college van burgemeester en schepenen
Zitting van 31 augustus 2020

Aanwezig:
mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester en voorzitter; mevrouw Yoleen Van Camp, schepen; de
heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik De Cat, schepen;
de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; de heer Dirk Soentjens, algemeen
directeur
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2020_CBS_01383

Notulen college 24 augustus 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en
schepenen van 24 augustus 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING
Dienst omgeving
Consensuspunten
2
2020_CBS_01386

Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020086271:
verlening – St.-Jobsstraat 107A, 107B, 107C en 107D
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
; heer Gerrit Vannueten, handelend in naam van LIV’IN bvba, op een terrein
OMV_2020086271 aan de
met adres St.-Jobsstraat 107A, 107B, 107C en 107D met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie
C, perceelnummers 34T, 34W, 34Y en 34/04.
De aanvraag betreft het verbouwen van een meergezinswoning.
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 voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel),
afgeleverd op 20 augustus 2020, moeten strikt nageleefd worden.
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2020_CBS_01388

Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020072540:
verlening - Roggestraat 16
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
;
OMV_20200725 aan mevrouw
Julie De Ceulaer op een terrein met adres Roggestraat 16 met
kadastrale omschrijving 3de afdeling sectie C nr.149E3.
De aanvraag betreft het slopen van een woning met bijgebouwen.
Het college van burgemeester legt volgende voorwaarden op:
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het
omgevingsloket.
• Een attest dat het verwijderen van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen
bevestigt, kan bij Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout)
verkregen worden. De eigenaar moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de
afbraakwerken zal uitvoeren.
• Niet enkel de bovengrondse, maar ook de ondergrondse funderingen en constructies
moeten volledig verwijderd worden zodat het hemelwater optimaal kan infiltreren.
• De bestaande aansluiting van de te slopen woning moet gevrijwaard blijven tijdens de sloop
en moet hergebruikt worden voor de aansluiting van toekomstige bebouwing op dit perceel
op de openbare riolering.
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2020_CBS_01389

Melding nummer OMV_2020109267: gedeeltelijke aktename –
Stationsstraat 8
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nummer OMV_2020109267
; Rudi Van Aelst op een terrein met adres Stationsstraat 8 met kadastrale omschrijving
van de heer
1ste afdeling, sectie E, perceel 370 N 4 voor wat betreft de volgende handelingen:
• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de wijzigingen in de
achtergevel.
• De gemelde stedenbouwkundige handelingen die betrekking hebben op de kleine structurele
wijzigingen in het gebouw.
Het college van burgemeester en schepenen legt hieromtrent de volgende voorwaarden op:
• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het
omgevingsloket.
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• De hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de riolering van de
meergezinswoning. Het hemelwater moet volledig infiltreren in de bodem op het eigen
terrein.
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding nummer
; heer Rudi Van Aelst op een terrein met adres Stationsstraat 8 met
OMV_2020109267 van de
kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie E, perceel 370 N 4 voor wat betreft de wijzigingen in de
voorgevel. Deze handeling is niet meldingsplichtig maar vergunningsplichtig.
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Omgevingsvergunning OMV_2020086203, Duipt 20, 2200
Herentals, LV Meir, advies
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de deputatie van de
provincie Antwerpen over de omgevingsvergunning overeenkomstig de vereenvoudigde procedure
van LV Meir op een terrein met adres Duipt 20 in 2200 Herentals met kadastrale ligging afdeling 3
sectie E nrs. 159B, 159G en 160A.
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Verkaveling V2004/007 - Cardijnlaan, Herentals: bevestiging
vaststelling verval
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bevestiging van het verval van
rechtswege van de verkaveling V2004/007 gelegen in de Cardijnlaan, Herentals.

