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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 24 december 2018 

 
Aanwezig: 

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, schepen; mevrouw Ingrid 

Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; mevrouw 
AnneMie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen; de 

heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
 

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018108695: verlening - Vennekenshoek 

59 (lot 32) 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018108695 aan (X)*, op een terrein met adres Vennekenshoek 59 (lot 32) en met kadastrale 
omschrijving 4e afdeling, sectie A, perceel 427G2. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een ééngezinswoning in 

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. 

• 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. 

• Het hemelwater moet bijkomend hergebruikt worden via een buitenkraantje. 
• De noodoverlaat van de hemelwaterput mag niet aangesloten worden op de openbare 

riolering. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 

• De inrit moet 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. 

 

 
2. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018093243: verlening - Schommestraat 

14 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer  
OMV_2018093243 aan (X)*, met de volmacht van de eigenaars, op een terrein met adres 

Schommestraat 14 en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 308N4 en 308H4. 

De aanvraag betreft het verkavelen van een grond in 2 kavels. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden en lasten op aan de 

verkavelaar: 
• De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid als lot 7 op het opmetingsplan, 

moet gratis worden overgedragen naar het openbaar domein conform de voorwaarden 

opgenomen in bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. Deze voorwaarden 
moeten strikt worden nageleefd. 

• Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig 
gehandhaafd. 

• Tussen de bouwdiepte van 9,00 m en 13,00 m mag het bouwvolume tot maximaal 7,00 m 
hoog reiken en moet dit volume niet verplicht met deze hoogte voorzien worden. 

• Afvalwater: de percelen liggen in het centraal gebied van het goedgekeurde zoneringsplan. In 

de straat is afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
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waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de 

openbare afvalwaterriolering. 
• DWA: het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische tank. Na de 

overloop hiervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden zodat alles 
in één buis naar de openbare riolering geleid wordt. Het perceel is momenteel bebouwd met 

aansluiting op de openbare riolering. Deze moet gevrijwaard en hergebruikt worden. De 

realisatie van de 2de huisaansluiting moet aangevraagd worden vóór de aanleg van het 
privaat afvalwaterstelsel via www.herentals.be/rioolaansluiting. 

• Hemelwater: de ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen over te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De 

richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 
riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. De 

bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater. 
• RWA: alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet 

opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 

10.000 liter. Het opgevangen water moet minimaal herbruikt worden voor de spoeling van een 
toilet en via een buitenkraan. Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig 

infiltreren op het eigen terrein. Een overloop naar het openbaar domein wordt niet 
toegestaan. 

• VERHARDINGEN: de verhardingen rondom de woning (inrit, tuinpad) moeten aangelegd 
worden in waterdoorlatend materiaal. Eventuele terrassen mogen aangelegd worden in niet-

waterdoorlatend materiaal. Het hemelwater moet dan afvloeien naar de omliggende bodem. 

De inritten ter hoogte van het openbaar domein mogen een maximale breedte van 3 meter 
hebben. Een tuinpad mag maximaal één meter breed zijn. De aanleg van inritten op het 

openbaar domein gebeurt door de stedelijke diensten en moet aangevraagd worden via 
www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de 

aanvrager en worden berekend volgens het geldend retributiereglement. 

• De volgende kostenramingen van de nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd zijn voordat 
gebruik mag worden gemaakt van de voorliggende verkaveling: 

o De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 21 september 2018 met kenmerk 
323039_49139: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag 

van 1.823,00 euro. 

o Uit de kostenraming van Telenet nv van 11 oktober 2018 met kenmerk 25030766 
blijkt dat er geen kosten aangerekend worden om de percelen aansluitbaar te maken, 

tenzij niet voldaan wordt aan de in het advies geformuleerde voorwaarde. In dat 
geval zal de verkavelaar toch nog een kostenraming ontvangen, waaraan dan voldaan 

moet worden. 
 

 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018100849: verlening – Klapvekens 1  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018100849 aan (X)* op een terrein met als adres Klapvekens 1 en met kadastrale omschrijving 

1ste  afdeling, sectie E, perceel 437F. 

De aanvraag betreft het bouwen van een veranda. 
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 

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

• het aansluiten van bijkomstig afvalwater op het bestaand afvalwatercircuit 

• het aansluiten van het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte op een bestaande 
hemelwaterput of op een infiltratievoorziening op het eigen terrein. 

