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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 17 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 

Afwezig: 

mevrouw Mien Van Olmen, schepen 

 
1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_20181098563: verlening - (X)* - 

Kempenland 7 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018098563 van (X)*, om de garage gelegen in Herentals, Kempenland 7 en kadastraal bekend 

als afdeling 2, sectie C, perceelnummer 491M, als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op 

te nemen in het vergunningenregister van de gemeente Herentals. 

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

eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018098563 aan (X)*, op een terrein met adres Kempenland 7 en kadastraal bekend als 

afdeling 2, sectie C, perceelnummer 491M. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het uitbreiden van een eengezinswoning (het 

vernieuwen van een bestaande achterbouw). 

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

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

omgevingsloket. 

• De bouwheer moet zich vergewissen van de juiste locatie en de diepte van de huisaansluiting 

op de openbare riolering in het kader van een goede afwatering van het private 

afvalwaterstelsel. 

• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd nabij de woning en 

op een afstand van meer dan 30 m tot de woning, in harmonie met de agrarische bestemming 

van deze omgeving. 

 

 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018116835: verlening - (X)* - 

Zavelstraat 55 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018116835 aan (X)* op een terrein met als adres Zavelstraat 55 en met kadastrale 

omschrijving 2de afdeling sectie C nr. 347T2. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een rijwoning. 

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 het 

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

• De bestaande aansluiting van de woning op de openbare riolering moet behouden en 

hergebruikt worden. 

 

 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018114061: verlening - (X)* - Armand 

Toremansstraat 3  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018114061 aan (X)*, op een terrein met adres Armand Toremansstraat 3 en met kadastrale 

omschrijving 3de afdeling, sectie B, perceel 307b. 

De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en een losstaand 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. 

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

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

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

• 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. 

• Het hemelwater afkomstig van het dak van het bijgebouw moet bij aangesloten worden op de 

hemelwaterput. 

• 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. 

 

 

4. Melding omgevingsvergunning OMV_2018114402, Welvaartstraat 20 - Aktename 

Besluit 

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

OMV_2018114402 van (X)* voor de exploitatie van een logistieke firma voor de opslag van 

goederen, gelegen Welvaartstraat 20, 2200 Herentals. 

 

 

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018116042 advies - Micro-Smedt bvba - 

Honingstraat 2 

Besluit 

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

omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018116042 van (X)*, handelend in naam van Micro-

Smedt bvba, voor een terrein in Herentals, Honingstraat 2 en met kadastrale gegevens afdeling 2, 

sectie C, perceelnummer 571B. 

Type handelingen: 

• Stedenbouwkundige handelingen. 

Het verbouwen en het uitbreiden van een vrijstaand, microbiologisch labo met opslag van gevaarlijke 

stoffen, het verwijderen van de bestaande verharding en het aanleggen van een nieuwe, 

waterdoorlatende verharding. 
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• Exploitatie van een ingedeelde inrichting 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

16.3.1.1° Koelinstallaties - 5 kW tot en met 200 kW 3 NIEUW 

17.4. 17.4. - opslagplaatsen voor gevaarlijke 

vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering 

3 

  

NIEUW 

 van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, 

en producten, gekenmerkt door 

gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen 

met een inhoudsvermogen van maximaal 30 

liter of 30 kilogram, voor zover de maximale 

opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 

5000 kg of 5000 l 

  

51.2.1 Het exploiteren van een labo voor 

microbiologisch onderzoek van voedingswaren 

met inbegrip van een labo voor een ingeperkt 

gebruik van pathogene organismen van 

maximum risiconiveau 2 

1 VERANDERING 

15.1.1 Stalplaats voor 4 bedrijfsvoertuigen 3 VERANDERING 

24.4 Een labo voor microbiologische analyse 3 ONGEWIJZIGD 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op: 

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

omgevingsloket. 

• Het plaatmateriaal moet gekozen worden in een lichtgrijze tot witte kleur. 

• Langs de rechter perceelgrens moet een haag met een breedte van minimaal 0,50 m worden 

aangeplant. 

• Langs de rooilijn, moet op het eigen terrein op een afstand van 0,50 m een haag worden 

aangeplant met een hoogte van 1 m. Een oprit met een breedte van maximaal 7,50 m wordt 

toegelaten. De parkeerplaatsen in de voortuinzone mogen niet rechtstreeks naar de straat 

ontsluiten maar via oprit. 

• De fietsparkeerplaats voor werknemers moet overdekt zijn. Per fiets moet er 75 cm breedte 

worden voorzien en 3,60 m lengte (1,80 m fiets + 1,80 m manoeuvreerruimte). Er moeten 5 

fietsparkeerplaatsen voorzien 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. 

• 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 voorwaarden uit het advies van de brandweer, Hulpverleningszone Kempen van 5 

november 2018 en met kenmerk BWDP/HA/2001/115/006/01/HAJPE moeten strikt nageleefd 

worden. 

