college van burgemeester en schepenen
Zitting van 14 september 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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Notulen college 7 september 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en
schepenen van 7 september 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING
Stedelijke werkplaats
Bespreekpunten
2
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VBS De Wegwijzer: actieplan 'Operatie Proper': goedkeuring
materiële ondersteuning
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist de zwerfvuilactie van VBS De Wegwijzer
materieel te ondersteunen door handschoenen, grijpstokken, vuilniszakken, fluo hesjes ter
beschikking te stellen en door het afval op te halen.
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst
scholen en verenigingen tijdens hun zwerfvuilacties bijkomend te ondersteunen.

Dienst omgeving
Consensuspunten
3
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020074301:
verlening – Lierseweg z/n
GOEDGEKEURD

Besluit
1/30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
[ heer Pieter-Jan Haest en de heer Michiel Wilockx op
OMV_2020074301 onder voorwaarden aan de
een terrein met adres Lierseweg z/n met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 434
L 3.
De aanvraag betreft het kappen van bomen.
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 het Agentschap voor Natuur en Bos moeten strikt worden
nageleefd: er moet een heraanplanting uitgevoerd worden met minstens 1 nieuwe
hoogstammige boom op hetzelfde perceel. De beplanting moet uitgevoerd worden in het
eerstvolgende plantseizoen met inheemse streekeigen boomsoorten van 1ste en/of 2de
grootteorde en met minimum plantmaat 10-12. De aanvrager neemt alle nodige
voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit
veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk
plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen
van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval moet/moeten het eerstvolgende
plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug worden ingevuld. In ieder geval is de
aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel minstens evenveel nieuwe hoogstammige
bomen tot volle wasdom te brengen.
• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is
om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
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Besluit gewestelijke omgevingsambtenaar over
omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020022993:
kennisname - Elia Asset - Zavelbosstraat/Zavelheide 1
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de gewestelijke
omgevingsambtenaar van het departement Omgeving in Antwerpen om de omgevingsvergunning
OMV_2020022993 te verlenen onder voorwaarden, aan Elia Asset NV voor het uitbreiden van een
hoogspanningsstation in Herentals, hoek Zavelbosstraat/Zavelheide, 2de afdeling, sectie C, perceel
388/L.
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Melding omgevingsvergunning OMV_2020102604: aktename St.-Jobsstraat 107
GOEDGEKEURD

Besluit

2/30

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door LIV'IN, de
[ Gerrit Vannueten, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met
heer
inrichtingsnummer 20200805-0020 , zijnde een exploitatie van een tijdelijke
bronbemaling noodzakelijk voor het bouwen van een ondergrondse constructie, gelegen St.Jobsstraat 107, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 2, sectie C, perceelnummers 34T, 34W,
34Y en 34/04.
Rubrieknummer
53.2.2°a)

Omschrijving
Klasse
Het oppompen van grondwater met een debiet 3
van 21.900 m³ per jaar

Aard
Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
van titel II van het VLAREM.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met Algemene milieuvoorwaarden - lucht
bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.53.
Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden:
• Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare
riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een
retourbemaling.
• Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende
overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

3/30

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
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Melding omgevingsvergunning OMV_2020109553: aktename IJzergieterijstraat 16
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de
[ heer Erik
Evers voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer
20200820-0057 , zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling noodzakelijk voor de aanleg
van een zwemvijver, gelegen IJzergieterijstraat 16, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 1,
sectie E, perceelnummers 347H.
Rubrieknummer
53.2.2°a)

Omschrijving
Het oppompen van grondwater met een
debiet van 10.000 liter of 10 m³ per uur
(maximum 1680 m³ voor 7 dagen)

Klasse
3

Aard
Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
van titel II van het VLAREM.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met Algemene milieuvoorwaarden - lucht
bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.53.
Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

4/30

Bijzondere milieuvoorwaarden
• Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare
riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een
retourbemaling.
• Er moet op toegezien worden dat de debiet van 1.680 m³ voor 7 dagen vanaf de start van de
bronbemaling niet overschreden wordt.
• Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende
overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
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Melding omgevingsvergunning OMV_2020114633: aktename Leemputten
GOEDGEKEURD

Besluit
[ heer
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de
Jurgen De Henau voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met
inrichtingsnummer 20200901-0012 , zijnde een exploitatie van een tijdelijke
bronbemaling noodzakelijk voor het plaatsen van een kelder van een eengezinswoning, gelegen
Leemputten, 2200 Herentals. Kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, perceelnummers 253G4.

Rubrieknummer
53.2.2°a)

Omschrijving
Klasse
Het oppompen van grondwater met een debiet 3
van 15.120 m³ per jaar

Aard
Nieuw

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
van titel II van het VLAREM.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10 met Algemene milieuvoorwaarden - lucht
bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en
4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht

5/30

Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.53.
Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden
• Het is verboden het onttrokken grondwater te lozen in de baangrachten of openbare
riolering (DWA en RWA). Dit moet op eigen terrein geïnfiltreerd worden met een wadi of een
retourbemaling.
• Minstens 48 uur voordat de bronbemaling wordt opgestart, wordt de toezichthoudende
overheid hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de
meldingsakte.
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019137369:
verlening - Atealaan 14
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing van 10 augustus 2020 over het
verlenen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
(iioa) met inrichtingsnummer 20191031-0055 , een dieselverdeelstation bestemd voor uitsluitend
vrachtwagens, gelegen Atealaan 14 in Herentals, in.
Het college van burgemeester en schepenen verleent met ingang van 10 augustus 2020 de
omgevingsvergunning ingediend door AS24, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of
activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20191031-0055 , een dieselverdeelstation bestemd voor
uitsluitend vrachtwagens, gelegen Atealaan 14 in Herentals, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie A
perceel 46G2.
De vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede
klasse .
Rubrieknummer
3.4.2°

