Gemeenteraad
Zitting van 31 maart 2009
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden,
Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck,
Christine Schaut, Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel Vervoort, Victor Vervloesem,
François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Marijke Rombouts, Marcel Van
Dingenen, Hans Van den Eynden - raadsleden
ir. F.Van Dyck, secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 uur
-----------------------------------------------------De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Geypens en Heylen.

001 Budgetwijziging 2 van 2008: kennisname nazicht door hogere overheid
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stelde op 4/11/2008 de budgetwijziging 2 van 2008 vast. Door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, dienst Toezicht Financiën Gemeenten
werd de budgetwijziging nagezien.
Argumentatie
De opmerkingen die de dienst Toezicht Financiën Gemeenten maakt, moeten ter kennis gebracht worden van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 15 december 2008 van de Vlaamse
Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, dienst Toezicht
Financiën Gemeenten, over het nazicht van de budgetwijziging 2.
Volgende opmerking werd geformuleerd:
Op vorige jaren werden nog bijkredieten uitgetrokken voor niet-verplichte uitgaven.
Facultatieve uitgaven dienen begroot te worden tijdens het dienstjaar zelf.

002 Budget 2009: kennisname nazicht door hogere overheid
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stelde op 23/12/2008 het budget van 2009 vast. Door het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, dienst Toezicht Financiën Gemeenten werd
het budget nagezien.
Argumentatie
De opmerkingen die de dienst Toezicht Financiën Gemeenten maakt, moeten ter kennis gebracht worden van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 10 maart 2009 van de Vlaamse Overheid,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Antwerpen, dienst Toezicht Financiën Gemeenten, over het nazicht van het budget 2009.
Volgende opmerkingen werd geformuleerd:
1. Op vorige jaren werden nog bijkredieten uitgetrokken voor niet-verplichte uitgaven.
Facultatieve uitgaven dienen begroot te worden tijdens het dienstjaar zelf.
2. De aanvullende dotatie in het gemeentefonds voor de afschaffing van de Eliataks, zijnde
429.702,29 euro, moet worden ingeschreven op artikel 021/466/48 (cfr.omzendbrief BB
2008/08 punt I.B.1.1). De bijkomende compensatie voor de afschaffing van de Eliataks in
het kader van het lokaal pact, zijnde 213.176,19 euro, dient ingeschreven te worden op

artikel 552/466/48 (cfr.omzendbrief BB 2008/08 punt I.B.3.1).
3. Ik stel vast dat onder artikel 124/274/01 als ontvangst een dividend DEXIA werd ingeschreven. Ingevolge de kredietcrisis is het onzeker dat dit kan worden uitgekeerd. Gelieve
de raming tegen de eerstvolgende budgetwijziging opnieuw te evalueren.
4. De bijdrage op artikel 330/435/01 dient opgenomen te worden op de functionele code
320.