Bespreekpunten
7
2020_CBS_01392

Interessepeiling IOK: deelname EU-LIFE-project professionele
huisbezoekers woningrenovatie
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de interessepeiling van IOK voor de
deelname aan het EU-LIFE-project professionele huisbezoekers woningrenovatie en beantwoordt de
vraag 'Is er vanuit uw lokaal bestuur belangstelling voor de inzet van publieke of private
professionele huisbezoekers binnen een EU-LIFE-project (55 % financiering)?' als volgt:
• Het college van burgemeester en schepenen wenst positief te antwoorden op de
interessepeiling voor de inzet van publieke of private professionele huisbezoekers binnen
een EU-LIFE-project.
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• Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK om een samenwerking met
andere gemeentebesturen, zoals de Netelandgemeenten te onderzoeken.
• Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK om de verschillende
financieringsmogelijkheden te onderzoeken.
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Installatie meldpunt ongelijke behandeling op de huurmarkt goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een meldpunt inzake discriminatie/ongelijke
behandeling op de private huurmarkt te installeren bij de sociale dienst.
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020074132:
verlening – Fraikinstraat 27-29 en Goudbloemstraat
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
; heer Harald Helsen, handelend in naam van Hegicon bvba, op een terrein
OMV_2020074132 aan de
met adres Goudbloemstraat z/n, Fraikinstraat 27 en Fraikinstraat 29 met kadastrale omschrijving
1ste afdeling, sectie F, perceel 131G, 163E2, 136V2 en 128D.
De aanvraag betreft het slopen van de bestaande bebouwing, het bouwen van 7 appartementen aan
de Fraikinstraat, het bouwen van 2 appartementen aan de Goudbloemstraat, het bouwen van een
fietsenberging en keldertrap en aanleg van een binnengebied.
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 bestaande bebouwing op voorliggend terrein wordt gesloopt. Een attest van wegname
van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet daarom bij Netmanagement
(c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. De eigenaar
moet dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren.
• De afvoer van het afvalwater van het gebouw langs de Goudbloemstraat moet gebeuren via
de bestaande huisaansluiting ter hoogte van de linkerkant (vooraanzicht) van het perceel.
• Eén van de twee bestaande huisaansluitingen op de openbare riolering van de Fraikinstraat
moet behouden blijven en hergebruikt worden voor de afvoer van het afvalwater van het
nieuwe gebouw. De aansluiting moet gebeuren door de aannemer van de bouwwerken en
onder toezicht van de technische dienst van de stad. Eventuele noodzakelijke aanpassingen
aan deze huisaansluiting zijn ten laste van de bouwheer. Bovenop de hergebruikte
huisaansluiting moet een toezichtputje geplaatst worden. De andere bestaande aansluiting
moet afgedicht worden volgens de regels van goed vakmanschap. Ook deze dichtingswerken
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moeten vooraf gemeld worden via technische.dienst@herentals.be zodat de technische
dienst toezicht kan uitoefenen.
De hemelwaterafvoeren langs zowel de kant van de Goudbloemstraat als langs de
Fraikinstraat mogen niet aangelegd worden in het openbaar domein. De voorziene plaats van
de hemelwaterafvoer langs de Goudbloemstraat moet gewijzigd worden zodat deze niet in
conflict komt met de afvalwaterafvoer.
Hemelwater moet in beide appartementen op de benedenverdieping langs de Fraikinstraat,
naast hergebruik via toiletspoeling, ook hergebruikt worden via een buitenkraantje.
De verluchtingsgaten in het openbaar domein van de Fraikinstraat worden niet toegestaan.
De berlinerwanden mogen in geen geval op het openbaar domein geplaatst worden.
Noodzakelijke aansluitingen door nutsmaatschappijen moeten in synergie uitgevoerd
worden. De tijdelijke bouwput wordt slechts toegestaan voor de termijn dat de
nutsmaatschappijen werken uitvoeren.
De bouwheer moet vóór aanvang van de bouwwerken een gedetailleerde plaatsbeschrijving
overmaken aan de technische dienst van de stad Herentals.
Vooraleer er kan begonnen worden met noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar
domein moet de bouwheer een gedetailleerd ontwerp overmaken aan de technische dienst.
Pas nadat dit ontwerp is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen kan
er tot uitvoering worden overgegaan.
De aanpassingen aan het openbaar domein die noodzakelijk zijn om de site te ontsluiten,
moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer die door de bouwheer van tevoren
moet voorgedragen worden aan het stadsbestuur. Pas na goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen, mag deze aannemer de betreffende werken uitvoeren. De
kosten van de heraanleg van het openbaar domein zijn volledig ten laste van de bouwheer.
Vóór de ingebruikname van private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel),
afgeleverd op 20 augustus 2020 moeten strikt nageleefd worden.
De voorwaarden uit het advies van Fluvius System Operator, afgeleverd op 7 juli 2020
moeten strikt nageleefd worden.
De volgende voorwaarde uit het voorwaardelijk gunstige advies van Telenet, afgeleverd op
17 juli 2020 moet worden nageleefd: 'Er zijn aanpassingen aan het kabelnet nodig om de
loten te voorzien van informatie- en communicatiesignalen. Deze kosten zijn ten laste van de
aanvrager. Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk
om minstens 8 weken voor de start van de werken Telenet via 015-66 66 66 op de hoogte te
brengen.'
De archeologienota is bekrachtigd door Onroerend Erfgoed. De maatregelen in de
archeologienota, bekrachtigd op 9 april 2019 met
referentienummer https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienota's/10726 moeten
uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota en
het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Na de uitvoering ervan moet een
bekrachtigde nota bekomen worden. De maatregelen in de bekrachtigde nota moeten
uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota, de eventuele voorwaarden
bij de bekrachtiging en het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
De aanhangende terrassen bij de tweede verdieping moeten in diepte beperkt worden tot
maximaal 2 m, gemeten vanaf de achtergevel (gewoonterecht).
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Technische dienst
Consensuspunten
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2020_CBS_01393