Omschrijving
Klasse
Lozen van max. 3,3 m³/uur, 8,4 m³/dag, 174 m³/jaar 2
potentieel verontreinigd regenwater afkomstig van
de tankpiste en max. 0,5 m³/uur, 0,5 m³/dag, 25

6/30

Aard
Verandering

6.5.2°
17.3.2.1.1.2°

m³/jaar bedrijfsafvalwater van het poetsen van het
tankstation via een KWS-afscheider in de openbare
riolering (in het totaal 3,8 m³/uur)
Tankstation voor vrachtwagens met 7
2
verdeelslangen
Opslag van 74,97 ton (90.000 liter) diesel in 2
2
ondergrondse tanks van elk 45.000 liter

Hernieuwing
Hernieuwing

De vraag van AS24 tot afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1. van titel II van het VLAREM voor het plaatsen
van een meetgoot wordt verleend zolang de kwaliteit van het afvalwater kan bepaald worden door
de aanwezigheid van een monsternamepunt na de koolwaterstoffenafscheider.
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: de vergunning is
afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van
het VLAREM.
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10
Algemene milieuvoorwaarden - lucht
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.3.
Sectorale milieuvoorwaarden – het lozen van afvalwater en
koelwater
Hoofdstuk 5.6.
Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare
vloeistoffen
Hoofdstuk 5.17.
Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten

Bijzondere milieuvoorwaarden
op voorwaarde dat:

7/30

• met betrekking tot de stedenbouwkundige ligging: de activiteiten vormen een
complementaire dienstverlening aan de industriële activiteiten
• met betrekking tot water: de exploitant mag afwijken van de plaatsing van een meetgoot
zolang de kwaliteit van het afvalwater kan bepaald worden door de aanwezigheid van een
monsternamepunt na de koolwaterstoffenafscheider
• met betrekking tot gevaarlijke producten: de exploitant laat de ondergrondse opslag van
gevaarlijke producten om de twee jaar controleren zoals Vlarem II voorschrijft door een
erkend deskundige discipline gevaarlijke stoffen en houders onder druk
• met betrekking tot bodem: de exploitant houdt de vloeistofdichte tankpiste intact.
De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken integraal deel
uit van de vergunning.

Bespreekpunten
9
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020050706:
verlening – Vorselaarsebaan 1+
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
[ heer Jo Stas op een terrein met adres Vorselaarsebaan 1+ met kadastrale
OMV_2020050706 aan de
omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceel 265 A 3.
De aanvraag betreft het verbouwen van een woonzorgcentrum tot een gebouw voor de
woonondersteuning en dagbesteding voor volwassen personen met een handicap.
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 de adviezen van Brandweer Zone Kempen, Telenet, Fluvius en
Toegankelijk Vlaanderen moeten strikt worden nageleefd.
• Indien na de gesprekken met Fluvius noodzakelijk blijkt dat er een cabine moet worden
voorzien op het terrein of in het gebouw, zal er ook bekeken moeten worden of hiervoor een
omgevingsvergunning moet ingediend worden. Wanneer er bijvoorbeeld constructieve
werken moeten gebeuren om de cabine te voorzien of wanneer men hiervoor een
losstaande cabine op het terrein moet voorzien, zal hiervoor een melding of
omgevingsvergunning moeten worden ingediend.
• Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put.
• Vóór de ingebruikname van de private riolering moet het stelsel gekeurd worden volgens het
ministerieel besluit van 28 juni 2011 over de verplichte keuring van de privéwaterafvoer.
• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in
functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden

8/30

verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken
zal uitvoeren.
• Bij de twee vleugels die worden gesloopt moet men alle ondergrondse constructies en
verhardingen, zoals funderingen en kelders eveneens verwijderen.
• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is
om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over
de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
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Advies omgevingsvergunning nummer OMV_2020039043:
voorwaardelijk gunstig – Roggestraat z/n
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de
[ heer Benediktus Jozef Peeters en
omgevingsvergunning nummer OMV_2020039043 aan de
Landmeter Peeters bvba op een terrein met adres Roggestraat z/n met kadastrale omschrijving 3de
afdeling, sectie C, percelen 146 R, 146 C, 146 P, 158 V 2, 158 Z 2 en 161/02 M.
De aanvraag betreft het verkavelen van gronden naar 10 loten. Lot 10 wordt geschrapt uit de
verkaveling gezien de ligging van dit lot in woonuitbreidingsgebied.
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 de adviezen van Pidpa, Telenet, Fluvius System Operator, Kempens
Karakter IOED, provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid en Brandweer Zone
Kempen moeten strikt nageleefd worden.
• Afvalwater van toiletten moet opgevangen worden in een septische put. Na de overloop
ervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater gekoppeld worden waarna al het
afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
• Hemelwater afkomstig van dakoppervlaktes moet opgevangen worden in een
hemelwaterput met een inhoud van minimaal 5.000 l en maximaal 10.000 l. Het opgevangen
water moet minimaal hergebruikt worden via de spoeling van een toilet en via een
buitenkraan. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening
op het eigen terrein en mag niet aangesloten worden op de openbare riolering.
• Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot het gebouw mogen verhard worden. De inritten
mogen een maximale breedte hebben van 3,50 m. Eventuele tuinpaden mogen maximaal
1,50 m breed zijn. De verhardingen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
• Algemeen:
o De nutsmaatschappijen hebben een sleuf van 1,30 m breedte nodig. Aangezien
verschillende kabels dan mogelijk onder de wadi's komen te liggen, moet hiermee
rekening gehouden worden bij het aanleggen van de nutsleidingen (conform
voldoende dekking van de nutsleidingen).
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•