 
 

4. Principieel standpunt college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018 over 

dossier AP/ART architecten hoek Fraikinstraat - Augustijnenlaan: correctie 

http://www.herentals.be/rioolaansluiting
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van (X)* over de foutieve 
datum van de eerder verleende vergunning in het principebesluit van 7 mei 2018 over het 

projectvoorstel van AP/ART architecten voor de site gelegen op de hoek van Fraikinstraat - 
Augustijnenlaan (afdeling 2, sectie G, 230 N5 en B5). 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt het secretariaat om de correcte datum van de 

eerder verleende vergunning (23 april 2013 in plaats van 24 april 2018) manueel in de kantlijn van de 
originele notulen aan te brengen. 

 
 

5. Princiepsvraag bouwproject 
Besluit 

(X)* 

 
 

6. Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen: Bovenrij 
48 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het pand Bovenrij 48 te schrappen uit het 
leegstandsregister. Het pand is sinds 30 november 2017 in gebruik als bankkantoor. 

 
 

7. Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen: Bovenrij 
62 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebouw handelsgelijkvloers Bovenrij 62 
niet te schrappen uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen. Het pand was op het 

moment van opname niet in gebruik. 
 

 

8. Vraag tot schrapping uit de inventaris van leegstaande gebouwen of woningen: 
Stadspoortstraat 24 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het pand Stadspoortstraat 24 te schrappen uit 

het leegstandsregister. Het pand was op 14 augustus 2018 wel in gebruik, zij het met een andere 

functie. 
 

 
9. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018102160: verlening - Grotstraat 21  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer  

OMV_2018102160 aan (X)* op een terrein met adres Grotstraat 21 en met kadastrale omschrijving 4de 

afdeling, sectie A, perceel 428E.  
De aanvraag betreft het bouwen 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. 

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

• De palen van de carport moeten volledig op eigen terrein geplaatst worden, op 30 cm van de 
perceelsgrens. 

• 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 noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering mag niet uitgevoerd 
worden. 

• De aanleg van de inrit op het openbaar domein moet aangevraagd worden via 

www.herentals.be/inrit. 

http://www.herentals.be/inrit.
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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. 

 
 

10. Besluit Vlaamse regering over omgevingsvergunningsaanvraag nummer 

OMV_2017009521: kennisname - EDF Luminus - Hoevereveld 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering 
van 27 november 2018 om het beroep ingesteld door EDF Luminus tegen de weigering van de 

omgevingsvergunning door de deputatie van de provincie Antwerpen, ongegrond te verklaren.  
De omgevingsvergunning nummer OMV_2017009521 wordt geweigerd aan EDF Luminus NV voor het 

exploiteren van een windturbinepark met twee windturbines te Herentals, Hoevereveld. 

 
 

11. Uitspraak deputatie Provincie Antwerpen over omgevingsvergunning: kennisname - Scam 
Invest - Noordervaart (dossier OMV_2018009102) 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van de 
provincie Antwerpen van 29 november 2018 waarbij het beroep van Scam Invest wordt ingewilligd en 

de omgevingsvergunning nummer OMV_2018009102 wordt verleend voor het bouwen van een 
magazijn met verhardingen, de regularisatie van een reliëfwijziging en het rooien van bomen te 

Herentals, Noordervaart z/n, met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, percelen 371A, 371B, 
371C, 371D, 371K en 371L. 

De vergunning wordt verleend overeenkomstig de voorgebrachte plannen en conform de voorwaarden 

zoals opgenomen in de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Herentals van 
4 juni 2018, met schrapping van de voorwaarde betreffende de verwijdering van de bestaande 

parkeerplaatsen langs het Kempisch kanaal Herentals Bocholt. 
 

 

12. Project Trage Wegen: kennisname herwaarderingsplan 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eindbundel van het 
herwaarderingsplan trage wegen, opgemaakt door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw en 

besluit principieel akkoord te gaan in de loop van 2019 een tweede fase aan te snijden om, samen 

met RLKGN, enkele prioritaire situaties aan te pakken. 
 

 
13. Inrichten Spaanshofpark - 2017-098: goedkeuring voorlopige oplevering 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht 'inrichten Spaanshofpark 

(inclusief sport- en spelvoorzieningen en groeninrichting)' voorlopig wordt opgeleverd. 

 
 

14. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: voorlopige oplevering 2 
Besluit 

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

oplevering opgemaakt op 23 november 2018 van het dossier 'Kasteel Le Paige: dringende 
onderhoudswerken'. 

 
 

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

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 16 van de 

werfvergadering op 4 december 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden 
in Veldhoven'. 