• De kantoren moeten steeds ingezet worden in functie van het labo. 

 

 

6. Voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golfterrein Witbos: advies in het 

kader van plenaire vergadering 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp GRUP Golfterrein 

Witbos. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de adviezen van de administratie en 

sluit zich gedeeltelijk aan bij haar argumentatie. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies met volgende 

voorwaarden: 

• Wandel- en fietspaden moeten niet enkel langs de rand van het domein worden voorzien, 

maar ook het gebied doorkruisen. Er moeten meerdere aantakkingen gerealiseerd worden van 

deze paden aan het omliggend (trage-)wegennetwerk. De trage wegen op het domein moeten 

een publiek karakter krijgen. 

• Een zone voor gemeenschapsvoorzieningen moet duidelijk worden opgenomen conform de 

afgesproken locatie voor een sporthal. 

• Het aantal grote evenementen moet worden beperkt, zoals voorzien, met opname van een 

definitie wat onder grote en kleine evenementen moet worden begrepen. 

• Gemotoriseerde sporten worden niet toegelaten. 

• Er moet een regeling worden opgenomen voor de nabestemming. 

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

benadrukt evenwel de wenselijkheid van de lokale sporthal. Met het voorzien van een projectzone 

voor een lokale sporthal wil het college van burgemeester en schepenen een antwoord bieden op een 

reële behoefte naar overdekte sportinfrastructuur in Morkhoven en Noorderwijk. Deze projectzone 

was een essentiële voorwaarde van het college binnen de besprekingen van de technische 

werkgroep. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt de verslagen van de Gecoro en de milieuraad 

over aan het departement omgeving en zal deze toelichten tijdens de plenaire vergadering, weliswaar 

zonder een inhoudelijke beoordeling van het college van burgemeester en schepenen zelf. 

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt (X)* (ruimtelijk planner) af op de plenaire 

vergadering van 19 december 2018 om het standpunt van het college te vertegenwoordigen. 

 

 

7. Overal stroomversnellers, voorgestelde energieprojecten realiseren 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het startkapitaal van 20.850 euro van het 

Vlaams Energieagentschap om lokale energieprojecten vanuit de "Overal Stroomversnellers" 

campagne te ondersteunen, toe te wijzen aan het project van de stad: 

• Verledding van de openbare verlichting. 

 

 

8. Aanvraag gebouwendossier nummer GB2018/004: gedeeltelijke opname - (X)* - 

Watervoort 110 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer  

GB2018/004 van (X)* om volgende gebouwen, gelegen in Herentals, Watervoort 110 en kadastraal 

bekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummers 311A en 312C, in het blauw aangeduid op het bij dit 

besluit gevoegde plan: 

1. de 2 stallen links achter de woning, net achter het eerste houten afdak, met een breedte van  

6,00 m en een lengte van 12,00 m, een kroonlijsthoogte van 2,90 m en een nokhoogte van 

3,70 m 

2. de bijenhal rechts achteraan het meest linker gebouwencomplex op het terrein, met een 

breedte van 3,00 m, een lengte van 12,00 m en een hoogte van ongeveer 2,00 m tot 2,30 m, 

zonder de houten stal achteraan 
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3. de bijenhal rechts achteraan het centrale gebouw op het terrein, met een breedte van 16,00 

m, een bouwdiepte van 3,00 m, een kroonlijsthoogte van 2,10 m en een nokhoogte tot  

2,30 m 

als hoofdzakelijk vergund geacht te beschouwen en op te nemen in het vergunningenregister van de 

gemeente Herentals. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in het gebouwendossier nummer GB2018/004 van 

(X)*, om de overige bijgebouwen en de dierenschuilplaats, gelegen in Herentals, Watervoort 110 en 

kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B, perceelnummers 311A en 312C, niet op te nemen in het 

vergunningenregister van de gemeente Herentals. Hiervoor is niet aangetoond dat deze opgericht 

werd vóór de inwerkingtreding van het gewestplan Herentals-Mol. 

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

eigenaar van het betrokken perceel en de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar. 

 

 

9. Melding omgevingsvergunning OMV_2018145204, Broekhoven 60 - aktename 

Besluit 

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

OMV_2018145204 van (X)* voor een ondergrondse propaangastank, gelegen Broekhoven 60, 

2200 Herentals. 

 

 

10. Markgravenstraat 77: gebruiksovereenkomst lokalen Centrum voor Basiseducatie 

Kempen vzw 2018-2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het Centrum voor 

Basiseducatie Kempen vzw, Otterstraat 109 bus 1 te 2300 Turnhout om 3 leslokalen aan de 

Markgravenstraat 77 te gebruiken van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 tegen een maandelijkse 

huurprijs van 300 euro, conform de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpovereenkomst. 