Bladkorven 2020: locatielijst - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om net als vorig jaar bladkorven te plaatsen in de
volgende straten, volgens bijgevoegde aangepaste locatielijst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevrijdingsstraat
Veldstraat
Rode-Kruisstraat
Molenvest
Duifhuizen
Heesveld
Berkenlaan
Dennenlaan
Beukenlaan
Kastanjelaan
Olmenlaan
Eikenlaan
Larikslaan
Platanenlaan
Populierenlaan
Pol Heynsstraat
Spekmolenstraat
Kleerroos
Boerenkrijglaan
Eigen Haard
Augustijnenlaan (administratief centrum)
Hellekensstraat
Zwanenberg
St.-Jobsstraat
Bakendonk
Koeterstraat
Bolwerkstraat
Lierseweg
Nieuwstraat
Belgiëlaan (Stadspark)
Koulaak (hoek met Raapbreukstraat)
Bloemenplein
Lichtaartseweg
Kapittelbossen
Holle Weg
Watervoort
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Stapkens
Boekweitstraat
Kijnigestraat
Landweg
Groenstraat (met inbegrip bomen Bremstraat)
Vettersdel
de Ghellincklaan
Kruisstraat
Laarstraat
Molenstraat
Kapelstraat
Tempels
Zandkapelweg
Verbindingsstraat
Emmeleer
Sterrebos
Albertstraat
Vlierbesstraat
Servaas Daemsstraat
Oude Dreef

Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar bijkomende bladkorven te plaatsen
op onderstaande locaties:
•
•
•
•
•

Spekmolenstraat: op het einde van de straat op het grasplein aan de glasbollen
Bolwerkstraat: ter hoogte van het plein/parking
Vossenberg op de hoek met de Markgravenstraat
Boekweitstraat ter hoogte van de kruising met Vettersdel
naast Emmeleer 16.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een grondige evaluatie uit te voeren op basis
van de voorbije edities en uitkijkend naar goede praktijkvoorbeelden in andere groene steden en
gemeenten.
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Botanische tuin van Kasteel Le Paige: boomveiligheidscontrole
(VTA) met verslag en snoeien van hoogstammige bomen - 2020067: goedkeuring gunning
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Botanische tuin van Kasteel Le Paige:
boomveiligheidscontrole (VTA) met verslag en snoeien van hoogstammige bomen' aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), Dolmans Landscaping Services,
Dellestraat 5, 3560 Lummen, tegen het offertebedrag van 19.227,85 euro exclusief btw of 23.265,70
euro inclusief 21 % btw.

7/16

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes van 18
augustus 2020 goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing.
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Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in
Populierenlaan naar aanleiding van coronamaatregelen
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk verkeersreglement voor de invoering
van een ‘schoolstraat’ naar aanleiding van de coronamaatregelen ter hoogte van basisschool de
Leertuin goed tot en met afkondiging van pandemiefase groen voor het coronavirus:
• De rijbaan op de Populierenlaan zal ter hoogte van de uitgang (stuk tussen zebrapad en
Platanenlaan) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten
tijdens de schooldagen:
o elke ochtend van 8.15 uur tot 8.30 uur
o elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.45 uur
o woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur.
• Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’.
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Tijdelijk verkeersreglement: invoeren 'schoolstraat' in
Klaterteer, Wijngaard, Nonnenstraat / Kloosterstraat en
Acacialaan
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een aanpassing van het tijdelijk
verkeersreglement omtrent de invoering van 'schoolstraten', dat op 2 september 2019 werd
goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het invoeren van een ‘schoolstraat’ goed ter
hoogte van volgende basisscholen, dit telkens van 1 september tot en met 30 juni:
Basisschool ’t Klavertje – Klaterteer (stuk tussen Hoogton en de Tarwestraat)
De rijbaan zal op Klaterteer ter hoogte van de schoolpoort van basisschool ‘t Klavertje (stuk tussen
Hoogton en de Tarwestraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten
tijdens de schooldagen:
•
•
•
•