 
 

16. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 17  
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 17 van de 
werfvergadering op 11 december 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en 

voetpaden in Veldhoven'. 
 

 

17. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring 
vorderingsstaat 4  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 4 voor de opdracht 'Aanleg van 

fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' van Hegrola, Industrieweg 84, 2260 Westerlo goed, 
voor een bedrag van 151.662,82 euro exclusief btw. 

 

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

ingebrekestelling nr. 5 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling nummer 5 

van 14 december 2018, opgesteld door de ontwerper, Anteagroup Antwerpen, Roderveldlaan 1, 2600 
Berchem, goed. 

 
 

19. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 21, 22, 23 
en 24 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 21, 22, 23 en 24 bij het 
project 'wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Woud, Brouwerijstraat en 

Mussenblok'. 
 

 

20. Kunstencampus: grondonderzoeken - 2017-073: goedkeuring verrekening 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekening 1 voor de opmaak van een 
geotechnisch verslag bij het dossier 'kunstencampus: grondonderzoeken' goed voor een bedrag van  

2.200 euro inclusief btw. 

 
 

21. Herinrichting binnengebied Schaliken - W-063-2017: projectbespreking 7 december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de projectbespreking 
van 7 december 2018 van het dossier ‘herinrichting binnengebied Schaliken’. 

 

 
22. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: vorderingsstaat 5, nulstaat 6, nulstaat 7 

en vorderingsstaat 8 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt: 

• vorderingsstaat 5 voor een bedrag van 50.997,75 euro exclusief btw 
• vorderingsstaat 6 (nulstaat) voor een bedrag van 0 euro exclusief btw 

• vorderingsstaat 7 (nulstaat) voor een bedrag van 0 euro exclusief btw 
• vorderingsstaat 8 voor een bedrag van 9.464,29 euro exclusief btw voor het uitvoeren van de  

          infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat goed. 
 

 

23. Aanvullend verkeersreglement: Molenvest - aanpassen verkeersborden E9b naar 
verkeersborden E9a 

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

aanpassen van de verkeersborden E9b naar verkeersborden E9a met onderbord “max.3,5t” op de 

Molenvest goed: 
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• Alle voorgaande verkeersreglementen in verband met het parkeren op de Molenvest met de   

verkeersborden E9b worden opgeheven en vervangen door onderstaand verkeersreglement. 
• Plaatsen zoneborden “P - max. 3,5t” op volgende plaatsen: 

o Begin Molenvest (ter hoogte van Lierseweg) - richting Molenvest 

o Einde Wasserijstraat (ter hoogte van Molenvest) - richting Molenvest 

o Molenvest (ter hoogte van Gildelaan) - richting Molenvest / Lierseweg 

o Begin Molenvest (ter hoogte van Herenthoutsweg) - richting Molenvest. 
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 

verkeersveiligheid. 
 

 

24. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Ter Bueken 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om een distributiecabine voor de elektriciteit te plaatsen (inclusief de daarbij horende werken) 

in de wijk Ter Bueken. 

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. 

 
 

25. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Wolstraat 

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

voeren om de ondergrondse nutsleidingen uit te breiden aan Wolstraat 31. 
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. 

• 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. 
 

 
26. Eandis: uitvoeren van grondwerken: Groenstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om een distributiecabine 
in te richten en de nutsleidigen uit te breiden voor de aansluiting van het bouwproject op de hoek 

Groenstraat - Servaas Daemsstraat. 



7/16 

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. 
• 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. 

 

 
27. Telenet: uitvoeren van grondwerken - St.-Jobsstraat 

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

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen in de St.-Jobsstraat tussen nummer 5 en 21. 
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. 

 
 

28. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Fraikinstraat 
Besluit 

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

voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen in de Fraikinstraat tussen nummer 2 en 8. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

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

technische dienst van de stad. 

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

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

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

1,5 m vrij blijven. 

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

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
 

 

29. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om een distributiekabel te vervangen in de Lierseweg tussen nummer 169 en 179. 

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. Telenet: uitvoeren van grondwerken - kruispunt Herenthoutseweg - Servaas Daemsstraat 

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

voeren om de ondergrondse ICS-leidingen te vervangen op het kruispunt Herenthoutseweg - Servaas 
Daemsstraat naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken.  

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 de wegen- en rioleringswerken op 

het kuispunt Herenthoutseweg - Servaas Daemsstraat. 
 