Burgemeester Jan Bertels en algemeen directeur Dirk Soentjens, of hun respectievelijke 

plaatsvervangers, worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad. 

 

 

11. Werken voor derden: Gildelaan 37: betwisting factuur 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist uitzonderlijk het verschuldigde bedrag van 362,08 

euro kwijt te schelden. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht van de technische dienst 

dat er opnieuw een overleg zal plaatsvinden met de aanvrager. 

 

 

12. Kosh activiteit rond de 'dode hoek' bij vrachtwagens voor leerlingen van het zesde 

leerjaar 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)*, coördinerend directeur 

kOsh basisscholen, om de activiteit rond de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens voor leerlingen van het 

zesde leerjaar van de basisscholen te laten plaatsvinden op het Helikopterpleintje op dinsdag 26 

maart 2019 tussen 8 uur en 13 uur. 

Er zal een parkeerverbod worden geplaatst en extra dranghekken worden geleverd door de stedelijke 

werkplaats om de veiligheid van de leerlingen te garanderen. 

 

 

13. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 

vorderingsstaat 11 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 11 van het dossier 'wegen- en 

rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 33.151,93 euro, exclusief btw. 

 

 

14. Aanleg van voetpaden in de Streepstraat en heraanleg van voetpaden in de Sint-

Waldetrudisstraat - W-0712017: voorlopige aanvaarding van de werken 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding van 

het werk 'aanleg van voetpaden in de Streepstraat en heraanleg van voetpaden in de Sint-

Waldetrudisstraat' goed. 

 

 

15. Eandis: ondergronds brengen nutsleidingen en vernieuwen openbare verlichting 

kruispunt Herenthoutseweg - Servaas Daemsstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van Eandis voor het ondergronds 

brengen van de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting op het kruispunt 

Herenthoutseweg - Servaas Daemsstraat goed en vertrouwt Eandis de werken toe voor een bedrag 

van 27.195,10 euro inclusief btw. 

 

 

16. Wegen- en rioleringswerken Geelseweg - Greesstraat - Kempenland - Pannenhuisstraat 

(GIP A214074) - W-068-2017: gunning voorwaardelijk gedeelte (bovenbouw 

Greesstraat) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorwaardelijk deel van de opdracht 

'wegen- en rioleringswerken in Geelseweg - Greesstraat - Kempenland en Pannenhuisstraat' toe te 

wijzen aan Superbeton bvba, Blaubergsesteenweg 53 uit 2300 Herselt tegen het nagerekende 

inschrijvingsbedrag van 135.897,33 euro, inclusief btw. 

 

 

17. Aanvullend verkeersreglement: uitbreiding zone 30 - Ring Noorderwijk 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanvullend verkeersreglement voor het 

uitbreiden van de zone 30 op de Ring in Noorderwijk goed: 

Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met de snelheid op de Ring in Noorderwijk worden 

opgeheven en vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement: 

Zoneborden F4a (start zone 30) 

• Ring (net na de Olenseweg – richting Ring) 

• Ring (net na de Diesterbaan – richting Paradijsstraat) 

 Zoneborden F4b (einde zone 30) 

• Ring (net voor de Olenseweg – richting Paradijsstraat) 

Ring (net voor de Ghellincklaan – richting Morkhovenseweg) 

• Ring (net voor de Kruisstraat – richting Morkhovenseweg) 

Variabele verkeersborden (start zone 30) 

• Ring (net na de Ghellincklaan – richting Morkhovenseweg) 

• Ring (net na Grebbenbos – richting Paradijsstraat) 

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

verkeersveiligheid. 

 

 

18. Aanvullend verkeersreglement: Servaas Daemstraat 
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Besluit 

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

Daemstraat goed. 

Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met de verkeerssituatie in de Servaas Daemstraat 

(stuk Servaas Daemstraat 1 – kruispunt met Ring – en perceelnr. B95F) worden opgeheven en 

vervangen door onderstaand aanvullend verkeersreglement: 

Zoneborden F4a 'start - 30 km' en F4b 'einde – 30 km': 

• F4a 'start – 30 km' (begin Woud ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Woud) 

• F4b 'einde – 30 km' (op het einde van Woud ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting 

Servaas Daemstraat) 

• F4a 'start – 30 km' (begin Oude Dreef ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Oude 

Dreef) 

• F4b 'einde – 30 km' (op het einde van de Oude Dreef ter hoogte van Servaas Daemstraat – 

richting Servaas Daemstraat) 

• F4a 'start – 30 km' (begin Zeven Zillen – richting Zeven Zillen) 

• F4b 'einde – 30 km' (eind Zeven Zillen – richting Servaas Daemstraat) 

• F4a 'start – 30 km' (ter hoogte van huisnr. 21 – richting centrum Noorderwijk) 

• F4b 'einde – 30 km' (tegenover huisnr. 21 – richting Herenthoutseweg) 