elke morgen van 8.20 uur tot 8.40 uur
maandag, donderdag en vrijdagavond van 15.10 uur tot 15.40 uur
dinsdagavond van 15.40 uur tot 16.00 uur
woensdagmiddag van 11.40 uur tot 12 uur.

8/16

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’.
Basisschool De Wijngaard – Wijngaard (stuk tussen Heistraat en Rankenstraat)
De rijbaan op de Wijngaard zal ter hoogte van de schoolpoort (stuk tussen Heistraat en
Rankenstraat) afgesloten worden voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de
schooldagen:
• elke avond (behalve woensdag) van 15.20 uur tot 15.40 uur
• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur.
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’.
Basisschool (W)onderwijs – Nonnenstraat (stuk tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) /
Kloosterstraat
De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van (W)onderwijs worden afgesloten voor het
doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de schooldagen:
• elke avond (behalve woensdag) van 15.30 uur tot 15.40 uur
• woensdagmiddag van 12.10 uur tot 12.20 uur.
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’.
Freinetschool Ibis – Acacialaan (stuk tussen Heesveld en Lindenlaan)
De rijbaan zal ter hoogte van de schoolpoort van Freinetschool Ibis (stuk tussen Heesveld en
Lindenlaan) worden afgesloten voor het doorgaand verkeer op volgende momenten tijdens de
schooldagen:
• dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9 uur
• dinsdagavond van 15 uur tot 15.30 uur.
Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de
verkeersborden C3, M2 en bord ‘schoolstraat’.
De basisscholen zorgen zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan
wordt dadelijk terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken, de
rijbaan wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen.
De basisscholen moeten het invoeren van de ‘schoolstraat’ tijdig en schriftelijk communiceren met
de ouders van de schoolkinderen en de bewoners van de omliggende straten.

Stedelijke werkplaats
Bespreekpunten

9/16
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2020_CBS_01407

Aanvraag gebruik stadsbus door kOsh campus Leertuin op 11
september 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van kOsh campus
Leertuin om de leerlingen op 11 september 2020 met de stadsbus te vervoeren naar Sport
Vlaanderen in Herentals voor hun sportdag. De school kan contact opnemen met De Lijn, zij verhuren
bussen aan speciale tarieven.

SECTOR VRIJE TIJD
Dienst sport, jeugd en evenementen
Bespreekpunten
15
2020_CBS_01398
Tijdelijk gratis gebruik mobiele wasstraten campussen kOsh
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de mobiele wasstraten, gemaakt door de
stedelijke werkplaats, gratis ter beschikking te stellen aan de Herentalse scholen met voorrang op
het secundair onderwijs gezien het groter covid-risico bij +12 jarigen. kOsh ontvangt drie wasstraten
en De Vesten twee.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING
Dienst onthaal en burgerzaken
Consensuspunten
16
2020_CBS_01399

Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit
; college van burgemeester en schepenen schrapt Valentina
;
Het
Pruel, geboren op 12 april 1966
ambtelijk uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 31 augustus 2020.
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2020_CBS_01400

Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit
; college van burgemeester en schepenen schrapt Katrien Elza Boeckx, geboren op 8 november
Het
1976 ambtelijk uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 31 augustus 2020.

10/16
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2020_CBS_01401

Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit
; college van burgemeester en schepenen schrapt Karim Bouaouiouch, geboren op 25 maart 1990
Het
ambtelijk uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 31 augustus 2020.
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2020_CBS_01402

Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit
; college van burgemeester en schepenen schrapt Hans Kris Van Opstal, geboren op 15 november
Het
1970 ambtelijk uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 31 augustus 2020.
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2020_CBS_01403

Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit
; college van burgemeester en schepenen schrapt Henri Antoon Voets, geboren op 4 maart 1950
Het
ambtelijk uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 31 augustus 2020.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Staf van de algemeen directeur
Bespreekpunten
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2020_CBS_01404

Schriftelijke vraag raadslid Els Sterckx: rattenpopulatie
Herentals
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Els Sterckx van
17 maart 2020 over de rattenpopulatie in Herentals en antwoordt met een brief.