 

31. Pidpa: verplaatsen bovengrondse brandkraan - Toekomstlaan 28 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij haar beslissing van 25 juni 2018 waarbij de 
kostenraming van Pidpa voor het verplaatsen en herstellen van de brandkraan aan Toekomstlaan 28 

goedgekeurd werd en de werken aan Pidpa toevertrouwd werden voor een geraamd bedrag van 

5.448,65 euro. De kosten zijn voor rekening van Deca Packaging Group, Toekomstlaan 28, 2200 
Herentals. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verplaatsing van de brandkraan 

door te voeren naar een locatie waar in de toekomst geen dergelijke schade kan optreden. De 
technische dienst zorgt voor een plaatsbezoek en een technisch haalbaar voorstel. 

 
 

32. Studieopdracht "heraanleg steenweg Sint-Catharinabegijnhof met comfortstrook voor de 

trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering" - O-044-2018: verslag 
startvergadering  11 december 2018 

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

van 11 december 2018 van het dossier studieopdracht "heraanleg steenweg Sint-Catharinabegijnhof 

met comfortstrook voor de trage weggebruiker en aanleg van een gescheiden riolering”. 
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33. Witte lampions voor centrumstraten - 2018-113: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 
Besluit 

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

lampions voor de centrumstraten 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 
december 2018 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 
bieder namelijk Indreams VOF (lampion Webshop), Herwensedijk 9 in Herwen (NL-6914KE), tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.894,21 euro exclusief btw of 3.501,99 euro inclusief 21 % 

btw. 
 

 
34. Werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstellingen - 

W-058-2017: parkeerplaatsen voor personen met een handicap Fraikinstraat 7 en 47 

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

2200 Herentals voor het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een handicap aan 
Fraikinstraat 7 en Fraikinstraat 47. 

 
 

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

gunning 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van  
11 december 2018 van de opdracht 'aanstellen veiligheidscoördinator ontwerp + verwezenlijking'. Het 

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

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “aanstellen veiligheidscoördinator 
ontwerp + verwezenlijking” aan de economisch meest voordelige bieder, Abesco CVBA, 

Tiensesteenweg 79 te 3380 Glabbeek (Zuurbemde), tegen 
• Ereloonpercentage veiligheidscoördinatie ontwerp: 0,08% 

• Ereloonpercentage veiligheidscoördinatie verwezenlijking: 1,75% 

• veiligheidscoördinatie – ontwerp: 

o opmaak VGP na ontvangst van ontwerpdossier: 1 dag 

o nazicht (conformiteit met VGP) van ingediende offertes na ontvangst ervan + opmaak 
verslag: 1 dag 

• veiligheidscoördinatie – verwezenlijking: 

o aanpassen VGP in functie van uitvoeringsmethodiek: 1 dag 

o rapportering van werfbezoeken: 1 dag. 
 
 

36. Monumentenwacht: planning inspecties 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende monumenten te laten inspecteren 

door Monumentenwacht Provincie Antwerpen vzw: 
• Infirmerie van het voormalig Augustijnenklooster 

• Onze-Lieve-Vrouw ten Troostkapel 

• stadsbrouwerij Het Schaliken 
• standbeeld van de Boerenkrijg. 

 
 

37. Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein en de plaatsing van een 
hemelwaterinstallatie voor hergebruik: aanvraag van (X)*, Servaas Daemsstraat 61 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Servaas Daemsstraat 61, 
voor het bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op het eigen terrein, en 

de plaatsing van een hemelwater- en infiltratievoorziening goed. 
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Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250,00 euro uit te keren als 

maximumsubsidie voor de afkoppeling van het hemelwater, 625,00 euro als maximumsubsidie voor de 
plaatsing van een hemelwaterinstallatie met hergebruik en 625,00 euro als maximumsubsidie voor de 

plaatsing van een infiltratievoorziening op het eigen terrein. Het totale bedrag van de subsidie 
bedraagt 2.500,00 euro en wordt overgemaakt op rekeningnummer (X)*. 

 

 
38. Verslag mobiliteitscel 7 december 2018: goedkeuring besluiten per mobiliteitsdossier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende besluiten van de mobiliteitscel van vrijdag 

7 december 2018 goed: 
• Fietsenstalling Kerkplein 

Plaatsen paaltjes in bestaande sokkels, die zich op 2 m voor de fietsenstallingen bevinden. 