Gevaarsborden 

• A25 (150 meter voor fietsoversteek net voor Woud – richting centrum Noorderwijk) 

• A25 (150 meter voor fietsoversteek net achter Woud – richting Herenthoutseweg) 

• A25 (100 meter voor de plaats waar de fietsers de rijbaan op moeten – richting centrum 

Noorderwijk) 

• A39 (Woud ter hoogte van huisnr.2 – richting Mussenblok) 

• A14 (tegenover huisnr. 70 - 150 meter voor drempel – richting centrum Noorderwijk) 

• A14 + onderbord '100 m' (100 meter voor de drempel – richting centrum Noorderwijk) 

• A14 (tegenover huisnr. 21 – 150 meter voor drempel – richting Herenthoutseweg) 

Voorrangsborden B15a, B15c en B15f: 

• B15c (net voor Woud – richting centrum Noorderwijk) 

• B15f (net voor Woud – richting Herenthoutseweg) 

B15c (tussen huisnr. 78 en 82, net voor toegangsweg nieuwe verkaveling – richting 

Herenthoutseweg) 

• B15f (ter hoogte van huisnr. 57, net voor toegangsweg nieuwe verkaveling – richting centrum 

Noorderwijk) 

• B15a (net voor Oude Dreef – richting centrum Noorderwijk) 

• B15a (net voor Zeven Zillen – richting Herenthoutseweg) 

• B15f (net voor de Brouwerijstraat – richting centrum Noorderwijk) 

• B15c (net voor de Brouwerijstraat – richting Herenthoutseweg) 

• B15c (net voor de Groenstraat – richting centrum Noorderwijk) 

• B15f (net voor de Groenstraat – richting Herenthoutseweg) 

Voorrangsborden B19 en B21 

• B19 (Zeven Zillen net voor de wegversmalling – richting Zeven Zillen) 

• B21 (Zeven Zillen net voor de wegversmalling – richting Servaas Daemstraat) 

Voorrangsborden B1 

• B1 (op het einde van Woud thv Servaas Daemstraat – richting Servaas Daemstraat) 

• B1 (op het einde van de toegang nieuwe verkaveling ter hoogte van Servaas Daemstraat – 

richting Servaas Daemstraat) 

• B1 (op het einde van de Oude Dreef ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Servaas 

Daemstraat) 

• B1 (op het einde van Zeven Zillen ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Servaas 

Daemstraat) 

• B1 (einde Brouwerijstraat ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Servaas Daemstraat) 
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• B1 (einde Servaas Daemstraat ter hoogte van Ring – richting Ring) 

• B1 (einde Groenstraat ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Servaas Daemstraat) 

Verbodsborden 

• C1 (Woud ter hoogte van huisnr. 1 – richting Servaas Daemstraat) 

Gebodsborden D7 en D9 

• D7 (begin fietspad – ter hoogte van fietsoversteek net voor Woud – richting centrum 

Noorderwijk) 

• D7 (net na Woud – richting Herenthoutseweg) 

• D9 (ter hoogte van huisnr. 67 – richting centrum Noorderwijk) 

• D9 (ter hoogte van huisnr. 82 – richting Herenthoutseweg) 

• D9 (ter hoogte van huisnr.55 – richting centrum Noorderwijk) 

• D9 (net na oude Dreef – richting centrum Noorderwijk) 

• D9 (net na Zeven Zillen – richting Herenthoutseweg) 

• D9 (begin fietspad tegenover huisnr. 21 – richting Herenthoutseweg) 

Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren 

• E9a + picto mindervaliden (één parkeerplaats Brouwerijstraat) 

Aanwijzingsborden F1-B2 en F3-B2, F12a en F12b, F19, F45b, F50 en F87 

• F1-B2 start bebouwde kom (ter hoogte van huisnr. 69 – richting centrum Noorderwijk) 

• F3-B2 einde bebouwde kom (tegenover huisnr.69 – richting Herenthoutseweg) 

• F12a (begin Brouwerijstraat (ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Brouwerijstraat) 

F12b (einde Brouwerijstraat ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Servaas 

Daemstraat) 

• F12a (begin Brouwerijstraat ter hoogte van Ring – richting Brouwerijstraat) 

• F12b (einde Brouwerijstraat ter hoogte van Ring – richting Ring) 

• F19 (begin Woud ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Woud) 

• F45b (begin van de toegang nieuwe verkaveling thv Servaas Daemstraat – richting nieuwe 

verkaveling) 

• F45b (begin Brouwerijstraat ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Brouwerijstraat) 

• F45b (begin Brouwerijstraat ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Brouwerijstraat) 

• F50 (ter hoogte van fietsoversteek net voor Woud – richting centrum Noorderwijk) 

• F50 (ter hoogte van fietsoversteek net na Woud – richting Herenthoutseweg) 

