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Datum en uur Woensdag 12 februari 2020 

Locatie Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

Aanwezig, 
stemgerechtigd 

Guy Tegenbos, Erik Thys, Joeri Van de Gender, Lien Drent, Bert Hendrickx, Glenn 
van den Bogaert, Bart Wynants, Dany Vrydag, Peter Van Grieken, Chary Mertens, 
Kimberley Bruyninckx, Wim Konings, Joren De Becker, Eugene Wagemans, Paul 
Snoeys, Willy Geboes, Hilde Van Roey, Jan Goris en Hugo Verhaegen 

Aanwezig, niet 
stemgerechtigd 

Schepen Michielsen, schepen Verraedt, algemeen directeur Dirk Soentjens en 
sectormanager Nick Verhoeven 

Verslaggever Nick Verhoeven 

Verontschuldigd Willy De Wachter 

Afwezig Annemie Rossenbacker, Jelte Lambaerts, Peter van Beek, Leo Goris, Koen 
Peeters, Mark Eelen, Willy Verlinden, Mai Lornoy, Tina Van Roy en Ludwig 
Cerstiaens 

 

• Agenda 

 

1. Toelichting werking en opzet strategische ateliers 

Bij het plenaire gedeelte, waarvoor alle leden van de strategische ateliers vrije tijd, zorg en welzijn 

en stadsontwikkeling uitgenodigd werden, opent de burgemeester. De sectormanager vrije tijd 

duidt de historiek, de toekomst, de manier van werken, het opzet, de afspraken en de 

ondersteuning van de strategische ateliers. Ook de evaluatie van de huidige structuur en werking 

wordt aangehaald. Het diensthoofd communicatie en participatie duidt het ondersteuningskader 

rond participatie en communicatie. Aan het einde van de sessie worden enkele verduidelijkingen 

gevraagd van het publiek. 

2. Algemene vergadering strategisch atelier vrije tijd 

De gemeenteraad stelde 30 kandidaten aan voor het strategische atelier vrije tijd. Gezien dit aantal 

meer is dan 18, vindt er een algemene vergadering plaats die een bestendig bureau aanduidt. De 

deelnemers aan de algemene vergadering, inclusief de niet-stemgerechtigde leden, gaan uitvoerig 

met elkaar in debat. De rechtsgeldigheid van de vergadering wordt in twijfel getrokken omwille 

van het feit dat er geen agenda was en dat niet alle leden een uitnodiging ontvingen tien dagen 

voor het vergadermoment. De deelnemers besluiten verder te overleggen en te stemmen over 

volgende voorstel van samenstelling van bestendig bureau:  

o Vanuit de burgers: Peter van Beek, Guy Tegenbos, Annemie Rossenbacker, Erik Thys, Joeri 

Van de Gender, Lien Drent, Glenn van den Bogaert, Jelte Lambaerts, Bert Hendrickx; 

o Vanuit de vertegenwoordigers van de verenigingen: Dany Vrydag, Peter Van Grieken, 

Chary Mertens met plaatsvervanger Koen Peeters, Joren De Becker, Bart Wynants, Wim 

Konings, Leo Goris, Melanie Daems, Willy De Wachter. 

Bij de stemming worden volgende stemmen genoteerd: 

o Voor: Guy Tegenbos, Erik Thys, Joeri Van de Gender, Lien Drent, Bert Hendrickx, Glenn van 

den Bogaert, Bart Wynants, Dany Vrydag, Peter Van Grieken, Chary Mertens, Kimberly 

Bruyninckx, Wim Konings, Joren De Becker 

o Onthouding: Paul Snoeys 

o Tegen: Eugene Wagemans, Willy Geboes, Hilde Van Roey, Jan Goris, Hugo Verhaegen 
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Verder worden enkele afspraken gemaakt tijdens de algemene vergadering: 

o Er wordt enkel gewerkt binnen het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement van 

de strategische ateliers en de kandidatenlijst. Aan dit kader wordt niets gewijzigd. 

o Er wordt afgesproken dat op de volgende algemene vergadering op 19 maart 2020 om 20 

uur wordt bekeken of de invulling van de personen overeind blijft. De agendapunten voor 

de volgende algemene vergadering zijn dus de goedkeuring van het verslag enerzijds, de 

goedkeuring van de aangeduide leden voor de raad van bestuur anderzijds. Daarna vindt 

het bestendig bureau plaats. 

o De stad doet nog een open oproep tot kandidaatstelling gezien de gewijzigde context van 

de strategische ateliers. 

 

3. Overleg bestendig bureau strategisch atelier vrije tijd 

De aanwezige leden van het bestendig bureau van het strategische atelier vrije tijd besluiten een 

eerste keer samen te komen op donderdagavond 19 maart 2020 om 20 uur, na de algemene 

vergadering (zie supra). De sectormanager vrije tijd zal initiatief nemen om een officieel 

vergaderverzoek te versturen vergezeld van een agenda. 

• Bijlagen 

 

o Powerpoint plenair gedeelte Kick off strategische ateliers 

o Gemeenteraadsbeslissing reglement strategische ateliers 

o Gemeenteraadsbeslissing aanstelling kandidaten strategische ateliers 

o Doelstellingenboom stad Herentals 2020-2025 