• Parkeerplaats voor personen met een handicap op Grote Markt in plaats van parkeerplaats 
voor motors 

De parkeerplaats voor motors ter hoogte van het kruispunt Grote Markt - Koppelandstraat - 
Zandstraat (noordkant van de Grote Markt) wordt omgevormd tot een parkeerplaats voor 

personen met een handicap. De parkeerplaats zal volgend jaar in de lijst van aan te leggen 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden toegevoegd. Aanleggen met tegel 
en blauwe klinkeromranding zoals de andere parkeerplaatsen voor personen met een 

handicap op de Grote Markt. 
• Geparkeerde voertuigen op voetpad Stadspoortstraat 7 

Bijplaatsen van enkele fietsenbeugels, in dezelfde lijn als de huidige fietsbeugels, ter hoogte 
van Stadspoortstraat 7, in het gedeelte tussen de huidige fietsbeugels en de 

verlichtingspaal ter hoogte van het zebrapad. 

• Fietsaanduiding kruispunt Blijdenberg - Kapucijnenstraat + voorrangsaanduiding 
In Blijdenberg een stukje rode slem aanbrengen, zoals we in verschillende andere straten 

hebben gedaan, om aan automobilisten aan te duiden dat er fietsers in tegenstelde 
rijrichting kunnen fietsen. 

In Blijdenberg haaientanden schilderen om voorrangsregeling te accentueren. Verkeer 

komende uit Blijdenberg ziet zo duidelijker dat ze geen voorrang hebben. 
• Kruispunt Paradijsstraat - Landweg 

De resultaten van de VAT-metingen geven aan dat er structureel gezien niet meer verkeer 
door de Paradijsstraat rijdt. Tijdens de werken in de Servaas Daemsstraat zal er wel meer 

verkeer door de Paradijsstraat rijden, maar dit is een tijdelijke situatie. Het aantal verkeer 

doorheen de Paradijsstraat is niet van die grootte, dat de oversteekbaarheid van de straat 
problematisch is. 

Het kruispunt is goed aangeduid met verkeersborden en is verhoogd aangelegd, waardoor 
het extra is geaccentueerd voor alle weggebruikers. 

Er worden bijgevolg geen extra maatregelen genomen of geen verkeerslichten geplaatst op 
dit kruispunt. 

• Aanvragen verkeersspiegels St.-Waldetrudisstraat 

Nu nog huidige beslissingsboom blijven toepassen, waardoor de aanvragers geen spiegel 
krijgen. In de toekomst deze werkwijze herbekijken, in samenwerking met politie. 

• Zichtbaarheid uitrit Augustijnenlaan 91 
Geen maatregelen te nemen op de parkeerplaats naast de inrit. Wel verwijzen naar de 

beslissing van parkeerwijziging in Augustijnenlaan: parkeren personenwagens aan 

buitenkant, parkeren tot maximum 3.5t aan binnenkant. Deze parkeerwijziging is in 
opmaak. 

• Verkeer Lichtaartseweg: snelheid + vrachtverkeer 
Nieuwe VAT-meting organiseren in de 50 km/u zone om evolutie in aantal verkeer en zwaar 

verkeer te kunnen inschatten. 
• Kruispunt Fabiolastraat - Reibos: zichtbaarheid + snelheid 

Zichtbaarheid komende uit Reibos. In eerste instantie de klimop van de boom laten 

verwijderen (groendienst geeft aan dat dit kan), zodat de zichtbaarheid iets verbetert. Als 
dit niet voldoende is, wordt er aan de buurman gevraagd om de haag in te korten. 

Snelheid op dit kruispunt wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een VAT-meting. 
• Verkeer Kerkstraat 

Een VAT-meting organiseren om in te schatten hoeveel verkeer er hier rijdt, welke de meest 

gebruikte rijrichting is en wat de snelheid is. 
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Het invoeren van een enkelrichting mee bekijken in volgend mobiliteitsplan (circulatieplan) 

• Verkeerssituatie ter hoogte van Marfac in Vossenberg 
Plaatsen parkeerverbod aan kant van Marfac zodat de rijbaan steeds volledig vrij blijft. Dit 

tussen de Markgravenstraat en de spoorwegovergang. Op die manier verbetert de veiligheid 
voor de vele fietsers die er passeren. 

• Rietbroek: voorstel tractorsluis 

Gezien de veelvuldige meldingen, gezien de herstellingen die er vaak moeten gebeuren, 
gezien de resultaten van de VAT-metingen is het plaatsen van een permanent fysiek 

obstakel de enige oplossing die voor een leefbare en verkeersveilige straat kan zorgen. 
Dit obstakel zou voorzien moeten worden ter hoogte van de huidige wegversmalling tussen  

41 en 49, in de vorm van een tractorsluis, zoals we deze kennen in de Acacialaan en 
Lenteheide. Er dient de nodige signalisatie en reflectoren voorzien te worden om deze veilig 

aan te geven. 