• F87 (ter hoogte van huisnr. 21 – richting centrum Noorderwijk) 

Onderborden M3 en M5 

• M5 (begin Woud ter hoogte van Servaas Daemstraat – richting Woud) 

• M3 (Woud ter hoogte van huisnr. 1 – richting Servaas Daemstraat) 

Afbakeningselementen ter hoogte van de wegversmallingen 

• Ter hoogte van huisnr. 88 

• Ter hoogte van huisnr. 86 

• Ter hoogte van huisnr. 55 (2 x) 

• Tussen huisnr. 70 en 74 

• Ter hoogte van huisnr. 43 

• Ter hoogte van huisnr. 25 (2x) 

Middengeleiders (met verkeersborden D1) 

• Ter hoogte van fietsoversteek aan Woud (richting centrum Noorderwijk en richting 

Herenthoutseweg) 

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

verkeersveiligheid. 

 

 

19. Aanvullend verkeersreglement: Veldhoven 



 

9/16 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het volgend aanvullend verkeersreglement voor 

Veldhoven goed. 

Volgende verkeersreglementen in verband met de verkeerslichten, snelheidszonering en 

tonnagebeperking blijven van toepassing: 

• Het politiereglement: Plaatsing verkeerslichten kruispunt Herenthoutseweg / Populierenlaan / 

Veldhoven goedgekeurd gemeenteraad van 29 augustus 1983. 

• Het aanvullend verkeersreglement: snelheidszonering 30/50/70, goedgekeurd in het college 

van 18 juni 2012. 

• Het aanvullend verkeersreglement: zonale beperking 3,5 ton – uitgezonderd laden en lossen, 

goedgekeurd in het college van 12 oktober 2015. Alle andere voorgaande verkeersreglementen in 

verband met de verkeerssituatie op Veldhoven worden opgeheven en vervangen door onderstaand 

aanvullend verkeersreglement: 

Zoneborden F4a 'start - 30 km', F4a 'start - 50 km', F4b 'einde – 30 km' en F4b 'einde – 50 km' 

• F4a 'start – 30 km' (Daalakker ter hoogte van Veldhoven – richting Daalakker) 

• F4b 'einde – 30 km' (Daalakker ter hoogte van Veldhoven – richting Veldhoven) 

• F4a 'start – 30 km' (Krakelaarsveld ter hoogte van Veldhoven – richting Krakelaarsveld) 

• F4b 'einde – 30 km' (Krakelaarsveld ter hoogte van Veldhoven – richting Krakelaarsveld) 

• F4a 'start – 50 km' (Veldhoven ter hoogte van rondpunt Toekomstlaan – richting Veldhoven) 

• F4b 'einde – 50 km' (Veldhoven ter hoogte van rondpunt Toekomstlaan – richting rondpunt) 

Voorrangsborden B15a, B15c en B15f: 

• B15c (net voor Dompel – richting Herenthoutseweg) 

• B15f (net voor Dompel – richting Toekomstlaan) 

• B15c (ter hoogte van nr.25 - net voor Krakelaarsveld – richting Herenthoutseweg) 

• B15f (net voor Krakelaarsveld) 

• B15a (net voor Daalakker – richting Herenthoutseweg) 

• B15a (net voor de Lange Eerselsstraat – richting Toekomstlaan) 

Voorrangsborden B19 en B21 

• B19 (ter hoogte van nr.50 – richting Herenthoutseweg) 

• B21 (een stukje voor nr.50 - richting Toekomstlaan) 

• B19 (ter hoogte van nr.39 – richting Herenthoutseweg) 

• B21 (ter hoogte van nr. 37 richting Toekomstlaan) 

• B19 (net voor spoorwegbrug – richting Herenthoutseweg) 

• B21 (net voor spoorwegbrug – richting Toekomstlaan) 

• B19 (ter hoogte van nr. 33A – richting Herenthoutseweg) 

• B21 (ter hoogte van nr. 26 richting Toekomstlaan) 

• B21 (ter hoogte van nr. 11 – richting Herenthoutseweg) 

• B19 (ter hoogte van nr. 10 -  richting Toekomstlaan) 

• B19 (tegenover 6 – 6B- richting Herenthoutseweg) 

• B21 (ter hoogte van nr. 6 – 4 – richting Toekomstlaan) 

Gebodsborden D9 

• ter hoogte van spoorwegbrug – richting Herenthoutseweg (start fietspad) 

• ter hoogte van nr. 21 - net na Krakelaarsveld - richting Herenthoutseweg 

• er hoogte van nr.24 – net na Krakelaarsveld – richting Toekomstlaan 

• net na Daalakker – richting Herenthoutseweg 

• net na Lange Eerselsstraat – richting Toekomstlaan 

• ter hoogte van Herenthoutseweg – richting Toekomstlaan (start fietspad) 

Verbodsborden C31a, C31b en onderborden typy GVIIa “3,5 t” en “uitgezonderd laden en lossen” 

