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college van burgemeester en schepenen
Zitting van 19 oktober 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

1 2020_CBS_01680 Notulen college 12 oktober 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en 
schepenen van 12 oktober 2020 goed.

SECTOR STADSONTWIKKELING

Dienst omgeving
Consensuspunten

2 2020_CBS_01682 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020101586: 
verlening – Drijvelden
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020101586 aan de heer Jonas Weckhuysen en mevrouw Kristy Van Dyck, op een terrein met 
adres Drijvelden met kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie B, perceel 683D.

Type handelingen: 

 Stedenbouwkundige handelingen: 

Het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

 De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.
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 De aansluiting van de woning op de openbare riolering moet aangevraagd worden voor 
aanvang van de bouwwerken via www.herentals.be/rioolaansluiting.

 De inrit moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.
 Voor 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.

3 2020_CBS_01683 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020093380: 
verlening - Lierseweg 121
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning 
nummer OMV_2020093380 aan de heer Nick Cambré en mevrouw Sofie Torfs op een terrein met 
adres Lierseweg 121 met kadastrale omschrijving 2de afdeling Sectie D nr. 623T4. 

De aanvraag betreft het renoveren van een gesloten ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

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

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

 De voortuinstrook mag slechts voor één wagen verhard worden met een breedte van 
maximum 3,50 m. De overige voortuinstrook moet groen aangelegd worden.

4 2020_CBS_01684 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020105763: 
verlening - Lierseweg 326
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning 
nummer OMV_2020105763 aan de heer Gunter Peere en mevrouw Herlinda Wintermans voor 
Glaswerken Wintermans op een terrein met adres Lierseweg 326 met kadastrale omschrijving 1ste 
afdeling Sectie E nr.112K2.

De aanvraag betreft het plaatsen van een transformatorcabine.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

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

 Het advies van brandweer Zone Kempen moet strikt nageleefd worden.

http://www.herentals.be/rioolaansluiting
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De algemene voorwaarden
Hoofdstukken 4.1, 4.7 en 
4.9

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen

Hoofdstuk 4.5 met bijlagen 
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

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 
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.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

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 5.12. Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.15. Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en 

herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16. Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17. Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.30. Sectorale milieuvoorwaarden – bouwmaterialen en minerale producten

5 2020_CBS_01688 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020102808: 
verlening – Vennen
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020102808 aan de heer Dick Wuyts, handelen in naam van Fluvius System Operator CV, op 
een terrein met adres Vennen met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceelnummer 
712E. 

Type handelingen: 

 Stedenbouwkundige handelingen: 

Het slopen van een bestaande distributiecabine in crepistructuur.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

https://navigator.emis.vito.be/
secwc
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 De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.

 De volledige constructie en bijhorende verhardingen, zowel bovengronds als ondergronds 
moeten worden verwijderd.

6 2020_CBS_01689 Omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2018113358 van IOK 
voor infrastructuurwerken (rioleringswerken en 
wegeniswerken) voor uitbreiding van bedrijvenzone Laarstraat 
en afschaffing voetweg nr. 46: verlening onder voorwaarden
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunningsaanvraag 
OMV_2018113358, ingediend door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij der Kempen, 
voor infrastructuurwerken (rioleringswerken en wegeniswerken) voor de uitbreiding van 
bedrijvenzone Laarstraat en afschaffing voetweg nr. 46. Het college van burgemeester en schepenen 
legt volgende voorwaarden op:

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

 Hinder tijdens de effectieve werkzaamheden moet maximaal worden beperkt en de toegang 
tot de bestaande bedrijven moet steeds worden verzekerd.

 Voor grondwaterbemaling moet het principe van de waterladder, principieel goedgekeurd op 
het college van 10 augustus 2020, strikt worden gevolgd. Het lozen in de openbare riolering 
is niet toegelaten. De waterladder, inclusief nuttige toepassing hanteert volgende volgorde:

1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, 
infiltratiegrachten of retourbemaling

2. nuttige toepassing
3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn 

moet dit in overleg met de technische dienst van de stad Herentals gebeuren)
5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³ (indien meer dan 10 m³ 

moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).

De uitwerking van een voorstel, in geval grondwaterbemaling noodzakelijk is, gebeurt in nauw 
overleg met de technische dienst van de stad Herentals.

 Grondwaterbemaling in functie van de geplande werkzaamheden moet minstens worden 
gemeld volgens Vlarem (klasse 3). Deze handelingen kunnen evenwel 
vergunningsplichtig/MER-plichtig zijn naargelang de ligging en het debiet per dag. Voor 
bronbemalingen moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 
van de indelingslijst van Vlarem I (art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II). Met betrekking tot de lozing 
van het bemalingswater wordt eveneens verwezen naar Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk 
dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. 

 De afvalwaterleidingen moeten aangelegd worden in PP (polypropeen) en dit in een helling 
van 5 promille in plaats van 10.
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 De ontwikkelaar moet nauw overleg plegen met de verschillende nutsmaatschappijen.
 Het pompstation moet voorzien worden van overrijdbare deksels D400 en uitgerust met een 

rooster met valbeveiliging en er moet een ladder voorzien worden in de pompput.
 Het pompstation, inclusief verharding, moet gebundeld worden met de oprit van het 

aanpalend bedrijf. De elektriciteitskast mag in de aangrenzende berm voorzien worden, 
tegen de rooilijn. 