Als strategie wordt voorgesteld te werken met een proefopstelling om bewoners te laten 
proeven van de maatregel en bijbehorende aangepaste situatie, maar hen evengoed nog de 

mogelijkheid te bieden om inspraak te hebben over deze maatregel. Daarom volgende 
stappen: 

o Beslissing college van burgemeester en schepenen over het opstellen van een 

proefopstelling in de vorm van een tractorsluis. 
o Een begeleidende brief met toelichting van proefopstelling naar bewoners en 

bedrijven in Rietbroek sturen. Hierbij uitleggen dat het om een proefopstelling gaat, 
waarom er voor deze proefopstelling is gekozen en dat ze binnen 3 à 4 maanden 

bevraagd zullen worden over deze maatregel. 
o Communicatie naar inwoners en bedrijven gemeente (stadskrant, website, …). 

o Opstellen van de proefopstelling. 

o Proefopstelling van 4 maanden met voorgestelde maatregel. 
o Na 2 maanden VAT-meting organiseren in Rietbroek en in Lange Eerselstraat. 

o Bevraging / enquête na 3 maanden bij bewoners en bedrijven in Rietbroek. Zij 
hebben dan 2 à 3 weken om hun mening over de maatregel te geven. 

o Beslissing over definitieve maatregel na 4 maanden. Hierbij de resultaten van de VAT 

en de resultaten van de enquête meenemen in beslissing. De proefopstelling blijft wel 
staan tot de definitieve beslissing. 

o Communiceren over definitieve beslissing. 
• Parkeren tijdens oudercontact Kosh Ieperstraat / Schepperstraat 

Met scholen in overleg gaan om af te spreken dat politiecontrole mogelijk is en dat dit 

voorzien wordt in hun communicatie. 
Aan politie data doorgeven van oudercontacten en hen vragen hier een controle in te 

plannen. 
• Overlast geparkeerde vrachtwagens Grensstraat 12 

Parkeerverbodsborden blijven hangen, maar dienen correct te worden gehangen. 
Contactname met IOK (X)* in verband met “bedrijventerrein management”, hierin zou een 

centrale parking voor vrachtwagenchauffeurs kunnen worden opgenomen. 

• Wuytsbergen: parkeervakken en boomvakken (herneming) 
De mobiliteitscel herziet haar besluit van 3 mei 2018 en besluit nu, met historiek in 

achterhoofd om de belijning parkeervakken niet te laten aanpassen. 
Dienst mobiliteit is bezig met onderzoek van de ‘knip’.  Hier wordt later nog over 

gecommuniceerd. 

• Parkeren bedrijfsvoertuigen parking achter bibliotheek 
Geen aanpassing van de parkeerreglementering op de parking achter de bib. Hier mogen 

naast auto’s ook camionettes parkeren. 
• Verplaatsen flitspaal Servaas Daemsstraat 

De Voortkapelseweg is aangeduid als mogelijke locatie om een flitspaal te plaatsen. 
Het verplaatsen van de analoge flitspaal kost 14.000 euro. Rekening houdende dat deze 

slechts nog één jaar gebruikt kan worden is dit geen goede oplossing. 

Een nieuwe digitale flitspaal met camera kost ongeveer 50.000 euro. 
Als er een flitspaal in de Voortkapelseweg wordt geplaatst, dient dit direct een digitale te 

zijn. 
Hiervoor dient in volgende meerjarenplanning geld te worden voorzien, aangezien de politie 

niet meer instaat voor de aankoop van deze infrastructuur. 

• Kortparkeerplaatsen Hummeltjeshof 
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Geen parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien. Er zijn in het verleden nog aanvragen 

geweest voor kortparkeerplaatsen aan kinderopvang en creches maar hier is niet op 
ingegaan. 

Nu worden er enkel kiss and ride stroken voorzien aan scholen en zijn er 
kortparkeerplaatsen voor het treinstation aangebracht. 

• Aanpassen parkeerstrook Gildenlaan 37 

Geen nieuwe aanpassingen aan belijning uit te voeren. 
Mobiliteitscel stelt wel vast dat borduur niet volledig voor de locatie van de garagepoort van 

Gildelaan 37 is verlaagd. 
In overleg gaan met bewoner gaan om zowel de belijning als de borduur verder te 

bespreken. 
 