•

•

•
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•

•
•

•
•

•

o Het verbindingspaadje moet aangelegd worden in waterpasserende
betonstraatstenen met formaat 220/110/80 (voegvulling conform het legbed) in
plaats van met kunststofgrasplaten.
o Het verbindingspaadje moet eveneens voorzien worden van verlichting.
Roggestraat:
o De opritten mogen niet in omgekeerd dakprofiel aangelegd worden, maar moeten in
lengteprofiel afwateren naar de openbare wegenis. De gestorte kantstroken moeten
als natuurlijke overloop fungeren tussen de verschillende wadi's.
o De opritten moeten in hetzelfde materiaal (en conform de dezelfde
funderingsopbouw) uitgevoerd worden als de rijweg.
o Omwille van de uniformiteit moeten ook de inritten ter hoogte van loten 9 en 10
voorafgaandelijk gerealiseerd worden.
o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor lot 10.
Klaterteer:
o Om het asfalt op een deskundige manier te kunnen opsluiten, moet de gestorte
kantstrook doorgetrokken worden ter hoogte van de rooilijn van de loten 1 en 2.
o Er moet eveneens een DWA-huisaansluiting voorzien worden voor het perceel dat
zich rechts naast lot 1 bevindt.
Bij het hoofdstuk "Algemeen geldende voorschriften" en "erfscheidingen" moet worden
toegevoegd dat hagen en heggen op 0,50 m afstand van de perceelsgrens geplaatst moeten
worden.
Het hoofdstuk "Dakterrassen" onder de "Algemeen geldende voorschriften" moet worden
geschrapt.
Het hoofdstuk "Dakterrassen in het dakvolume" onder de "Algemeen geldende
voorschriften" moet worden geschrapt.
Dakterrassen kunnen enkel voorzien worden indien deze zich volledig binnen de bouwzone
alsook het bouwvolume voor de hoofdwoning bevinden. Bijgevolg moet het hoofdvolume
telkens 3 m afstand bewaren ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrenzen.
De voorschriften over de hoogtes en dakhelling moeten aangepast worden naar de volgende
bepalingen:
o maximale kroonlijsthoogte: 7 m
o maximale nokhoogte: 11 m
o maximale dakhelling 45°.
Indien hout wordt gekozen voor de gevelafwerking moet de duurzaamheidsklasse van het
hout gekozen worden in functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden
verkregen. De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken
zal uitvoeren.
De woning Roggestraat 15 / perceel 146 R moet niet gesloopt worden aangezien lot 10,
waarop deze woning zich bevindt, uit de verkaveling geschrapt moet worden.
Voor wat betreft de woning Roggestraat 17 / perceel 146 P moet men alle constructies,
alsook de ondergrondse constructies, funderingen en verhardingen op het terrein
verwijderen om de percelen bouwrijp te kunnen maken.
De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is
om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
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Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende lasten op:
Last 1: aan te leggen wegenis en riolering en openbaar groen:
• De plannen, lastenboek en kostenraming moeten opgemaakt worden volgens de meest
recente versie van het standaardbestek 250 en moeten ter goedkeuring aan het college van
burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
• De aannemer, aangesteld door de ontwikkelaar, voor de uitvoering van de aanleg van de
wegenis, riolering en het openbaar groen moet erkend zijn en moet worden aanvaard door
het college van burgemeester en schepenen.
• Vooraleer de werken kunnen worden aangevat moet de aannemer een
coördinatievergadering organiseren met de nutsmaatschappijen en een afgevaardigde van
de technische dienst van de stad.
• De gemeentelijke toezichthouder wordt tijdig uitgenodigd en moet aanwezig zijn bij de
voorlopige en definitieve oplevering. De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het
ogenblik van de voorlopige oplevering. Tijdens de uitvoering van de werken én de
waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met
betrekking tot de infrastructuur.
• Er moet een ABR-polis afgesloten worden voor de infrastructuurwerken.
• De aanleg van de wegenis, de riolering en het openbaar groen zal gecontroleerd worden
door een toezichthouder, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen.
Het ereloon van de toezichthouder wordt vastgesteld op 1,5 % van de vermoedelijke
kostprijs van deze werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer). De
ontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen en vóórafgaand aan de
werken te storten in de stadskas. Dit artikel ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn
toezichts- en coördinatietaken.
Last 2: nutsvoorzieningen:
• De houder van de vergunning staat, op eigen kosten, in voor het (laten) aanleggen van
nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de
verkaveling. Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen,
moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
o elektriciteit (Fluvius)
o gas (Fluvius)
o water (Pidpa)
o kabeltelevisie (Telenet, Proximus)
o telecommunicatie (Telenet, Proximus)
o openbare verlichting (Fluvius).
• De houder van de verkavelingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in
de stad contacteren. De door de nutsmaatschappijen opgemaakte kostenramingen maken
onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van
de betrokken nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op heden
werd er nog niet van alle nutsmaatschappijen een effectief offertevoorstel ontvangen. Er
werd wel een offertevoorstel ontvangen van Fluvius en Pidpa.
o Volgens de kostenraming van Fluvius System Operator, afgeleverd op 8 juni 2020,
moeten kosten betaald worden om de verkaveling aansluitbaar te maken op het
distributienet alsook openbare verlichting aan te leggen. Deze kosten bedragen
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22.224,04 euro inclusief btw. Deze kosten worden als last opgelegd aan de
verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht
mogen worden.
o Volgens de kostenraming van Pidpa-distributie leidingen, afgeleverd op 5 augustus
2020, moeten kosten betaald worden voor de uitbreiding van het drinkwaternet om
alle loten aansluitbaar te maken. Deze kosten bedragen 13.424,82 euro. Deze kosten
worden als last opgelegd aan de verkavelaar en moeten betaald zijn voordat de loten
van deze verkaveling verkocht mogen worden.
o Volgens het advies van Telenet, afgeleverd op kostenraming van Telenet, afgeleverd
op 11 juni 2020, is een uitbreiding van het net nodig om alle loten aansluitbaar te
maken. Er werd een offerte opgesteld en ter goedkeuring naar de aanvrager
doorgestuurd. De kosten uit de offerte worden als last opgelegd aan de verkavelaar
en moeten betaald zijn voordat de loten van deze verkaveling verkocht mogen
worden.
Last 3: borgstelling en uitvoeringstermijn:
• Borgstelling: om de uitvoering van voormelde infrastructuurwerken te verzekeren, moet de
ontwikkelaar, voorafgaand aan de start der werken, een borg stellen ten bedrage van de
vermoedelijke kostprijs van de werken (= offertebedrag van de goed te keuren aannemer)
vermeerderd met 15 %. De te stellen waarborg moet vermeerderd worden met de geraamde
kostprijs voor de aanleg van de nutsleidingen tenzij de ontwikkelaar kan aantonen dat op het
moment van de borgstelling reeds voldaan is aan de geraamde kostprijs van de
nutsmaatschappij(en).
• Uitvoeringstermijn: de aan te leggen wegenis (inclusief nutsleidingen), riolering en openbaar
groen moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan worden
overgegaan binnen een termijn van 2 jaar nadat het financieel attest door het college van
burgemeester en schepenen aan de houder van de vergunning is betekend. Na deze
dwingende termijn van 2 jaar heeft het college van burgemeester en schepenen het recht
om de gestelde borg onverwijld aan te spreken om de nog niet uitgevoerde
infrastructuurwerken te finaliseren. Alle kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn in dit
geval ten laste van de borgsteller.
Last 4: grondafstand
De kosteloze grondafstand van loten 11 en 12 door strikte naleving van de voorwaarden wordt
opgenomen in bijgevoegde belofte van gratis grondafstand. Deze belofte moet volledig ingevuld en
ondertekend terugbezorgd worden aan de stad vooraleer gebruik mag worden gemaakt van de
vergunning.
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020068939:
verlening - Nieuwstraat/Blijdenberg
GOEDGEKEURD