 De infiltratiegracht ter hoogte van Laarstraat 10 kan door de verplaatsing van het 
pompstation in een rechte lijn worden uitgevoerd. De boom wordt voorzien tussen de 
infiltratiegracht en de pompput/oprit van Laarstraat 10. 

 De gehele wegenis moet in beton worden uitgevoerd. Er moet een visueel onderscheid 
gemaakt worden in de kleur van het beton van de wegenis en het beton van de brandweg 
om een duidelijk verschil te maken tussen publiek en privaat domein. Dit gebeurt in overleg 
met de technische dienst van de stad Herentals.

 Er is een programma van maatregelen opgesteld dat aanstuurt op landschappelijk 
bodemonderzoek. De maatregelen in de archeologienota met projectcode van het 
agentschap Onroerend Erfgoed nummer 2019C89, opgemaakt door Verrijckt (archeologie en 
advies), moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die 
archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 
12 juli 2013. 

 Het voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 
(Geel) wordt gevolgd. De vigerende reglementen (federaal, gewestelijk en 
gemeenschappen), opgesomd in hoofdstuk 1 van het advies van de brandweer, moeten 
integraal worden opgevolgd en gerespecteerd. Het bijkomend advies van de brandweer in 
hoofdstuk 2 omvat 'openbare wegen', 'toegangswegen', 'inplanting', 'buiten opgestelde 
brandbestrijdingsmiddelen' en 'controle voor indienststelling' en moet strikt nageleefd 
worden.

 Het advies van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen is gunstig. Er 
moet rekening gehouden worden  met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in punt 4 
van dit advies, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en 
voorwaarden.

 De voorwaarden, opgenomen in de adviezen/offertevoorstellen van de nutsmaatschappijen 
(Pidpa, Fluvius, Proximus, Telenet) moeten worden nageleefd.

 Voor de toekomstige private kavels zullen volgende principes bij aanvraag van toepassing 
zijn: 

1. Voor 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.

2. Het afvalwater van de toiletten moet worden opgevangen in een septische put 
waarvan de overloop naar een toezichtput op het eigen terrein wordt afgevoerd. 
Hierin komt ook al het andere huishoudelijke afvalwater terecht. Van hieruit vertrekt 
de aansluiting op de openbare riolering.

3. Hemelwater afkomstig van de daken moet voor elke gebouw apart opgevangen 
worden in een hemelwaterput van minimaal 10.000 l . Het water moet minimaal 
hergebruikt worden via één binnen- en één buitenaftappunt, en aangesloten zijn op 
al de toiletten. Overtollig hemelwater moet afgevoerd worden naar een 
infiltratievoorziening op het eigen terrein zonder noodoverlaat naar de openbare 
riolering.



6/27

4. Er wordt gestreefd naar minimale verhardingen, die moeten aangelegd worden 
in waterdoorlatend materiaal. Terrassen mogen afwateren naar omliggende 
groenzones.

5. Ondernemers worden aangemoedigd om de daken in te vullen met zonnepanelen. 
Het traject burgerparticipatie 20 % wordt hier in meegenomen.

Het college van burgemeester en schepenen legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij 
afgifte van de omgevingsvergunning, de hiernavolgende lasten op:

LAST 1 – aanleg wegenis, riolering en openbaar groen

De houder van de vergunning is verplicht om de geplande infrastructuurwerken, meer bepaald de 
openbare wegenis, de riolering en het openbaar groen zoals aangegeven op de plannen en conform 
de voormelde voorwaarden, aan te leggen op eigen kosten. Het openbaar domein moet 
klimaatrobuust worden aangelegd. De aanplant van bomen moet maximaal gebeuren in functie van 
de CO2-uitstoot in functie van het burgemeestersconvenant en bomencharter.

De vergunninghouder staat vanaf de voorlopige oplevering in voor het onderhoud van het openbaar 
groen en dit voor een periode van 2 jaar. Er moet op basis van deze gemeenteraadsbeslissing een 
aangepast technisch dossier worden opgemaakt (conform de meest actuele versie van 
standaardbestek 250).

 De houder van de vergunning garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de 
kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein.

 De plannen, met inbegrip van publiek groen, lastenboek en kostenraming zullen ter 
goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

 De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de aanleg van 
de wegenis, de riolering en het openbaar groen, moet erkend zijn en moet worden aanvaard 
door het college van burgemeester en schepenen.

 Vooraleer de werken kunnen aangevat worden 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 en de 
waarborgtermijn staat de vergunninghouder in voor alle beschadigingen en gebreken met 
betrekking tot de infrastructuur.

 Er moet een ABR-polis (Alle Bouwplaats Risico's polis) afgesloten worden voor de 
infrastructuurwerken.

 De uitvoering van de infrastructuurwerken zal door de technische dienst van IOK opgevolgd 
en gecontroleerd worden.