Dienst personeel en organisatie
Bespreekpunten
22
2020_CBS_01405

Sluitingsdagen 2021: kennisgeving
GOEDGEKEURD

Besluit
11/16

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst personeel
en organisatie om ook voor 2021 geen compensatiedagen vast te leggen voor de vijf feestdagen die
op een zaterdag of een zondag en voor het recyclagepark de zeven feestdagen die op een zondag of
een maandag vallen. De veranderlijke feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen en voor
het recyclagepark ook de feestdagen die op een maandag vallen, worden voor alle personeelsleden
toegevoegd aan het jaarlijks verlof voor zover deze dagen vallen op inactiviteitsdagen. Deze dagen
behouden het karakter van feestdag.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de dienst personeel
en organisatie om de volgende sluitingsdagen en openingsdagen op feestdagen in 2021 vast te
leggen:
• administratief centrum (staf van de
algemeen directeur, dienst financiën,
dienst communicatie en participatie,
dienst onthaal en burgerzaken, dienst
omgeving, dienst patrimonium,
technische dienst)
• dienst cultuur en toerisme (backoffice)
• dienst archief en informatiebeheer
• dienst sport, jeugd en evenementen
• dienst gelijke kansen en preventie
• sociale dienst
• dienst personeel en organisatie
• dienst ICT
• stedelijke werkplaats
• Spiegelfabriek
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: paasmaandag
maandag
05/04/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
14/05/2021 gesloten
feestdag: pinkstermaandag
maandag
24/05/2021 gesloten
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 gesloten
feestdag: Allerheiligen
maandag
01/11/2021 gesloten
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
feestdag: Koningsfeest
maandag
15/11/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
24/12/2021 gesloten vanaf 12 uur
sluitingsdag (*)
vrijdag
31/12/2021 gesloten vanaf 12 uur
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen)
dienstencentrum Convent2 en
thuiszorgdiensten
dag
datum
gesloten
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feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: paasmaandag
maandag
05/04/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
14/05/2021 gesloten
feestdag: pinkstermaandag
maandag
24/05/2021 gesloten
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 gesloten
feestdag: Allerheiligen
maandag
01/11/2021 gesloten
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
feestdag: Koningsfeest
maandag
15/11/2021 gesloten
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen)
dienst cultuur en toerisme (frontoffice)
dag
datum
gesloten / open
• geopend op zaterdag, van 10 tot 14
uur
• geopend op zondag in juli en augustus,
van 10 tot 14 uur
• gesloten op maandag
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: Dag van de Arbeid
zaterdag
01/05/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
feestdag: Vlaamse feestdag
zondag
11/07/2021 open van 10 tot 14 uur
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 open van 10 tot 14 uur
Herentals Fietst
donderdag 29/07/2021 gesloten voor publiek
Herentals Feest
vrijdag
30/07/2021 gesloten voor publiek
feestdag: O.-L-.V.-Hemelvaart
zondag
15/08/2021 open van 10 tot 14 uur
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
koopzondag
zondag
05/12/2021 open van 9 tot 12 uur
koopzondag
zondag
12/12/2021 open van 9 tot 12 uur
koopzondag
zondag
19/12/2021 open van 9 tot 12 uur
koopmaandag
maandag
20/12/2021 open van 9 tot 12 uur
sluitingsdag (*)
vrijdag
24/12/2021 gesloten vanaf 12 uur
feestdag: Kerstmis
zaterdag
25/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
31/12/2021 gesloten vanaf 12 uur
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).
recyclagepark
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: Dag van de Arbeid
zaterdag
01/05/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
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feestdag: Vlaamse feestdag
zaterdag
11/07/2021 gesloten
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 gesloten
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
feestdag: Kerstmis
zaterdag
25/12/2021 gesloten
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen)
bibliotheek
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: paasmaandag
maandag
05/04/2021 gesloten
feestdag: Dag van de Arbeid
zaterdag
01/05/2021 gesloten
feestdag: O-.H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
feestdag: pinkstermaandag
maandag
24/05/2021 gesloten
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 gesloten
feestdag: Allerheiligen
maandag
01/11/2021 gesloten
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