Besluit

12/30

Het college van burgemeester en schepenen verleent de tijdelijke vergunning ingediend door de
firma Hooyberghs nv voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met
inrichtingsnummer 20200527-0067 , zijnde een tijdelijke bronbemaling, gelegen Blijdenberg 9,
Nieuwstraat 74 en 76, 2200 Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie F nr 181M7, 181W6,
181X6 en 181Z6.
De tijdelijke vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de
tweede klasse .
Rubrieknummer
53.2.2°b)2°

Omschrijving
Het oppompen van grondwater met een
debiet van 62.400 m³ per jaar

Klasse
2

Aard
Nieuw

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: de vergunning is
afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van
het VLAREM.
De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9 Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
Hoofdstuk 4.5 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden - geluid
2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Hoofdstukken 4.4 en 4.10
Algemene milieuvoorwaarden - lucht
met bijlagen 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
4.4.7.1 en 4.4.7.2.
Hoofdstuk 4.6.
Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en
4.2.5.4
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van
VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen
na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de
Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/
Sectorale milieuvoorwaarden
Hoofdstuk 5.53.
Sectorale milieuvoorwaarden – winningen van grondwater

Bijzondere milieuvoorwaarden
• De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan VMM via het
mailadres grondwater.ant@vmm.be en aan de technische dienst van de stad Herentals
via technische.dienst@herentals.be .
• Het is overeenkomstig de bepalingen van afdeling 5.53.3 van Vlarem II verplicht een
debietmeter te plaatsen. Het aantal debietmeters moet door de ontwerper oordeelkundig
bepaald worden zodat een globaal beeld van de werking van de bemaling verkregen kan
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worden. Het toegelaten type debietmeter en voorwaarden met betrekking tot de plaatsing
en registratie bij grondwaterwinningen staat vermeld in artikel 5.53.3 van Vlarem II.
De meetinrichtingen worden onder de verantwoordelijkheid van de exploitant geplaatst voor
het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. De meetinrichtingen worden geplaatst
volgens een code van goede praktijk. Onderstaande types debietmeters worden door Vlarem
II artikel 5.53.3.2. §1 toegelaten.
o een vleugelradmeter of meter met schroef van het Woltman type
o een dynamische turbinemeter
o een elektromagnetische meter
o een ultrasone meter
o een gecombineerde meter: een meter die binnen hetzelfde huis een combinatie is
van de meters, vermeld in de voorgaande punten.
Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabije zettingsgevoelige objecten
aan elke zijde van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen
opgevolgd worden. De monitoring gebeurt met volgende frequentie:
o voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting)
o week 1 na opstarten bemaling: dagelijkse zettingsmeting
o week 2: om de twee dagen zettingsmeting
o vanaf week 3: 1 keer per week een zettingsmeting
De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer
wijzigen. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt ter
hoogte van een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd.
Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er moet technisch een terugvalscenario
voorzien worden dat dit mogelijk maakt.
Het grondwater moet geïnfiltreerd worden in het nabijgelegen stadspark ten zuidoosten van
de projectsite middels een retourbemaling. Lozing in de gemengde riolering is verboden. Bij
wateroverlast naar aanpalende terreinen moet de retourbemaling worden stopgezet.
Het uitvoeringsplan voor de retourbemaling moet voorgelegd worden aan en goedgekeurd
worden door de technische dienst van de stad Herentals vooraleer te starten met de
bemaling.
Bij stopzetting van de retourbemaling moet het terrein in oorspronkelijke staat hersteld
worden en gemeld worden aan de technische dienst.
Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname
openbaar domein en moet aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

2020_CBS_01232

Projectvoorstel Paradijsstraat – De Woonbrug: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende voorontwerp van De
Woonbrug voor de percelen van de Paradijsstraat tussen de huisnummers 24 en 30 en voor het
terrein van Paradijsstraat 30.
Het college van burgemeester en schepenen adviseert om verder te werken met de ideeën van het
voorliggende ontwerp, rekening houdend met de hogervermelde opmerkingen. De inrichting van de
buitenruimte moet opnieuw onderzocht worden met het oog op meer kwaliteit in het gebied.

14/30

Het college van burgemeester en schepenen vraagt dat de fietsenstalling bovengronds wordt