• C31b (Toekomstlaan – net voor Veldhoven, komende van de Herenthoutseweg) 

• C31b (Herenthoutseweg – net voor Veldhoven, komende van Herentals) 

• C31a (Herenthoutseweg – net voor Veldhoven, komende van Herenthout) 

Verbodsborden C29 “3,6 m” en C21 “3,5 t” 
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• ter hoogte van rondpunt met Toekomstlaan – richting Veldhoven 

• ter hoogte van Herenthoutseweg – richting Veldhoven 

Voorrangsborden B1 

• Dompel (ter hoogte van Veldhoven) 

• Krakelaarsveld (ter hoogte van Veldhoven) 

• Daalakker (ter hoogte van Veldhoven) 

• Lange Eerselsstraat (ter hoogte van Veldhoven) 

Voorrangsbord B5 

• ter hoogte van kruispunt Herenthoutsweg 

Aanwijzingsbord F14 

• iets voor het kruispunt met Herenthoutseweg 

Gevaarsbord A25 

• ter hoogte van nr. 26 – richting Toekomstlaan 

Aanwijzingsborden BB11 aan beide kanten van de wegversmallingen 

• net na Dompel – richting Herenthoutseweg 

• ter hoogte van nr. 50 – richting Herenthoutseweg  

• ter hoogte van nr. 50 – richting Toekomstlaan 

• ter hoogte van nr. 39 – richting Herenthoutseweg 

• ter hoogte van nr. 37 – richting Toekomstlaan 

• ter hoogte van nr. 33A – richting Herenthoutseweg 

• ter hoogte van nr. 28 – richting Toekomstlaan 

• ter hoogte van nr. 11 – richting Herenthoutseweg 

• ter hoogte van nr. 12 – richting Toekomstlaan 

• ter hoogte van nr. 1 - 3 – richting Herenthoutseweg 

• ter hoogte van nr. 6 – richting Toekomstlaan 

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

verkeersveiligheid. 

 

 

20. Kapping twee hoogstammige bomen wegens veiligheidsrisico - Atealaan en Spaans 

Hofpark 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot het kappen van: 

• de populier in de Atealaan wegens slechte gezondheidstoestand van de boom, 

veiligheidsrisico's en beperkte bijdrage aan de lokale biodiversiteit 

• de zwarte berk in het Spaans Hofpark wegens slechte gezondeheidstoestand van de boom en 

veiligheidsrisico's voor spelende kinderen. 

In beide gevallen moet een compensatiebeplanting ter plaatse uitgevoerd worden in het 

eerstvolgende plantseizoen. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt tevens een planning op te maken voor kapping 

van de berken op het Spaanshofpark gelegen aan de woningen en deze eveneens te vervangen door 

ecologisch waardevolle alternatieven, conform de adviezen van de groendeskundige in het kader van 

het participatietraject voor heraanleg van het park. 

 

 

21. Aanvraag tot rechtzetting van een verkeerd geïnterpreteerd parkeerverbod 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat (X)* het verschuldigde bedrag van 25,00 euro 

aan de stad moet betalen voor de inname van het openbaar domein. 

 

 

22. Sportelen voor senioren: aanbod 2019 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in 2019 verschillende activiteiten voor 

senioren. Het gaat om volgende initiatieven: 

• Wekelijkse lessen: easy fit, fitplus en aquafit 

• Maandelijkse seniorenactiviteiten: elke 3e dinsdag van de maand 

• Sportelweek: 16 - 20 september 2019 

• Initiatiereeksen. 

De kostprijs voor een activiteit bedraagt 3,20 euro. Voor een lessenreeks is dit afhankelijk van het 

aantal lessen. Voor de wekelijkse lessen easyfit en fitplus is er een tienbeurtenkaart beschikbaar voor 

27 euro. Personen met een vrijetijdspas genieten een korting van 50 %. Tijdens de sportelweek zijn 

alle activiteiten gratis. 

 

 

23. Aspifuif Morkhoven op 23 februari 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Chiro Morkhoven voor het 

organiseren van de 'aspifuif' op 23 februari 2019 in de parochiezaal van Morkhoven. 

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

op 23 februari 2019 van 21 uur tot 3 uur. 

 

 

24. Start to swim 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om in 2019 een nieuwe 

cursus start to swim te organiseren. 

De deelnameprijs bedraagt 50 euro per persoon. 

 

 

25. Circus Tik Tak en zijn vrienden 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Circus Tik Tak voor het 

gebruik van het multifunctioneel terrein van maandag 14 oktober tot en met zondag 20 oktober 2019. 

Water en elektriciteit worden opengezet en de organisator ontvangt een factuur voor het verbruik. 