003 Budget 2009: aanpassing bij hoogdwingendheid
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de begroting van 2008 zijn er kredieten voorzien voor een administratief medewerker bij
de dienst ruimtelijke ordening voor het ondersteunen van het geografisch informatiesysteem
voor 9 maanden.
Het college van 13/5/2008 besliste om voor het aanwerven van een administratief medewerker voor de ondersteuning van de dienst ruimtelijke ordening te putten uit de laatste sollicitatieprocedure voor administratief medewerker.
Het college van 10/6/2008 stelde Nathalie Vervloesem aan als administratief medewerkster
op de dienst ruimtelijke ordening van 1/7/2008 tot en met 31/12/2008. Het college van
29/12/2008 verlengde deze aanstelling tot en met 31/3/2009.
Adviezen
Romy Leysen, wnd. stedenbouwkundige:
Om te voldoen aan het decreet van de ruimtelijke ordening dient de gemeente ontvoogd te
worden. Hiervoor moeten een aantal registers opgesteld worden zoals het vergunningenregister, het plannenregister en het register onbebouwde percelen.
Om deze registers snel op te kunnen maken heeft de stad Nathalie Vervloesem aangeworven volgens de raming van Cipal voor 9 maanden. Intussen blijkt dat Cipal pas half april
2009 de nodige gegevens kan aanleveren om het register onbebouwde percelen op te
kunnen stellen. Het contract van Nathalie Vervloesem loopt echter slechts tot 1/4/2009.
Daarom is het noodzakelijk de termijn met 2 maanden te verlengen, zodat het register toch
kan worden opgemaakt. Wanneer het contract nu wordt stopgezet zal een nieuwe persoon
later moeten worden aangesteld en nog volledig opgeleid worden, wat meer tijd en geld zal
kosten. Bijkomend zullen de mensen van de dienst ruimtelijke ordening meer belast worden
met vragen waarop Nathalie Vervloesem het antwoord al kent.
Wanneer het contract nu niet verlengd wordt en pas op een later tijdstip de opmaak van deze
registers wordt verder gezet, zullen steeds meer plannen afzonderlijk toegevoegd moeten
worden door Cipal, wat nog een bijkomende meerkost betekent.
Voorstel: het contract van Nathalie Vervloesem te verlengen met 2 maanden.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet waarbij bepaald wordt dat de gemeenteraad
zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en
onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat de raad daartoe een met
redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel
onbetwistbare schade kan veroorzaken, kan het college op eigen verantwoordelijkheid in de
uitgaven voorzien. Het college brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie
daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen bedoeld in het eerste en het tweede lid,
worden de nodige budgetten onverwijld ingeschreven door een budgetwijziging. De betaling
mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Financiële gevolgen
De verlenging van de aanstelling van Nathalie Vervloesem voor twee maanden kost de stad
ongeveer 4.463,61 euro.
Visum ontvanger
In uitvoering van artikel 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet weigerde de stadsontvanger
op 19/3/2009 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Om te voldoen aan het decreet van de ruimtelijke ordening dient de gemeente ontvoogd te
worden. Hiervoor moeten een aantal registers opgesteld worden zoals het vergunningen-

register, het plannenregister en het register onbebouwde percelen.
Om deze registers snel op te kunnen maken heeft de stad Nathalie Vervloesem aangeworven volgens de raming van Cipal voor 9 maanden. In de budgetten van 2008 waren er
kredieten voorzien voor 9 maanden. Nathalie Vervloesem is sinds 1/7/2008 in dienst. Omdat
Nathalie Vervloesem in 2008 slechts 6 maanden heeft gewerkt, is het resterende budget
voor 3 maanden voorzien in de budgetten van 2009.
Intussen blijkt dat Cipal pas half april 2009 de nodige gegevens kan aanleveren om het
register onbebouwde percelen op te kunnen stellen. Het contract van Nathalie Vervloesem
loopt maar tot 1/4/2009. Daarom is het noodzakelijk dat de termijn met 2 maanden wordt
verlengd, zodat het register toch kan worden opgemaakt. Wanneer het contract nu wordt
stopgezet zal een nieuwe persoon later moeten worden aangesteld en nog volledig opgeleid
worden, wat meer tijd en geld zal kosten. Bijkomend zullen de mensen van de dienst
ruimtelijke ordening meer belast worden met vragen waarop Nathalie Vervloesem het
antwoord al kent. Wanneer het contract nu niet verlengd wordt en pas op een later tijdstip de
opmaak van deze registers wordt verder gezet, zullen steeds meer plannen afzonderlijk
toegevoegd moeten worden door Cipal, wat nog een bijkomende meerkost betekent.
De dienst ruimtelijke ordening stelt daarom voor om Nathalie Vervloesem aan te stellen tot
einde mei 2009.
Dit zijn onvoorziene omstandigheden waarvoor in het budget 2009 geen kredieten voor
voorzien zijn.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist bij hoogdwingendheid de nodige budgetten voor de tewerkstelling
van Nathalie Vervloesem, van 1 april 2009 tot en met 31 mei 2009, in te schrijven in budgetwijziging 1 van 2009.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen.

004 Binnenrestauratie Lakenhal: toewijzing bij hoogdringendheid - akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college heeft op 24/2/2009 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeentedecreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven en heeft beslist de opdracht voor het
uitvoeren van restauratiewerken aan de Lakenhal toe te wijzen aan PIT Antwerpen nv,
Starrenhoflaan 27 in 2950 Kapellen, voor de totale prijs van 714.966,05 euro inclusief btw.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
Motivering hoogdringendheid:
Verder uitstel kan prijsverhogingen tot gevolg hebben.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van 24 februari 2009 over
de toewijzing van de opdracht voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Lakenhal.

Stemmen tegen: Vanhencxthoven en Vermeulen.
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.