ingericht in plaats van ondergronds en er wordt opgelegd om een private deelwagen op het terrein
te voorzien.
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020077239:
weigering – St.-Jansstraat 15
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning nummer
[ heer Tony Decap en mevrouw Karin Janssens op een terrein met adres St.OMV_2020077239 aan de
Jansstraat 15 met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 635 T 2.
De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag is ongunstig omdat het aangevraagde volume niet voldoet aan het gangbare gabarit van
17 m bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping, 13 m bouwdiepte op de eerste verdieping en 9 m
bouwdiepte op de tweede verdieping. Men voorziet namelijk een bouwdiepte van 17,45 m op de
gelijkvloerse verdieping, 17,45 m op de eerste verdieping en 9 m op de tweede verdieping. Bijgevolg
kunnen de bouwdieptes van zowel de gelijkvloerse als de eerste verdieping niet verantwoord
worden. Men heeft daarnaast onvoldoende informatie aangeleverd om de vergund geachte toestand
van deze bouwdieptes te kunnen aantonen.
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Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020039081:
verlening – Veldhoven z/n
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer
[ heer Paul Bulckens en Immo Bulckens op een terrein
OMV_2020039081 onder voorwaarden aan de
met adres Veldhoven z/n met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 881 E en 880 F.
De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met 5 units.
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 de adviezen van Brandweer Zone Kempen, Telenet en Fluvius System
Operator moeten strikt worden nageleefd.
• De kosten voor de netuitbreiding van Telenet om het project aansluitbaar te maken zijn
volledig ten laste van de aanvrager of bouwheer.
• De bouwheer moet de aansluiting van het gebouw op de openbare riolering aanvragen vóór
aanvang van de bouwwerken via www.herentals.be/rioolaansluiting.
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• Aanpassingen aan het openbaar domein die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van het
perceel zijn volledig ten laste van de bouwheer en worden aangerekend op basis van het
geldende retributiereglement. De bouwheer vraagt de werken aan via
www.herentals.be/inrit.
• Noodzakelijke aansluitingen door nutsmaatschappijen moeten in synergie uitgevoerd
worden zodat het openbaar domein niet nodeloos meerdere keren moet opengelegd
worden. Hiertoe maakt de bouwheer zelf de nodige afspraken met de verschillende
nutsmaatschappijen en brengt hij de technische dienst op de hoogte van de
uitvoeringsdatum 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 voorbehouden autostaanplaats in de overdekte doorgang moet geschrapt worden, zodat
men meer ruimte kan vrijmaken voor fietsen. Op deze manier kan men de collectieve
fietsenberging uitbreiden, bijvoorbeeld met 1,50 m, en kunnen hier meer fietsen gestald
worden.
• De voorkeur voor het gebruik van de collectieve fietsenberging moet gegeven worden aan de
units op de eerste en de tweede verdieping van de meergezinswoning.
• De oprit mag behouden worden zoals voorgesteld op het inplantingsplan en moet niet
verbreed worden.
• De bouwheer moet rekening houden met eventuele andere wetgeving die van toepassing is
om hinder te beperken zoals het burgerlijk wetboek, conform artikel 78 uit het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
• De loofbomen ter hoogte van Daalakker moeten behouden blijven en beschermd worden
tijdens de werken. Men kan dit doen door een boombeschermingsplan op te stellen alsook
door de kroon van de bomen op de grond te projecteren en de zones van deze
kroonprojecties te vrijwaren van opslag, alle mogelijke vormen van verharding en ervoor te
zorgen dat deze zones niet overreden worden.
• Het niet bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.
• Het hemelwater mag door de beperkte ophoging van het terrein niet afstromen naar de
buren toe.
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over
de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
• De overdekte autostaanplaatsen moeten 1 op 1 gekoppeld worden met de appartementen in
dit woonproject zodat de druk niet naar het openbaar domein wordt verlegd. Zo zal de
verkoop van een appartement steeds ook de overdracht van een autostaanplaats inhouden.
Een bewoner zonder wagen kan en mag zijn parkeerplaats enkel ten dienste laten staan voor
andere bewoners uit dit project of voor bezoekers. Er kan een clausule opgenomen worden
in de statuten / aktes in het kader van overdracht met hierin de beschrijving van deze
koppeling.
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Besluit Vlaamse regering over beroep inzake
omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019048166:
kennisname - Eneco Wind Belgium NV - windturbine Klein Gent
4
GOEDGEKEURD