 

 

26. Veldtoertocht op 10 februari 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan KFC Immer Voort voor het 

organiseren van een veldtoertocht over grondgebied Herentals op 10 februari 2019 op het 

voorgestelde parcours onder voorwaarden. De organisator moet rekening houden met volgende 

bemerking: er wordt gereden over privé eigendom waarvoor de stad geen toestemming kan geven. 

De organisator moet toestemming bekomen van de eigenaars betreffende dit gedeelte van het 

parcours. 

 

 

27. Factuurwijziging hersorteren nadarhekken voor 40 jaar Deca 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om factuur 2018010598 niet te factureren op 

Pearls & Honey maar op Decapac nv. 

 

 

28. Werkingssubsidies jeugdwerk: werkjaar 2017-2018 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de werkingssubsidie voor 

jeugdwerk voor het werkingsjaar 2017-2018 goed als volgt en geeft opdracht tot uitbetaling: 

Jeugdcentrum 2200    3.006,78 euro 

Theaterling     1.366,68 euro 

ASH Polaris        394,50 euro 

KLJ Noorderwijk    1.707,09 euro 

Scouts 5de en 12de Kempen    1.765,43 euro 

KSA Herentals    1.686,29 euro 

Chirojongens Noorderwijk    2.271,87 euro 

Chiro Morkhoven    2.573,28 euro 

Chiromeisjes Noorderwijk    2.261,90 euro 

EJV Christenjeugd      811,51 euro  

Scouts De Buecken     1.446,23 euro 

Gidsen 2de Kempen    2.709,24 euro 

 

 

29. Powered@Tabularasa op 5 mei 2019: goedkeuring 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de expositie van kunstatelier Tabula 

Rasa vzw op 5 mei 2019 van 10 tot 18 uur. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor inname van één parkeerplaats op 

de parking van Schoolstraat 44 van 7 tot 19 uur. Een parkeerverbod zal tijdig worden opgemaakt. 

 

 

30. Nieuwjaarsreceptie Sportraad 3 januari 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt drank (rode wijn, witte wijn en fruitsap), wijnglazen 

en champagneglazen ter beschikking voor de nieuwjaarsreceptie van de sportraad op 3 januari 2019 

om 20.30 uur in kasteel Le Paige. 

 

 

31. Rocking Thals 4 live op 24 november 2018: oproep TDU 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gemaakte uur niet terug te vorderen van 

de organisator Rocking Thals 4 Live daar er vanuit de organisator op 23 november 2018 nog een 

melding is geweest op het evenementenloket voor aansluiting van de elektriciteitskast. 

 

 

32. Jeugdbeleid: gebruik stadsbus voor bezoek aan De Bib door kinderopvang De Speelboom 

op 6 maart 2019 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de stadsbus niet in te zetten om de kinderen 

van kinderdagverblijf De Speelboom te vervoeren naar de bibliotheek op 6 maart 2019. 

 

 

33. OZ Vitaliteit 2019: parking Netepark 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan OZ Vitaliteit voor het plaatsen 

van de OZ fittruck op de parking van zwembaden en recreatiedomein Netepark ter hoogte van het 

verkeerspark op 17 januari, 28 maart, 6 juni, 5 september en 28 november 2019 telkens van 13 tot 

20 uur. 
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Het retributiereglement voor het verbruik van de elektriciteit wordt toegepast. De organisator voorziet 

voldoende kabels vanaf de truck tot aan de elektriciteitskast. 

 

 

34. Cultureel initiatief: ASH Polaris, subsidieaanvraag Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven, 

Campus De Vesten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van ASH-Polaris voor het 

cultureel initiatief ‘Apollo 8 - experience/event’ en de aanvraag van Davidsfonds Noorderwijk- 

Morkhoven voor het cultureel initiatief 'Kleinkunstavond' goed. Er wordt voor het cultureel initiatief van 

ASH-Polaris een bedrag van 230 euro gebudgetteerd en voor Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven 

wordt een bedrag van 1.385 euro gebudgetteerd. De aanvraag van Campus De Vesten kan niet 

worden goedgekeurd omdat zij een onderwijsinstelling zijn. De nodige bewijsstukken worden na het 

plaatsvinden van het cultureel initiatief voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

35. Evenement vuurspektakel Sprookjes enzo 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de openluchtvoorstelling Passa Il Tempo van 

Sprookjes enzo op zaterdag 23 februari 2019 om 19 tot 20 uur te organiseren op het grasveld van 

zwembaden en recreatiedomein Netepark. Het college van burgemeester en schepenen keurt al de 

gevraagde ondersteuning goed. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om elektronisch versterkte muziek te 

spelen waarbij het maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) L Aeq, 15min niet mag overschreden 

worden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als L Amax, slow 102 dB(A) niet overschreden 

wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het 

geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht. 