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 het projectgebied. Ongeacht de 
verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende 
nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
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 elektriciteit, distributiecabine en openbare verlichting (Fluvius)
 drinkwater en hydranten (Pidpa)
 kabeltelevisie en telecommunicatie (Telenet, Proximus).

De houder van de omgevingsvergunning moet hiervoor zelf de nutsmaatschappijen actief in de 
gemeente contacteren. De door de nutsmaatschappijen definitief opgemaakte kostenramingen 
maken onderdeel uit van de te verlenen financiële waarborg, tenzij er een schriftelijk akkoord is van 
de desbetreffende nutsmaatschappij(en) dat reeds aan de geraamde kost is voldaan. Tot op heden 
werd enkel een offertevoorstel ontvangen van Fluvius.

Omdat de stad Herentals een voorkeur heeft om een bedrijventerrein te realiseren vrij van fossiele 
brandstoffen wordt geopteerd om geen gasaanvoer te voorzien binnen dit project, tenzij één of 
meerdere ondernemers kunnen aantonen dat hun exploitatie afhankelijk is van gasaanvoer en geen 
ander aanvaardbaar alternatief voorhanden is.

Een plaats voor een distributiecabine op privaat of openbaar domein moet pro-actief onderzocht 
worden.

LAST 3 - Waarborgen

Er worden geen financiële waarborgen gesteld. De aanvrager betreft een intercommunale 
(vereniging van gemeenten) die als doel heeft om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren. 

LAST 4 – Kosteloze grondafstand

Lot 1 (wegenis, uitrusting, riolering en openbaar groen), met een grootte van 2.710 m² 
(overeenkomstig het bijgevoegde rooilijnplan, opgemaakt door landmeter Lieven Mertens op 30 april 
2020) moet kosteloos afgestaan worden aan de stad binnen de 6 maanden na de definitieve 
aanvaarding van de infrastructuurwerken.

Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van de vergunning moet de aanvrager/eigenaar een 
ondertekende ‘eenzijdige belofte’ bezorgen aan de dienst patrimonium van de stad Herentals. Het 
model van deze éénzijdige belofte wordt als bijlage bij de vergunning toegevoegd. Deze 
overeenkomst omvat het verloop van overdracht en stelt volgende bijkomende voorwaarden:

 De eenzijdige belofte is van toepassing onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen 
van een omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden op het openbaar domein.

 Er moet een volledig dossier van kosteloze grondafstand uiterlijk 6 maanden na de 
definitieve oplevering van de werken op het latere openbaar domein worden bezorgd aan de 
stad. Bij niet naleving hiervan betaalt de eigenaar 250 euro per maand aan de stad, tenzij 
overmacht wordt aangetoond.

 Een volledig dossier bestaat minstens uit: notariële ontwerpakte, geprekadastreerd 
opmetingsplan met aanduiding van de over te dragen gronden, een bodemattest en een 
hypothecaire staat.

 De grond wordt vrij en onbelast gratis overgedragen aan de stad voor openbaar nut.
 De stad zal het eigendom en genot van de grond bezitten vanaf datum van ondertekening 

van de authentieke akte.
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 De stad neemt de grond in de staat waarin het zich bevindt bij ondertekening van de 
authentieke akte, met dien verstande dat alle opstanden ingevolge recht van natrekking van 
rechtswege eigendom worden van de stad.

 Alle kosten en erelonen van de notariële akte zijn ten laste van de eigenaar, evenals de 
leveringskosten en kosten van opmeting en afpaling.

7 2020_CBS_01692 Subsidie groendak 2020/006: verlening
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie van 924,42 euro voor de plaatsing 
van een groendak aan mevrouw Martine Van den Broeck en mevrouw Annick Stickens , St.-Jobsstraat 
110 in Herentals.

8 2020_CBS_01693 Kennisgeving ministerieel besluit goedkeuring PDPO-project 
provincie Antwerpen - Voedsel+Dorp en ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuringsbrief van de minister 
voor plattelandsbeleid, Zuhal Demir, van 18 mei 2020 en van de te ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst principieel goed 
en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om dit dossier te agenderen op een volgende 
gemeenteraad. 

Bespreekpunten
9 2020_CBS_01694                                                                   -

Samenwerkingsovereenkomst met VOC: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gewijzigd voorstel van de 
samenwerkingsovereenkomst goed en beslist de samenwerkingsovereenkomst tussen VOC Neteland 
vzw en de stad Herentals te ondertekenen.

10 2020_CBS_01681 Aanvraag omgevingsvergunning nummer  OMV_2020094845: 
verlening – Hikstraat z/n 
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020094845 onder voorwaarden aan de heer Karel Merckx op een terrein met adres Hikstraat 
z/n met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie F, perceel 84 L.  

De aanvraag betreft het kappen van bomen. 

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

 De bouwheer moet zowel het begin als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket.

 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. 

 Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd.

11 2020_CBS_01685 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020078187: 
verlening – Stationsplein 13
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020078187 aan de heer Geert Lemmens en de heer Stefaan Luyten, handelend in naam van 
Bevelse Bouwwerken VOF, op een terrein met adres Stationsplein 13 met kadastrale omschrijving 
1ste afdeling, sectie F, perceelnummers 89R4. 