 

39. Rechtzetting privatieve inname van het openbaar domein: terrasvergunning 
Jeugdcentrum 2200, Grote Markt 41 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen vernietigt de terrasvergunning van Jeugdcentrum 2200 

en crediteert het bedrag van 715 euro van het aanslagbiljet voor 2018. 

 
 

40. Verplaatsing gedeelte vrijdagmarkt tijdens Spiegelfeesten 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verplaatsing van een gedeelte van 
de kramen van de vrijdagmarkt op 15 maart 2019. Deze verplaatsing zal gebeuren van de Zuidkant 

van de Grote Markt naar de Augustijnenlaan. 

 
 

41. Evenementen: Circus Pacific van 10 tot 28 januari 2019: goedkeuring 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan circus Pacific voor het gebruik 

van het multifunctioneel terrein van 8 tot en met 28 januari 2019. De circusvoorstellingen gaan door 
iedere woensdag, zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. 

Water en elektriciteit worden opengezet en de organisator ontvangt een factuur voor het verbruik. 
Indien het vriest, kan het water niet opengezet worden, de organisator dient hiermee rekening te 

houden. 

 
 

42. Evenementen: Vlaams kampioenschap indoor boogschieten op 10 februari 2019: 
goedkeuring 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gevraagde materialen (15 tafels, 50 

stoelen, 5 receptietafels) ter beschikking te stellen aan de Handboogliga vzw op 10 februari 2019. 

 
 

43. Evenementen: oefeningen boogschieten met aanvang op 15 april 2019: goedkeuring 
Besluit 

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

voor het organiseren van de gevraagde oefenmomenten boogschieten tussen 15 aril 2019 en 15 
september 2019 van 18 uur tot 21.30 uur. Er mag niet geschoten worden wanneer er andere 

evenementen plaatsvinden in het Begijnhof die daardoor gestoord kunnen worden. 
 

 
44. SDG-gezinswandeling Neteland - aanvraag subsidie provincie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de gemeenten 
Vorselaar, Grobbendonk en Herenthout gezinswandelingen tijdens de Week van de Keigezonde 

Kempen en treedt op als subsidietrekker bij de subsidie-aanvraag bij de provincie. 
 

 

45. Internationale Samenwerking: goedkeuring subsidies 2018 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende subsidies goed: 
Lokale werkingen: 

• 11.11.11 Noorderwijk: 170,26 euro 
• Kras: 150 euro 

• Dental Missions: 300 euro 

• Wereldsolidariteit Herentals: 300 euro 
• SISP: 300 euro 

• Vrienden voor Mokolo: 300 euro 
• FOS: 300 euro 

• Vredeseilanden Herentals: 300 euro 
• Den babbelhoek: 650 euro 

• wereldwinkel Herentals: 650 euro 

Ontwikkelingshelpers: 
• Casita de Barro: 1.200 euro 

Nationale werkingen: 
• Wereldsolidariteit: 900 euro 

• Broederlijk Delen: 900 euro 

• 11.11.11: 2.026,66 euro 
• Oxfam Wereldwinkel: 900 euro 

• Vredeseilanden: 900 euro 
• FOS: 900 euro. 

 
 

46. Spaanshofpark: onderzoek plaatsing groen scherm Netelaan 10 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen plaatst geen scherm aan het Spaanshofpark en vraagt 

uitvoering te geven aan de plannen voor ontwikkeling van het groenscherm. 
 

 

47. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: tijdelijke aanstellingen 2018-2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende leerkrachten tijdelijk aan te stellen 
aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Herentals van 1 september 2018 tot en met 30 

juni 2019 (tenzij anders vermeld): 

(X)* 
 

 
48. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vacante functies 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart volgende deeltijdse functies van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst vacant voor eventuele vaste benoeming: 

(X)* 
 

 
49. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: aanvraag verlof voor verminderde prestaties 

Besluit 

(X)* 
 

 
50. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studieuitstap Brussel 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 

naar Brussel op 27 januari 2019 en geeft (X)*, directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende 

Kunst de toestemming de studiereis te organiseren zoals voorgesteld. 
 

 
51. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: samenwerkingsovereenkomst Vorselaar: 

goedkeuring 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Herentals 
en Vorselaar over de vestiging van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Vorselaar voor het 

schooljaar 2018-2019 goed. 
 