16/30

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse regering
van 28 augustus 2020 om aan Eneco Wind Belgium NV, onder voorwaarden de omgevingsvergunning
met referentie OMV_2019048166 te verlenen voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines,
één in Klein Gent 4 in Herentals en één in de Bannerlaan 79 in Grobbendonk.

Technische dienst
Consensuspunten
16
2020_CBS_01454

Vervoerregio Kempen: kennisname verslag vervoerregioraad 24
augustus 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vervoerregioraad
van 24 augustus 2020.
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Tijdelijk verkeersreglement Freinetschool Ibis - 'strapdag' op 18
september 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de
organisatie van de ‘strapdag’ van Freinetschool Ibis op vrijdag 18 september 2020:
• Op vrijdag 18 september 2020 van 8.30 uur tot 15.30 uur is er een parkeerverbod in de
Acacialaan (stuk tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door de
plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
• Op vrijdag 18 september 2020 van 8.30 uur tot 15.30 uur is er geen verkeer mogelijk in de
Acacialaan (stuk tussen Lindenlaan en Heesveld). Deze maatregel wordt meegedeeld door
het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', M2
(uitgezonderd fietsers) en F41 omleiding.
• Hulpdiensten krijgen doorgang.
Freinetschool Ibis moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van deze
organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.
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Tijdelijk verkeersreglement VBS De Wegwijzer Morkhoven 'strapdag' op 18 september 2020
GOEDGEKEURD

Besluit

17/30

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor de
organisatie van de ‘strapdag’ van VBS De Wegwijzer Morkhoven op vrijdag 18 september 2020:
• Op vrijdag 18 september 2020 van 8 uur tot 16 uur is er een parkeerverbod in de
Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt
meegedeeld door de plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord.
• Op vrijdag 18 september 2020 van 8 uur tot 16 uur is er geen verkeer mogelijk in de
Streepstraat (stuk tussen Dorp en Streepstraat nummer 4). Deze maatregel wordt
meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verkeersborden C3, M2 (uitgezonderd
fietsers) en F41 omleiding.
• Hulpdiensten krijgen doorgang.
VBS De Wegwijzer Morkhoven moet de buurtbewoners en de handelaars die hinder ondervinden van
deze organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en duur van het evenement.
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Kermis Morkhoven: overdracht abonnement
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van volgend abonnement goed
voor de kermis in Morkhoven:
[
• standplaats nr. 1: mevrouw
Emerence Schmitz, Kerselaarstraat 82, 2820 Bonheiden heeft de
[ heer Julien Greif, Kerselaarstraat 82, 2880 Bonheiden.
attractie visspel overgedragen aan de
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Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de
fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname
werfverslag 22
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 22
van 14 augustus 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg
van de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen.
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Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen W-083-2019: goedkeuring vorderingsstaat 1
GOEDGEKEURD

Besluit

18/30

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van het dossier 'onderhouds- en
herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019' goed voor een bedrag van 26.785,14
euro, exclusief btw.
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Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen W-083-2019: goedkeuring vorderingsstaat 2
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van het dossier 'onderhouds- en
herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - W-083-2019' goed voor een bedrag van 29.542,40
euro, exclusief btw.
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Telenet: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 317:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een sport- en recreatiehal in
Lierseweg 317.
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.
• Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of
voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle
breedte opnieuw aangelegd worden.
• Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
• Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in
synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door
elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
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• De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.
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2020_CBS_01462

Telenet: uitvoeren van grondwerken - verkaveling Rutsveld:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een nieuwe verkaveling in
Rutsveld.
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.
• Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of
voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle
breedte opnieuw aangelegd worden.
• Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
• Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuwe verkaveling. De werken moeten in
synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door
elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
• De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.
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2020_CBS_01463