Type handelingen: 

 Stedenbouwkundige handelingen: 

Het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een appartementsgebouw met 3 
wooneenheden.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

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

 Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen moet 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.

 Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische put. De overloop 
hiervan moet gekoppeld worden met de rest van het huishoudelijk afvalwater zodat al het 
afvalwater via één leiding wordt afgevoerd naar de openbare riolering.
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 Het pand heeft een bestaande aansluiting op de openbare riolering die gevrijwaard, 
behouden en hergebruikt moet worden voor de afvoer van afvalwater afkomstig van het 
nieuwe gebouw.

 Overtollig hemelwater moet aangesloten worden op de openbare riolering via hetzelfde 
aansluitpunt als dat van het afvalwater. De bouwheer moet rekening houden met de 
verplichte afkoppeling van hemelwater bij aanleg van toekomstige, gescheiden openbare 
riolering.

 De aannemer die de noodzakelijke aanpassingen aan het openbaar domein zal uitvoeren, 
moet van tevoren goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. 
Vooraleer er kan begonnen worden met de werken op het openbaar domein moet de 
bouwheer een gedetailleerd ontwerp, opgemaakt volgens standaardbestek 250, voor 
goedkeuring overmaken aan de technische dienst. De bouwheer verwittigt de technische 
dienst voor aanvang van de werken via technische.dienst@herentals.be. 

 Voor 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 21 september 2020 moeten strikt nageleefd worden.

 Het is aan de bouwheer om contact op te nemen met Pidpa om het project aansluitbaar te 
kunnen maken op de waterleiding.

 De volgende voorwaarden uit het advies van Telenet, afgeleverd op 18 september 2020 
moeten nageleefd worden om het project aansluitbaar te maken: onze studiedienst stelde 
vast dat er een netuitbreiding nodig is om dit project aansluitbaar te maken. De kosten van 
deze uitbreiding zijn ten laste van de aanvrager. Het technisch ontwerp en de offerte kan de 
aanvrager verkrijgen bij: Telenet BVBA Coax Build Support Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen 
015/33.20.90 CBS@telenetgroup.be Bij afbraak van gebouwen waarop Telenetkabels 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. Deze vaststelling omvat niet de aftak- en 
aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend.

 De voorwaarden uit het advies van Fluvius System Operator, afgeleverd op 15 september 
2020 moeten door de bouwheer gerespecteerd worden.

12 2020_CBS_01686 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_ 2020106764 : 
verlening - Ganzenplein 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020106764 aan de heer Brett Pluym voor Pluym - Van Loon op een terrein met adres 
Ganzenplein met kadastrale omschrijving 2de afdeling sectie C nr. 740A. 

De aanvraag betreft het uitbreiden van de terrassen.

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarde op:

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

secwc
Tekstvak
(x)*
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13 2020_CBS_01687 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2020086156: 
verlening – Molenstraat 60, 62, 66, 68
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2020069679 aan de heer Alfons Luyten en Mark Van Loon, handelend in naam van Janssens-
Luyten NV, op een terrein met adres Molenstraat 60, 62, 66 en 68 met kadastrale omschrijving 4de 
afdeling, sectie A, perceelnummers 226K, 227P, 228A2, 228B2, 228C, 228X, 228z, 229W, 229X, 230D, 
231W en 232H. 

De aanvraag betreft:

Type handelingen: 

 Stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting:

De bouw van een overdekte palletstelling voor opslag van hout buiten en regularisatie van de huidige 
milieuvergunning waaronder houtopslag en ondergrondse en bovengrondse houders voor mazout, 
bijkomend het vellen van een rij bomen.

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
6.5.1° 2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang 3 Ongewijzigd
12.2.1° Transformator met een vermogen van 400 kVA 3 Verandering
12.3.2° 6 laadstations voor heftrucks met een totaal 

geïnstalleerd vermogen van 120 kW
3 Ongewijzigd

15.1.1° Stalplaatsen voor 10 bedrijfsvoertuigen 3 Ongewijzigd
16.3.2°a) 2 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde 

drijfkracht van 26 kW
3 Ongewijzigd

17.1.2.2.1° Opslag van propaan in een bovengrondse houder 
van 495 liter

3 Ongewijzigd

17.3.2.1.1.1°b) Opslag van 11.412 kg stookolie in 2 bovengrondse 
tanken van 2.700 liter en 1 ondergrondse tank van 
3.300 liter

Opslag van mazout in een ondergrondse tank van 
5.000 liter

Totaal inhoudsvermogen: 13.700 liter

3 Verandering

17.3.2.1.2.1° Wijziging van de inhoud van de reeds vergunde 
ondergrondse houder van 5.000 liter voor mazout 
door petroleum (4.000 kg)

3 Nieuw

17.3.4.1°a) Opslag van 4.400 kg corrosieve stoffen (2 x 1.200 kg 
impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg drenkvloeistof) 
in verplaatsbare recipiënten met een totaal 
inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter

3 Verandering

secwc
Tekstvak
(x)*
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17.3.6.1°a) Opslag van 4.400 kg schadelijke stoffen (2 x 1.200 kg 
impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg drenkvloeistof) 
in verplaatsbare recipiënten met een totaal 
inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter

3 Verandering

17.3.7.1°a) Opslag van maximum 2.000 kg vloeistoffen die op 
lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid 
(drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten van 2 x 
1.000 liter

3 Verandering

17.3.8.2° Opslag van 4.400 kg milieugevaarlijke stoffen (2 x 
1.200 kg impregneervloeistof en 2 x 1.000 kg 
drenkvloeistof) in verplaatsbare recipiënten met een 
totaal inhoudsvermogen van 4 x 1.000 liter

2 Verandering

19.3.2°a) Houtbewerkingsmachines met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 357,7 kW

2 Ongewijzigd

19.4.2° Een houtdrenkingsinstallatie onder vacuum en een 
drenkbak van 28.800 liter voor het behandelen van 
hout

2 Ongewijzigd

19.6.2°c) Opslag van 24.120 m³ hout in een lokaal 2 Verandering
19.6.2°d) Opslag van 9.000 m³ hout in openlucht 2 Ongewijzigd

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op:

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

 De geldende rooilijnen van aangrenzende gemeentewegen moeten gerespecteerd blijven.
 De voorwaarden uit het advies van Brandweer Zone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel), 

afgeleverd op 6 augustus 2020 moeten strikt worden nageleefd.
 De houtkant mag niet ingesloten worden met een gesloten omheining.
 De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in 

functie van de blootstelling aan het buitenklimaat.
 Hemelwaterafvoeren mogen niet aangesloten worden op de openbare riolering. 
 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 
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

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 
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.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
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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 5.6. Sectorale milieuvoorwaarden – brandstoffen en brandbare vloeistoffen
Hoofdstuk 5.12. Sectorale milieuvoorwaarden – elektriciteit
Hoofdstuk 5.15. Sectorale milieuvoorwaarden – garages, parkeerplaatsen en 

herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
Hoofdstuk 5.16. Sectorale milieuvoorwaarden – behandelen van gassen
Hoofdstuk 5.17. Sectorale milieuvoorwaarden – opslag van gevaarlijke producten
Hoofdstuk 5.19. Sectorale milieuvoorwaarden – hout

 

 Bijzondere milieuvoorwaarden

 De exploitant moet het nodige keurings- en/of conformiteitsattest van de enkelwandige 
ondergrondse tanks bekomen zodat hij voldoet aan de bepalingen van artikel 5.17.4.2.4.§1. 
van Vlarem II.

 Gezien de inrichting gedeeltelijk in woongebied gelegen is, zullen de rubrieken 19.6.1°c) en 
19.6.1°d) bij het besluit aangepast worden naar de rubrieken 19.6.2°c) en 19.6.2°d) (van 
toepassing wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan 
industriegebied).

14 2020_CBS_01691 Omgevingsvergunning OMV_2020101321,  Bolwerkstraat 13: 
verlening
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning, ingediend door VZW Our 
Special Cat Retreat , voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met 
inrichtingsnummer 20200802-0005 , zijnde een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van een kleinschalige en huiselijke opvang van zwerfkatten besmet met FIV (Feliene 
Immunodeficiëntie Virus) met een maximum van 25 katten, gelegen Bolwerkstraat 13, 2200 
Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie E, perceel 377P. 

De vergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) van de tweede 
klasse.

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
9.1.4. Opvang tot adoptie of overlijden van 0 tot 25 katten 2 Nieuw

https://navigator.emis.vito.be/
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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 
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

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 
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.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

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 5.9. Sectorale milieuvoorwaarden – dieren 

Bijzondere milieuvoorwaarden:

 Om de effecten ten aanzien van het externe risico naar de omgeving te beperken moet de 
inrichting worden voorzien van een voldoende hoge, stevige en beveiligde omheining die de 
katten belet te ontsnappen. Deze omheining zou vervolgens ook moeten beletten dat er 
geen buurtkatten van buitenaf in de tuin terecht kunnen komen. Hou er rekening mee dat dit 
mogelijks extra maatregelen vraagt.

De plannen en het vergunningsdossier waarop deze vergunning gebaseerd is, maken integraal deel 
uit van de vergunning.

15 2020_CBS_01690 Melding omgevingsvergunning OMV_2020126363, Collegestraat 
7-11: aktename
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door JT 
Renovation bv voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met 
inrichtingsnummer 20200923-0087, zijnde een exploitatie van een tijdelijke bronbemaling, gelegen 

https://navigator.emis.vito.be/
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Collegestraat 7-11 in Herentals, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie F nr 335F2 en 335C2, 
omvattende:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard
53.2.2°a) een tijdelijke bronbemaling met een 

maximum debiet van 3.249 m³/jaar en 232 
m³/dag

3 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 
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

Algemene milieuvoorwaarden - geluid

Hoofdstukken 4.4 en 4.10 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.

