
die in armoede leven. 

 
 

40. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 30 
Besluit 

(X)* 

 
 

41. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 31 en 32 
Besluit 

(X)* 

 
 

42. Vrijetijdsparticipatie 2018 : De Dorpel vzw - subsidies aan organisaties (12) 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie vrijetijdsparticipatie van 435,14 

euro aan vzw De Dorpel, als tussenkomst in de kosten aan het vrijetijdsaanbod voor mensen die in 
amoede leven. 

 
 

43. Vrijetijdsparticipatie 2018 : De Dorpel vzw - subsidies aan organisaties (13) 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie vrijetijdsparticipatie van 454 euro 

aan organisatie vzw De Dorpel, als tussenkomst in de kosten aan het vrijetijdsaanbod voor mensen 
die in armoede leven. 

 
 

44. Inspiratiecafé en groepsbijeenkomst rouwen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met het Convent2 en de 

seniorenraad een inspiratiecafé en 8 groepsbijeenkomsten over rouw en verlies. Het inspiratiecafé 
vindt plaats op 25 maart 2019 in het Convent2. De 8 groepsbijeenkomsten starten half februari op 

woensdagnamiddag en vinden plaats in het Convent2. 
 

 

45. vzw Wijkgezondheidscentrum Herentals: kennisname ontbinding 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel tot ontbinding van de vzw 

Wijkgezondheidscentrum Herentals en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de ontbinding 
op een volgende gemeenteraad te agenderen. 

 

 
46. Samenwerking met a3o bvba over het iGEN-ontwikkelingsproject: stopzetting 

Besluit 
Het college van burgmeester en schepenen beslist a3o bvba te melden dat de stad Herentals a3o 

bvba dankt voor de tijdens het pilootproject verworven inzichten, maar de toepassing iGEN niet zal 
aankopen, en die toepassing ook niet verder mee wenst te ontwikkelen. 

Het college van burgemeester en schepenen herinnert a3o bvba aan hun engagement met betrekking 

tot het luik rond 'ontwikkelen generieke processen' uit het iGEN-ontwikkelingsproject: 'procesbeheer 
bij de Vlaamse lokale besturen op basis van generieke processen' en wil dat de stad Herentals alle 

ontwikkelde generieke processen ontvangt en voor elk generiek proces een overzicht krijgt van een 
gedetailleerde beschrijving en een schematische voorstelling / stroomdiagram, de mogelijke risico's en 

potentiële beheersmaatregelen, en mogelijke indicatoren. 

 
 

47. Klacht raad voor verkiezingsbetwistingen: kennisname 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tegen de verkiezing 
van de gemeenteraad in Herentals van 29 november 2018 en beslist om zich niet te laten 

vertegenwoordigen op de zitting. 

 
 

48. VIA-4: aanvraag reguliere middelen en restmiddelen  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de (bijkomende) aanvraag voor 

reguliere middelen VIA-4 voor 2018 en vraagt aan de dienst personeel & organisatie om de nodige 
documenten hierover tijdig aan GSD-V te bezorgen en zo de aanvraagprocedure te voltooien. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorlopige aanvraag restmiddelen 
VIA-4 voor 2018 via de voorgestelde procedure. Ter vervollediging van deze procedure, vraagt het 

college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter van het onderhandelingscomité om de 

besteding van de VIA-4 restmiddelen 2018 te agenderen op een volgende vergadering van het 
onderhandelingscomité. Net zoals de vorige jaren stelt het college voor dat de restmiddelen 2018 

zullen worden aangewend ter financiering van de (vóór 2016) bestaande maatregelen 
maaltijdcheques en tweede pensioenpijler én ter financiering van de verhoging van de 

koopkrachtverhogende maatregelen tweede pensioenpijler en maaltijdcheques in 2016, 2017 en 2018 
voor alle werknemers van het stadsbestuur (inclusief de werknemers waarvoor het bestuur geen 

aanspraak kan maken op reguliere VIA-4 middelen). 

 
 

49. Verlenging aanstelling meewerkend arbeider met een tijdelijke arbeidsovereenkomst: 
(X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als meewerkend arbeider groen bij de 
stad Herentals in het niveau E met een startbaanovereenkomst van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 

2019. 
 

 
50. Selectieprocedure schoonmaker - kennisgeving eindproces-verbaal 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van schoonmaker. 
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51. Selectieprocedure administratief assistent dienstverlening & communicatie - 
kennisgeving eindproces-verbaal 

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

selectieprocedure voor de functie van administratief assistent dienstverlening & communicatie. 

 
 

52. Aanstelling schoonmaker – (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als schoonmaker bij de stad Herentals 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 november 2019. 