Telenet: uitvoeren van grondwerken - St.-Bavostraat:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te
voeren om een defecte ondergrondse kabel te vervangen in de St.-Bavostraat van huis nummer 24
tot 33.
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• 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.
• Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fiets- en voetpadbekleding
moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle breedte opnieuw
aangelegd worden.
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
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2020_CBS_01464

Eurofiber: uitvoeren van grondwerken - Atealaan: toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit
te voeren om een telecomleiding aan te leggen en het plaatsen van een kast in de Atealaan
(kruispunt met Moerbroek).
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.
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2020_CBS_01465

Eurofiber: uitvoeren van grondwerken Poederleeseweg/Lichtaartseweg: toestemming
GOEDGEKEURD

21/30

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eurofiber om grondwerken uit
te voeren om een glasvezelkabel aan te leggen van Poederleeseweg 3 tot Lichtaartseweg 33.
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.
• Voor deze werken moet er ook een vergunning verkregen worden bij het agentschap wegen
en verkeer.
• Eurofiber moet rekening houden met het nieuwe rooilijn- en onteigeningsplan van de
Poederleeseweg zodat achteraf geen kosten aangerekend kunnen worden aan de stad voor
het verplaatsen van de leidingen naar aanleiding van de fietspaden in de Poederleeseweg.
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2020_CBS_01466

Proximus: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 317:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit
te voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor het aansluiten van een sport- en recreatiehal in
Lierseweg 317.
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.
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• 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.
• Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of
voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle
breedte opnieuw aangelegd worden.
• Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
• Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in
synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door
elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
• De kosten zijn volledig voor rekening van de bouwheer.
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2020_CBS_01467

Pidpa: uitvoeren van grondwerken - Wolstraat (Familiehulp
vzw) aanpassing werken en actualisatie kostenraming:
toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Pidpa om grondwerken uit te
voeren om het drinkwaternet uit te breiden voor het aansluiten van het nieuw kinderdagverblijf van
Familiehulp vzw in de Wolstraat.
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.
• Wanneer voor de aanleg van de leiding de helft of meer van de fietspad- of
voetpadbekleding moet opgebroken worden, dan moet de volledige verharding op volle
breedte opnieuw aangelegd worden.
• Leidingen die niet meer in dienst zijn, moeten verwijderd worden.
• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd.
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• Het gaat hier over een aansluiting voor een nieuw bouwproject. De werken moeten in
synergie uitgevoerd worden met de andere nutsmaatschappijen zodat de straat niet door
elke nutsmaatschappij apart opengebroken moet worden.
• De kosten (geactualiseerde kostenraming van 5 augustus 2020: 21.949,14 euro) zijn volledig
voor rekening van de bouwheer.
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2020_CBS_01468

Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van
vrijliggende fietspaden: vorderingsstaat 16 bis - eindstaat der
werken
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de derde versie van vorderingsstaat 16 bis goed
voor een bedrag van -2.394,02 euro exclusief btw. Deze vorderingsstaat is de nieuwe eindstaat.
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2020_CBS_01469

Le Paige: subsidieaanvraag 'Natuur in je Buurt ' 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om:
• in te gaan op de projectoproep 'Natuur in je Buurt' van het Agentschap voor Natuur en Bos
van de Vlaamse overheid
• voor 15 september 2020 een dossier in te dienen voor de werken aan de parkarchitectuur,
landschap, parkrand spoorweg, parkrand Poederleeseweg/Nederrij, parkzone ligweide,
Vesten, buitenkathedraal, boomweide van zomereiken, kasteelomgeving en ecologische
corridor, die kaderen in deze projectoproep
• de nodige budgetten hiervoor te voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Bespreekpunten
32
2020_CBS_01471

Wuytsbergen-Ekelen: mobiliteitsmaatregelen - heropstart communicatie- en participatieplan
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van studiebureau The
Middle Men over het alternatieve communicatie- en participatietraject vanwege de
mobiliteitsmaatregel in Wuytsbergen-Ekelen:
• begin oktober 2020: versturen bewonersbrief naar direct betrokken omgeving
• begin oktober 2020: start communicatie via stadskanalen (website – social media)
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• begin november 2020: pagina over het project in de stadskrant met een insteek vanuit
communicatie en participatie en een schets van het project (deadline 1 oktober)
• begin november 2020: 1ste online samenkomst rond start proefopstelling
• midden november 2020: 1ste begeleidingsgroep rond start proefopstelling
• begin juni 2021: 2de online samenkomst rond eindevaluatie proefopstelling
• midden juni 2021: 2de begeleidingsgroep eindevaluatie proefopstelling
• einde maand juni 2021: afronding project met communicatie via stadskanalen (stadskrant –
website – social media).
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de communicatie en participatie uit te
voeren zoals in het plan is voorgesteld.

Sectormanager Sector Stadsontwikkeling
Consensuspunten
33
2020_CBS_01472
Strategisch atelier stadsontwikkeling: verslag vergadering juli
2020: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het strategisch atelier
stadsontwikkeling van 6,7 en 9 juli 2020.

SECTOR VRIJE TIJD
Dienst cultuur en toerisme
Bespreekpunten
34
2020_CBS_01473

Opstart Brigade Piron 2.0 en hernieuwing peterschap
monument van de weeskinderen op woensdag 23 september
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt éénmalig de herdenking en keurt het
programma van 23 september 2020 goed.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de kosten voor de krans en de muzikant voor zijn
rekening.
Er zal een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn op de
plechtigheden.