Algemene milieuvoorwaarden - lucht

Hoofdstuk 4.6. Algemene milieuvoorwaarden - licht
Hoofdstuk 4.2 met bijlagen 
2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 
4.2.5.4

Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater

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 grondwater moet maximaal geïnfiltreerd worden. Lozing in de gemengde riolering moet 
vermeden worden. De waterladder moet gerespecteerd worden: 

1. terug inbrengen in de grond via infiltratieputten, infiltratiebekkens, 
infiltratiegrachten of retourbemaling

2. nuttige toepassing
3. lozen op waterloop of openbare grachten, tenzij wateroverlast voor derden
4. lozen op DWA mogelijk bij een gravitaire afvoer (indien pompstations aanwezig zijn 

moet dit in overleg met de technische dienst gebeuren)
5. lozen op gemengde riolering met een maximum van 10 m³ (indien meer dan 10 m³ 

moet men een schriftelijke toestemming van Aquafin verkrijgen).
 Bij wateroverlast naar aanpalende terreinen moet de retourbemaling worden stopgezet.
 De start- en stopdatum van de bemaling wordt gemeld aan de technische dienst van de stad 

Herentals via technische.dienst@herentals.be.

https://navigator.emis.vito.be/
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 Alle innames van het openbaar domein vallen onder het belastingreglement van inname 
openbaar domein en moeten aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.

Dienst patrimonium
Consensuspunten

16 2020_CBS_01695 Markgravenstraat 77: gebruiksovereenkomst lokalen vzw 
OpWeg 2020-2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan vzw OpWeg, 
Markgravenstraat 75 in Herentals, om 1 leslokaal in Markgravenstraat 77 te gebruiken van 1 
september 2020 tot 30 juni 2021 tegen een maandelijkse huurprijs van 100 euro, conform de 
modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpovereenkomst.

Burgemeester Mien Van Olmen en algemeen directeur Dirk Soentjens, of hun respectievelijke 
plaatsvervangers, worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

Technische dienst
Consensuspunten

17 2020_CBS_01699 Telenet: uitvoeren van grondwerken - hoek Nieuwstraat-
Blijdenberg: toestemming
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 
voeren om een ondergrondse kabel te plaatsen op de hoek Nieuwstraat 74/76 - Blijdenberg 9. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

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

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

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

voetgangers en fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht 
gaan naar personen met een handicap.

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

18 2020_CBS_01700 Subsidieaanvraag exit-strategie duurzame modi voor 
gemeentewegen
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen dient de subsidieaanvraag in bij het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken voor de subsidiemaatregel 'subsidies exit-strategie duurzame modi 
voor gemeentewegen'.

19 2020_CBS_01701 Realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van de 
fietsostrade langs de spoorlijn 15 Herentals-Balen: kennisname 
werfverslag 24
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van werfvergadering 24 
van 9 oktober 2020 over het project voor het realiseren van fietsbruggen in functie van de aanleg van 
de fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals-Balen. 

20 2020_CBS_01702 Mobiliteitsstudie Zuiderkempen: kennisname 2de  verslag 
stuurgroep en bespreking ontwerpversie doelstellingennota
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het  2de verslag van de stuurgroep 
van de mobiliteitsstudie Zuiderkempen die plaatsvond op 30 september 2020.
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Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de opmerkingen die reeds tijdens de 
stuurgroep aan de provincie Antwerpen en het studiebureau overgemaakt werden met betrekking 
tot de ontwerpversie van de doelstellingennota.

21 2020_CBS_01703 Herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot 
Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor verenigingsleven en 
de ICT-dienst voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat 
voor de politiezone Neteland - W-079-2019 - verslag 
planningsvergadering 0.3 - 9 september 2020 en verslag van 
rondgang telecom 0.1 - 9 september 2020: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 
planningsvergadering 0.3 van 9 september 2020 en het verslag van de rondgang telecom 0.1 van 9 
september 2020. 

Bespreekpunten
22 2020_CBS_01705 Kennisname bezoek 'Pandendokter' binnen acquisitie traject  

EFRO-project Straat in het Vizier 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bezoek van de pandendokter in het kader van 
het EFRO-project Straat in het Vizier goed en beslist om schepen Yoleen Van Camp af te vaardigen 
naar dit bezoek.

23 2020_CBS_01696 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: 
aanleg riolering Schransstraat
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het aanleggen 
van een riolering voor Schransstraat 2, 2A, 4 en 6 voor een geraamd bedrag van 17.809,50 euro 
exclusief btw.

24 2020_CBS_01697 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: 
aanleg riolering Hofkensbos
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het aanleggen 
van een riolering voor Hofkensbos 26, 28, perceel 252L2 en 253E3 voor een geraamd bedrag van 
37.857,66 euro exclusief btw.

25 2020_CBS_01698 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: 
aanpassen goot Herenthoutseweg 190-202 en ontharden 
openbaar domein
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan firma De Peuter voor het herstellen 
van de goot en het ontharden van het openbaar domein ter hoogte van Herenthoutseweg 190-202 
voor een geraamd bedrag van 30.708, 13 euro exclusief btw.