 

 

36. Mantelzorgpremie 2018: deel 4 

Besluit 

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

kennen aan de volgende mantelzorgers: 

(X)* 

 

 

37. Premie voor personen met een handicap -21 jaar 2018: deel 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen kent een premie voor personen met een handicap -21  

jaar toe aan volgende personen uit Herentals : 

(X)* 

 

 

38. Premie voor personen met een handicap +21 jaar 2018: deel 2 

Besluit 

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

jaar toe aan de volgende personen uit Herentals : 

(X)* 

 

 

39. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 
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40. Ambtelijke schrapping: (X)* 

Besluit 

(X)* 

 

 

41. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 33 

Besluit 

(X)* 

 

 

42. Hummeltjeshof: besloten facebookgroep voor ouders 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aanmaken van een besloten facebookgroep 

voor ouders van kinderen van de dagopvang het Hummeltjeshof goed. De betrokken (beide) ouders 

moeten hiervoor expliciet toelating verlenen evenals voor de opname van foto's van hun kinderen op 

deze facebookgroep. 

 

 

43. OCMW: overzichtslijst raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2018  

Besluit 

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

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2018. 

 

 

44. AVG/ GDPR: afsluiten diverse verwerkingsovereenkomsten op basis van model VVSG 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen sluit in het kader van de AVG/ GDPR een 

verwerkingsovereenkomst af met volgende derden: 

• Cipal DV 

• Cipal Schaubroeck 

• IOK 

• IOK Afvalbeheer. 

 

 

45. Verzoek tot nietigverklaring burgemeestersbesluit: kennisname verzoekschrift en 

aanstelling vertegenwoordiger 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoek tot nietigverklaring bij de  

Raad van State door (X)* tegen het besluit van de burgemeester van 6 augustus  

2018. Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, bestuurssecretaris-jurist, aan als zijn 

vertegenwoordiger in de procedure voor de Raad van State. 

 

 

46. Schriftelijke vraag raadslid Peter Verpoorten: stand van zaken procedure illegale 

grondinname 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verpoorten van 

20 november 2018 over de stand van zaken van de procedure illegale grondinname en antwoordt met 

een brief. 

 

 

47. Aanstelling schoonmaker met een vervangingsovereenkomst: (X)* 
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Besluit 

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

Herentals, in vervanging van (X)*. 

 

 

48. Aanstelling administratief assistent dienstverlening & communicatie 

Besluit 

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

& communicatie, niveau D, met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 

maart 2019.  

 

 

49. Aanstelling administratief medewerker financiën 

Besluit 

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

niveau C, met een halfijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van indiensttreding 

wordt later meegedeeld. 

 

 

50. Uitbreiding van uren: (X)*, schoonmaker, niveau D 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als schoonmaker in het niveau D met een 

deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 4/38 vanaf 1 januari 2019. 

 

 

51. Vaste en mobiele telefonie - sluiten van een overeenkomst voor de stad voor dienstjaren 

2019 en 2020 - dossier 2018-112 - gunning van de opdracht 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 2 voorstellen voor vaste en mobiele 

telefonie voor de stad voor een periode van 2 dienstjaren. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Orange Belgium nv, 

Bourgetlaan, in 1140 Brussel (Evere), tegen onderstaande ingediende eenheidsprijzen. 

Mobiele telefonie (prijzen exclusief btw) 

- gesprekskost per minuut: 0,02646 euro 

- data-abonnement 1 GB per maand: 2,72304 euro 

- SMS: 0,0279 euro 

- MMS: 0,2 euro. 

 

Vaste telefonie (prijzen exclusief btw) 

- abonnement PRA per maand incl. reeks 100 nummers: 191,70 

- gesprekskost per minuut naar vast: 0,01125 

- gesprekskost per minuut naar mobiel: 0,0315 

- Inschatting totale gesprekskost per maand op basis huidig gebruik (zonder speciale nummers): 117 

Op basis van de vorige facturen van de afgelopen 2 jaar wordt de totale kostprijs geraamd op  

22.500,00 euro exclusief btw of 27.225,00 euro inclusief btw. 

 

 

52. Belasting op nachtwinkels: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 2018 deel 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8248/2, belasting op 

nachtwinkels, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 6.000,00 euro. 
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53. Ontvangsten 2018: week 50 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt als hoofdbudgethouder de opbrengsten goed. 

 

 

54. Uitgaven 2018: week 50 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 

 

55. Gebouwenbeheer: herstellingskosten naar aanleiding van risicoanalyse 

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

leveren van verschillende artikelen voor verbetering aan onze gebouwen naar aanleiding van de 

risicoanalyse die de dienst gebouwenbeheer heeft uitgevoerd. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Bouwelek nv, Atealaan 

17, 2200 Herentals, voor de prijs van 14.949,82 euro exclusief btw. 

 

 

 

Door het college 
Bij verordening 

 
de algemeen directeur         de voorzitter 

 
 

 

 
 

Dirk Soentjens          Jan Bertels 
 

 

 
 

 
 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 
 

 

 