 

 
53. Aanstelling schoonmaker – (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als schoonmaker bij de stad Herentals 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een prestatie van 21/38 vanaf 1 januari 

2019. 
 

 
54. Kennisgeving van de brief van ACOD-LRB van 3 december over de 24-urenstaking van 14 

december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 3 december 2018 van 

ACOD-LRB waarin ACOD-LRB meedeelt dat ze een stakingsaanzegging indient voor een 24urenstaking 
op 14 december 2018. 

 
 

55. Uitbreiding van het archiefbeheersysteem - dossier 2017057 - gunning van de opdracht 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbreiding van het 

archiefbeheersysteem Atlantis tot een archief- en collectiebeheersysteem door middel van de aankoop 
van een licentie op de module ‘collectiebeheer’ en op de dienst ‘schermbouwer’. 

De opdracht wordt gegund aan de firma DEVENTit bv, Postbus 60 in NL-3750 GB Bunschoten, 

Nederland tegen onderstaande prijzen: 
• installatie en configuratie: 5.940 euro exclusief btw en met de korting verrekend (budget 

2018) 
• opleiding: 960,00 euro exclusief btw (budget 2019) 

• onderhoud en hosting: 2.250,00 euro exclusief btw per jaar vanaf januari 2019. 
 

 

56. Leveren van muziekinstrumenten en geluidsapparatuur voor de muziekacademie - dossier 
2018-108 - gunning van de opdracht 

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

leveren van muziekinstrumenten en geluidsapparatuur voor de muziekacademie. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht als volgt aan twee leveranciers: 
• Levering van de gitaar met koffer, 3 gitaarversterkers met hoes, 2 zangmicrofoons en de 

pianobank aan de firma Key Music, Bovenrij 55, 2200 Herentals, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.743,80 euro exclusief btw of 2.110,00 euro inclusief 21 % btw. 

• Levering van de 3 saxofoons met mondstuk, 2 dwarsfluiten en 4 microfoonstatieven aan de 
firma Adams Muziekcentrale, Bosstraat 73, 3560 Lummen, tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 2.993,38 euro exclusief btw of 3.622,00 euro inclusief 21 % btw. 

 
 

57. Implementeren van de uitgebreide raadpleegomgeving in Parnassus 8 - dossier 2018-111 
- gunning van de opdracht 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan de implementatie van de 

uitgebreide raadpleegomgeving in Parnassus 8. 
Deze opdracht wordt gegund aan de firma Green Valley Belgium, Thorpark 8300, Poort Genk 8300 in 

3600 Genk tegen onderstaande prijzen: 

• éénmalige vergoeding: 875,00 euro exclusief btw 
• jaarlijkse vergoeding: 2.520,00 euro exclusief btw 

De kosten zullen verdeeld worden over de stad en het OCMW, en wel als volgt: 
• De éénmalige vergoeding valt volledig ten laste van de stad. 

• De jaarlijkse vergoeding valt voor 70 % ten laste van de stad (1.764,00 euro exclusief btw) 
en voor 30 % ten laste van het OCMW (756,00 euro exclusief btw). 

 

 
58. Leveren van een magazijncontainer voor de technische dienst (TDU) - dossier 2018-109 - 

gunning van de opdracht 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het 

leveren van een container voor de technische dienst uitvoering. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 

bieder (op basis van de prijs), zijnde L.V.C. Containerbouw, Joris Helleputtestraat 9 - Industrieterrein 
Balendijk, 3920 Lommel, tegen het bedrag van 5.848,00 euro exclusief btw of 7.076,08 euro inclusief 

21 % btw. Levering te Herentals is inbegrepen in deze prijs. 
 

 

59. Ontvangsten 2018: week 49 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opbrengsten goed. 
 

 

60. Uitgaven 2018: week 49 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 

 

61. Tijdelijke vervanging van (X)*, projectleider TDA - dossier 2018-110 - gunning van de 
opdracht 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke vervanging van 

projectleider (X)* vanaf januari 2019. De vervanging zal gebeuren voor een periode van vermoedelijk 
6 maanden in een deeltijdse tewerkstelling van 2 werkdagen per week van telkens 8 werkuren per 

dag. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan (X)*. Zijn uurloon bedraagt 
25,50 euro exclusief btw. Het geraamd  totaalbedrag voor een deze vervanging zoals hierboven 

omschreven komt op 11.016,00 euro exclusief btw of 13.329,36 euro inclusief 21% btw. 
 

 

62. Bestelbonnen 2018: week 49 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 10 december goed. 
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Door het college 
Bij verordening 

 
de algemeen directeur         de voorzitter 

 

 
 

 
 

Dirk Soentjens          Jan Bertels 
 

 

 
 

 
 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 
 