26 2020_CBS_01704 Wuytsbergen-Ekelen: proefopstelling Wuytsbergen + 
aanvullend reglement De Zaatweg
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de proefopstelling van een verkeersfilter in 
Wuytsbergen in te richten met boombakken die voorzien zijn van de nodige reflectoren en 
verankerd/vastgemaakt zijn aan de rijbaan. Het college van burgemeester en schepenen beslist om 
de nodige aankondigingssignalisatie te voorzien zodat alle verkeersdeelnemers  gewaarschuwd zijn 
over de gewijzigde verkeerssituatie. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om buurtbewoners tijdig op de hoogte te 
brengen met een bewonersbrief en ook de hulpdiensten, IOK en bpost in te lichten over de 
proefopstelling. Het college van burgemeester en schepenen beslist om zo breed mogelijk te 
communiceren over de proefopstelling, via de Stadskrant, website, sociale media, ... . 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om De Zaatweg onder te verdelen in rijstroken 
door het aanbrengen van een middenbelijning over gans de lengte, tussen de rotonde met de 
Olympiadelaan en het kruispunt met Wuytsbergen. 

SECTOR VRIJE TIJD

Dienst cultuur en toerisme
Consensuspunten

27 2020_CBS_01706 Cc 't Schaliken: betaalomgeving online ticketing: uitbreiding met 
betaalmethode iDEAL
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen beslist om de huidige betaalmethoden bancontact, de 
betaalknoppen van Belfius, KBC en ING en overschrijving uit te breiden met iDEAL voor het 
accepteren van elektronische betalingen voor het verwerken van online tickets met Ticketmat voor 
cultuurcentrum 't Schaliken.

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
Consensuspunten

28 2020_CBS_01708 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: ontslag 
wegens pensionering
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist ontslag te verlenen aan Roger Dierckx, 
vastbenoemde leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, met ingang van 
1 september 2020 wegens pensionering.

29 2020_CBS_01709 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: 
loopbaanonderbreking met één vijfde in het kader van 
ouderschapsverlof 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Debbie Dausy, administratief medewerker 
aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, loopbaanonderbreking met 
één vijfde in het kader van ouderschapsverlof van 1 september 2020 tot en met 30 april 2022.

30 2020_CBS_01710 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: 
loopbaanonderbreking met één tiende in het kader van 
ouderschapsverlof 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Philip Duchateau, vast benoemde 
leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, 
loopbaanonderbreking met één tiende in het kader van ouderschapsverlof van 1 september 2020 tot 
en met 30 juni 2021.

31 2020_CBS_01711 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid 
voor verminderde prestaties
GOEDGEKEURD

secwc
Tekstvak
(x)*

secwc
Tekstvak
(x)*

secwc
Tekstvak
(x)*



21/27

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Karine Calomme, vast benoemde 
leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor 
verminderde prestaties voor 3 uren van1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

32 2020_CBS_01712 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: afwezigheid 
voor verminderde prestaties
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Inge Lerno, vast benoemde leerkracht aan 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals, afwezigheid voor verminderde 
prestaties voor 9 uren van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

Dienst sport, jeugd en evenementen
Consensuspunten

33 2020_CBS_01713 Aangepast programma zwembaddagen 2020: kennisname
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanpassing van de organisatie van 
de zwembaddagen 2020.

34 2020_CBS_01714 Zwembaden en recreatiedomein Netepark: kennisname 
evaluatie zomer 2020
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie van de zomer van 2020 
in zwembaden en recreatiedomein Netepark.

Bespreekpunten
35 2020_CBS_01715 Vraag aan Sport Vlaanderen om de tarieven terug te schroeven 

en  te bevriezen voor erkende Herentalse sportverenigingen in 
coronatijden
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen vraagt om op de beheerscommissie van 23 oktober 
2020 de vraag over zaalverhuur van Sport Vlaanderen, die ook op vraag van de Herentalse 
ijshockeyclub op de agenda werd geplaatst, te behandelen.

36 2020_CBS_01570 Erkenningsaanvraag Herentalse vereniging Sint-Baafskring: 
weigering
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent Sint-Baafskring niet als Herentalse vereniging 
omdat de vereniging niet voldoet aan de voorwaarden van het erkenningsreglement. 

SECTOR BURGER EN SAMENLEVING

Dienst gelijke kansen en preventie
Consensuspunten

37 2020_CBS_01716 Federale financiering functie gemeenschapswacht: goedkeuring 
voorlopige financiële afrekening 2019
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige afrekening van de FOD 
Binnenlandse Zaken voor de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten voor het 
werkjaar 2019 goed.

38 2020_CBS_01717 Fietsbieb Herentals: samenwerkingsovereenkomst met vzw 
Stroming/Fietsbieb: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw 
Stroming/Fietsbieb en de stad Herentals voor de werking van de Fietsbieb Herentals goed.

De algemeen directeur Dirk Soentjens en burgemeester Mien Van Olmen of hun respectievelijke 
plaatsvervangers worden gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen namens de stad.

Bespreekpunten
39 2020_CBS_01718 Organisatie ontbijt aan huis buurtvrijwilligers december 2020: 

goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel om de buurtvrijwilligers die 
samenwerken met de dienst gelijke kansen en preventie te bedanken met een ontbijt/brunch aan 
huis op zondag 6 december 2020 goed.

 

Dienst onthaal en burgerzaken
Consensuspunten

40 2020_CBS_01719 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrapt Agim Tula, geboren op 9 januari 1981 ambtelijk 
uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 19 oktober 2020.

41 2020_CBS_01720 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrapt Abdo Alkhalaf Alali, geboren in 1992 ambtelijk 
uit het bevolkings- en vreemdelingenregister van Herentals op 19 oktober 2020.