Dienst sport, jeugd en evenementen
Consensuspunten
35
2020_CBS_01474
Ondersteuning COVID-19-proof activiteiten: Okinawa Karate
GOEDGEKEURD
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van Okinawa Karate
Herentals goed. Okinawa Karate Herentals ontvangt een subsidie van 70,83 euro voor de organisatie
van COVID-19-proof activiteiten.

Bespreekpunten
36
2020_CBS_01475

Annulering sportelweek
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportelweek in september 2020 niet te
organiseren, maar om voor het najaar alternatieven uit te werken.

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING
Dienst gelijke kansen en preventie
Consensuspunten
37
2020_CBS_01476
10-daagse van de geestelijke gezondheid 2020: goedkeuring
acties
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen organiseert volgende acties in het kader van de '10daagse van de Geestelijke Gezondheid': infostandje op de vrijdagmarkt van 2 oktober 2020 en
positieve spreuken in het straatbeeld. Flyeren is verboden.
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2020_CBS_01477

Infosessies reanimatie en gebruik van de defibrillator:
goedkeuring organisatie
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de sessies ‘Reanimatie en AEDgebruik’ in samenwerking met het Rode Kruis goed. De sessies vinden plaats op woensdagavond op 7
oktober 2020, 4 november 2020 en 2 december 2020 van 19 uur tot 22 uur. De sessies gaan door in
de gebouwen van het Rode Kruis, Schoolstraat 46 in Herentals.

Bespreekpunten
39
2020_CBS_01478

Woonwagenwerk 2020: omruiling van standplaatsen
GOEDGEKEURD
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Besluit
[ Schmitz, Heirenbroek 69,
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan Jan
2200 Herentals om zijn standplaats met nummer 69 op het gemeentelijk woonwagenterrein
Heirenbroek om te ruilen met de standplaats met nummer 53 (Heirenbroek).

[
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan Annie
Pruijmboom, Viaduct
5, 2200 Herentals, om haar standplaats met nummer 5 op het gemeentelijk woonwagenterrein
Viaduct om te ruilen met de standplaats met nummer 69 op het terrein Heirenbroek.
De standplaatsen kunnen omgewisseld worden vanaf 1 oktober 2020.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Dienst personeel en organisatie
Bespreekpunten
40
2020_CBS_01479

Projectplan 'Herentals Academy': kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het projectplan 2020-2021 'Herentals
Academy' en de voorstellen tot implementatie ervan.

Dienst financiën
Consensuspunten
41
2020_CBS_01484

Ontvangsten 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:
2020005194 2020005240
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2020_CBS_01486

Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: verslag kerkraad 9 augustus 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Waldetrudis van 9 augustus 2020.
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Bespreekpunten
43
2020_CBS_01480

Leveren van twee compacte schrobzuigmachines (voor het
Hummeltjeshof en de mobiele ploeg) - dossier 2020-096:
gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om twee compacte schrobzuigmachines aan te
kopen.
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Boma, Noorderlaan
131, 2030 Antwerpen, tegen het bedrag van 5.598 euro exclusief btw of 6.773,58 euro inclusief 21 %
btw.
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2020_CBS_01481

Timing 2021: aanpassingen meerjarenplan en opmaak kredieten
2022: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde timing voor de
aanpassingen van het meerjarenplan.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om voor het
dienstjaar 2021 de eerste aanpassing van het meerjarenplan te agenderen op de gemeenteraad van
1 juni 2021 en de tweede aanpassing van het meerjarenplan te agenderen op de gemeenteraad van
7 december 2021.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de algemeen directeur de timing mee te delen
aan alle betrokkenen.
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2020_CBS_01482

Leveren van allerhande machines voor de groendienst - dossier
2020-098: gunning van de opdracht
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offertes voor het
leveren van allerhande kleine machines voor de groendienst.
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde de firma Van Elsacker bvba (BE 0417.910.147),
Herenthoutseweg 41, 2222 Wiekevorst, tegen het offertebedrag van 3.945 euro exclusief btw of
4.773,45 euro inclusief 21 % btw.
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46

2020_CBS_01483

Bestelbonnen 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage
20200914_BestellijstWeek37.
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2020_CBS_01485

Uitgaven 2020 week 37: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage
20200914_Kosten2020Week37.
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2020_CBS_01487

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: kennisname verkiezing kerkraad
op 14 augustus 2020
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de geactualiseerde samenstelling van
de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw vanaf 14 augustus 2020:
• Norbert Wauters: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid
van rechtswege
• Frans Nuyts: voorzitter
• Wim Vervoort: secretaris
• Denis Avonds: penningmeester
• Francis van Schoubroeck: lid
• Geert Keppens: lid.

Dienst communicatie en participatie
Consensuspunten
49
2020_CBS_01489
Corona impact monitor
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te tekenen op de eerste meting van 'De
Corona Impact Monitor Lokale Besturen', engageert zich om nadien met de resultaten concreet aan
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de slag te gaan en de nodige kredieten te voorzien in de volgende aanpassing van de
meerjarenplanning.

Bespreekpunten
50
2020_CBS_01488

Deelname aan de actie Cities for Life: ondersteuning van de
strijd tegen de doodstraf
GOEDGEKEURD

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie Cities for Life.
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