feestdag: Koningsfeest
maandag
15/11/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
24/12/2021 gesloten vanaf 17 uur
feestdag: Kerstmis
zaterdag
25/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
31/12/2021 gesloten vanaf 17 uur
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).
Hummeltjeshof
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
feestdag: paasmaandag
maandag
05/04/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
dinsdag
06/04/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
woensdag
07/04/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
donderdag 08/04/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
09/04/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
14/05/2021 gesloten
feestdag: pinkstermaandag
maandag
24/05/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
maandag
19/07/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
dinsdag
20/07/2021 gesloten
feestdag: nationale feestdag
woensdag
21/07/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
donderdag 22/07/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
23/07/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
maandag
16/08/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
dinsdag
17/08/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
woensdag
18/08/2021 gesloten
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sluitingsdag (*)
donderdag 19/08/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
20/08/2021 gesloten
feestdag: Allerheiligen
maandag
01/11/2021 gesloten
feestdag: Allerzielen
dinsdag
02/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
12/11/2021 gesloten
feestdag: Koningsfeest
maandag
15/11/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
24/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
maandag
27/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
dinsdag
28/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
woensdag
29/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
donderdag 30/12/2021 gesloten
sluitingsdag (*)
vrijdag
31/12/2021 gesloten
(*) De sluitingsdagen hebben het karakter van een verlofdag. Werknemers voor wie deze
sluitingsdagen op activiteitsdagen vallen, zijn verplicht om voor deze dagen of dagdelen vrij te
nemen (vakantieverlof, compensatie uit glij-uren, recuperatie uit overuren of feestdagen).
sportinfrastructuur - De Vossenberg
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
Pasen (geen feestdag!)
zondag
04/04/2021 gesloten
feestdag: paasmaandag
maandag
05/04/2021 gesloten
feestdag: Dag van de Arbeid
zaterdag
01/05/2021 gesloten
feestdag: O.-H.-Hemelvaart
donderdag 13/05/2021 gesloten
feestdag: pinkstermaandag
maandag
24/05/2021 gesloten
gesloten voor publiek (1)
1-31/07/2021 gesloten
feestdag: O.-L.-V.-Hemelvaart
zondag
15/08/2021 gesloten
feestdag: Allerheiligen
maandag
01/11/2021 gesloten
feestdag: Wapenstilstand
donderdag 11/11/2021 gesloten
gesloten voor publiek (2)
vrijdag
24/12/2021 gesloten
feestdag: Kerstmis
zaterdag
25/12/2021 gesloten
gesloten voor publiek (2)
vrijdag
31/12/2021 gesloten
(1) Van 1 tot 31/7/2021 maakt het sport- en jeugdaanbod gebruik van de sportinfrastructuur en is
er één week voorbehouden voor onderhoudswerken door externe firma’s.
(2) Op 24/12/2021 en 31/12/2021 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de
reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur.
sportinfrastructuur - Netepark
dag
datum
gesloten
feestdag: Nieuwjaar
vrijdag
01/01/2021 gesloten
sluitingsdag
vrijdag
08/01/2021 gesloten vanaf 19 uur
Pasen (geen feestdag!)
zondag
04/04/2021 gesloten
jaarlijkse schoonmaak (1)
woensdag
01/09/2021 gesloten
jaarlijkse schoonmaak (1)
donderdag 02/09/2021 gesloten
gesloten voor publiek (2)
vrijdag
24/12/2021 gesloten
feestdag: Kerstmis
zaterdag
25/12/2021 gesloten
gesloten voor publiek (2)
vrijdag
31/12/2021 gesloten
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(1) Op 1/9/2021 en 2/9/2021 moeten de werknemers de prestaties leveren die nodig zijn voor de
grote schoonmaak van de sportinfrastructuur.
(2) Op 24/12/2021 en 31/12/2021 kunnen de werknemers prestaties leveren die nodig zijn voor de
reguliere/periodieke onderhoudstaken van de zwem- en sporthalleninfrastructuur.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorstel over de sluitingsdagen 2021
voor te leggen aan het eerstvolgende overleg- en onderhandelingscomité.

Dienst financiën
Consensuspunten
23
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Uitgaven 2020 week 35: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage
20200831_Kosten2020Week35.
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