42 2020_CBS_01721 Ambtelijke schrapping
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrapt Melissa Damjani samen met Amir Damjani en 
Imad Belmejdoub ambtelijk uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister van Herentals op 
19 oktober 2020.

SECTOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Staf van de algemeen directeur
Bespreekpunten

43 2020_CBS_01722 Schriftelijke vraag raadslid Susy Matthijs: project 'autodelen'
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Susy Matthijs van 
26 september 2020 over het project  'autodelen' en antwoordt met een brief.

Dienst personeel en organisatie
Bespreekpunten

44 2020_CBS_01723 Beroep tegen weigering  onbetaald verlof als recht - 
projectleider
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van Tom Ceusters, 
projectleider, om onbetaald verlof te nemen voor een periode van 12 maanden. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met het vrijwillig ontslag van de heer Tom 
Ceusters vanaf 31 oktober 2020.

Dienst financiën
Consensuspunten

45 2020_CBS_01724 Bestelbonnen 2020 week 42: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst goed zoals opgenomen in de bijlage 
20201019_BestellijstWeek42.

46 2020_CBS_01725 Ontvangsten 2020 week 42: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende opbrengsten goed:

2020006098 2020006269

47 2020_CBS_01726 Uitgaven 2020 week 42: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed zoals opgenomen in de bijlage 
20201019_Kosten2020Week42.

48 2020_CBS_01728 Jaarlijks technisch nazicht (keuring) van brandblussers en 
haspels (2021-2024) - dossier 2020-108: gunning van de 
opdracht
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingediende offerte van de firma 
MDP Group voor de verplichte jaarlijkse keuring van brandblussers en haspels.

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor een periode van 4 jaar aan de 
firma MDP Group, Winkelom 77/6, 2440 Geel tegen onderstaande eenheidsprijzen.

Jaarlijks technisch nazicht, eenheidsprijzen exclusief btw:

 jaarlijks nazicht brandblusser: 6,50 euro
 jaarlijks Technisch nazicht Haspel: 8,50 euro 
 verzegeling per haspel eenheid Adjustseal / Indien gewenst: 1,50 euro 
 5-jaarlijkse drukproef op brandhaspel / Indien gewenst: 36 euro.

Aankoopprijzen toestellen exclusief btw:

 Poederblusser-M 6 kg: 45 euro
 Poederblusser-M 9 kg: 49 euro 
 Schuimblusser 6 liter: 75 euro 
 Schuimblusser 9 liter: 85 euro 
 Brandblusser CO² 5 kg: 75 euro.

Rekening houdend met het aantal en het type brandblussers in het patrimonium van de stad wordt 
de kostprijs voor de jaarlijkse keuring geraamd op 1.922,50 euro exclusief btw of 2.326,23 euro 
inclusief btw. 

49 2020_CBS_01732 Niet-betaalde belastingen: verjaring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist de verjaring van de niet-betaalde 
gemeentebelastingen, uitvoerbaar verklaard voor 31 december 2015, ontvankelijk en gegrond te 
verklaren. Dit voor een totaalbedrag van 470,51 euro.

50 2020_CBS_01733 Belasting op het opruimen van sluikstorten 2020: vaststellen en 
uitvoerbaar verklaren kohier 
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GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8150_2, belasting op het 
opruimen van sluikstorten, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 95,30 euro.

51 2020_CBS_01734 Belasting beleidsdomein omgeving: vaststellen en uitvoerbaar 
verklaren kohier 2020 maart-juli
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier 8140_3, belasting 
beleidsdomein omgeving, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 5.950 euro.

Bespreekpunten
52 2020_CBS_01679 Retributies 2020: retributiereglement voor parkeren en 

bewonerskaarten en zorgkaarten: principiële goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement voor parkeren en 
bewonerskaarten met ingang van 11 november 2020 principieel goed en vraagt aan de voorzitter van 
de gemeenteraad om dit dossier voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad.

53 2020_CBS_01727 Drukken van het stedelijk informatieblad 'de Stadskrant' en de 
UiT-kalender (2021 tot en met 2023) - dossier 2020-107: 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en de lijst 
van uit te nodigen firma's
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2020-107 en de raming voor de 
opdracht 'drukken van het stedelijk informatieblad 'de Stadskrant' en de UiT-kalender (2021 tot en 
met 2023)' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 108.750 euro exclusief btw of 115.275 euro 
inclusief 6 % btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
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Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:

 Drukservice Impressa nv, Greesstraat 13, 2200 Herentals
 Drukkerij Bulckens bv, Grensstraat 9, 2270 Herenthout
 Moderna Printing, Schoebroekstraat 50, 3583 Paal
 Graphius nv, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker
 IPM Printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
 Drukkerij De Melle, Treskesdijk 1, 2300 Turnhout.

54 2020_CBS_01731 Online veiling van materialen van de stad - dossier 2019-102: 
kennisname van de lijst van de kavels voor de veiling van 
oktober 2020
GOEDGEKEURD

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de openbare verkoop 
van materialen van de stad en de lijst van aangeboden kavels.
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