 

52. Infosessies reanimatie en gebruik van de defibrillator 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sessies ‘Reanimatie en AED-
gebruik’ in samenwerking met het Rode Kruis goed. De sessies vinden plaats op dinsdagavond 5, 19 

en 26 februari 2019, vanaf 19 uur. Op donderdag 7, 14, 21 en 28 februari vinden er ook 
namiddagsessies plaats om 13.30 uur. De sessies gaan door in de gebouwen van het Rode Kruis, 

Schoolstraat 46 te Herentals. 

 
 

53. Drugpreventieproject 2018-2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een drugpreventieproject voor de Herentalse 

secundaire scholen te organiseren voor het schooljaar 2018-2019. Dit omvat een theatervoorstelling 
voor leerlingen van het derde middelbaar onderwijs, vormingsmomenten voor leerkrachten en een 

infoavond voor ouders. 
 

 
54. Afgelasten college van burgemeester en schepenen 31 december 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gelast de collegezitting van maandag 31 december 2018 
af. 

 
 

55. Verlof algemeen directeur en adjunct algemeen directeur 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verlof van de algemeen directeur 

en de adjunct algemeen directeur. De adjunct algemeen directeur neemt verlof van maandag 24 
december 2018 tot en met vrijdag 28 december 2018. De algemeen directeur is afwezig van maandag 

31 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019. 

 
 

56. Disponibiliteit wegens ziekte 
Besluit 

(X)* 
 

 

57. Disponibiliteit wegens ziekte 
Besluit 

(X)* 
 

 

58. Aanstelling halftijds projectmedewerker ISOM 
Besluit 

(X)* 
 

 
59. Aanstelling halftijds logistiek medewerker cultuur met een vervangingsovereenkomst 

Besluit 

(X)* 
 

 
60. Selectieprocedure teamleider technieken gebouwen - kennisgeving eindproces-verbaal 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van teamleider technieken gebouwen. 

 
 

61. Tussenkomst sociale dienst personeel 2018/3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist in toepassing van het reglement van de sociale 

dienst van het gemeentepersoneel een premie of tussenkomst toe te kennen aan volgende 
werknemers: 

(X)* 
 

 

62. Verloren Maandag 2019: gunning 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de levering van worstenbroden en 
appelbollen op Verloren Maandag op 14 januari 2019, aan Bakkerij Mens, Wasserijstraat 7, 2200 

Herentals. 

 
 

63. Kerkfabriek Sint-Bavo: kennisname verkiezing kerkraad op 15 oktober 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van 
de kerkraad vanaf 15 oktober 2018 van de kerkfabriek Sint-Bavo: 

• Gert De Naegel: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid van 

rechtswege 
• Jules Van Olmen: voorzitter 

• Luc De Voght: secretaris 
• Jozef Lintermans: penningmeester 

• François Sas: lid 

• Catherine Van Houdt: lid. 
 

 
64. Kerkfabriek Sint-Bavo: verslagen kerkraden 4 juli en 23 augustus 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen 
van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bavo van 4 juli 2018 en 23 augustus 2018. 

 
 

65. Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 24 september 2018 
Besluit 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 24 september 2018. 
 

 
66. Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: verslag kerkraad 27 september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kerkraad van de 
kerkfabriek Sint-Jan de Doper van 27 september 2018. 

 
 

67. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua: verslag kerkraad 9 oktober 2018 
Besluit 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua van 9 oktober 2018. 
 

 
68. Kerkfabriek Sint-Niklaas: verslagen kerkraad 2 oktober 2018 en 29 oktober 2018 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de vergadering van 
de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 2 oktober 2018 en 29 oktober 2018. 

 
 

69. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: verslag kerkraad 27 november 2018 

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

kerkraad van de kerkfabriek Sint-Niklaas van 27 november 2018. 
 

 
70. Leveren en implementeren van software voor leegstand - dossier 2018-114 - gunning van 

de opdracht 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van een bijkomende 

softwaremodule voor verwerking van de leegstand. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Cipal Schaubroeck nv, 

Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, tegen het bedrag van 8.125,19 euro exclusief btw of 9.831,48 euro 

inclusief 21 % btw. 
 

 
71. Bestelbonnen 2018: week 51 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 24 december goed. 

 

 
72. Ontvangsten 2018: week 51 

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

 

 
73. Uitgaven 2018: week 51 

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

 

 
 

 
 

Door het college 
Bij verordening 

 

de algemeen directeur         de voorzitter 
 

 
 

 

 
Dirk Soentjens          Jan Bertels 

 
 

 
 

 

 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 
 