005 Gesubsidieerde brandweermaterialen 2009: toewijzing bij hoogdwingendheid akteneming
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college heeft op 10/3/2009 beslist, in toepassing van artikel 157§2 van het gemeentedecreet, om bij hoogdringendheid en zonder voorafgaande budgetwijziging en onder eigen
verantwoordelijkheid te voorzien in extra uitgaven en heeft beslist om gesubsidieerde brandweermaterialen aan te kopen.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed
besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade
zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien. Het college van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad en de externe auditcommissie daarvan onverwijld op de hoogte. In de gevallen,
bedoeld in het eerste en het tweede lid, worden de nodige kredieten onverwijld ingeschreven
door een budgetwijziging. De betaling mag evenwel worden uitgevoerd zonder de budgetwijziging af te wachten.
Argumentatie
De gemeenteraad moet onverwijld op de hoogte gebracht worden van deze beslissing bij
hoogdringendheid.
Motivering hoogdringendheid:
Deze uitgaven waren niet te voorzien omdat we niet wisten wanneer het ministerie de lijst
van de gesubsidieerde materialen ging goedkeuren.
De omstandigheden zijn dwingend omdat we anders geen 75 % subsidie krijgen en we de
materialen zelf moeten aankopen voor de volle 100 % in plaats van 25 %.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de beslissing van het college van 10 maart 2009
over de aankoop van gesubsidieerde brandweermaterialen.

006 Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk “St.-Janneke” reeks G:
goedkeuring van het wegtracé
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
VMSW – Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur heeft bij R-O Antwerpen een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het aanleggen van opritten, een toegangsweg naar
garages, voetpaden, riolering en groenaanleg op de wijk “St.-Janneke” reeks G, op een
perceel in Herentals, Gagelstraat – Veenbesstraat, kadastraal bekend als 2e afdeling, sectie
D, perceelnummer 489/e/8. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 11/2/2009.
Argumentatie
Het wegtracé wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De op te leggen
lasten in verband met de infrastructuurwerken worden later bepaald door de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het nieuwe wegtracé, ter hoogte van de wijk “St.-Janneke” reeks G,
Gagelstraat - Veenbesstraat goed. De op te leggen lasten in verband met de infrastructuurwerken worden later bepaald door de gemeenteraad.
Onthoudt zich bij de stemming: Schaut.

007 Iveka: ondergronds brengen nutsleidingen in Braakveld
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Iveka heeft op 29/1/2009 een kostenraming opgemaakt voor het ondergronds brengen van
de nutsleidingen in Braakveld.
Financiële gevolgen
Artikelnummer Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
nummer
inclusief krediet na
btw
vastlegging
42102 140 06
Iveka : ondergronds brengen 36 849,48 43 150,52
2009001031
nutsleidingen in Braakveld
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 18/3/2009 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Vroeger stonden er maar enkele woningen in Braakveld. De laatste jaren zijn er veel
woningen bijgebouwd. De openbare verlichting is niet aangepast aan de huidige situatie.
Gelijktijdig met het ondergronds brengen van de nutsleidingen van Iveka gaat Telenet hun
leidingen ook ondergronds brengen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Telenet.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de kostenraming van Iveka van 29 januari 2009 voor het
ondergronds brengen van de nutsleidingen in Braakveld goed te keuren en Iveka de werken
toe te vertrouwen voor de prijs van 36.849,48 euro, inclusief btw.

008 Aanvullend verkeersreglement: woonzone Wittenberg: invoeren van zone 30
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De bewoners van woonzone Wittenberg – Ossengoor – Slagveld en Leemputten vragen
naar de invoering van een zone 30. De bewoners hebben hiervoor een petitie opgesteld en
afgegeven op het administratief centrum op 21/10/2008. Het college heeft op 19/1/2009
principieel beslist om de woonzone om te vormen tot een zone 30.
Juridische grond
- Koninklijk Besluit van 16/3/1968 betreffende de politie over het wegverkeer artikels 2 tot 6.
- De beslissing van de gemeenteraad van 1/2/2000 over het invoeren van een zone 50 in
de woonwijk ter Beuken.
Argumentatie
De woonzone Wittenberg bestaat uit de straten Wittenberg – Ossengoor – Slagveld en
Leemputten, dit zijn allen doodlopende straten. De enige ontsluiting is via de Poederleeseweg. De bewoners van deze woonzone vragen naar de invoering van een zone 30. Het
omvormen van een woonzone buiten de bebouwde kom tot een zone 30 werd opgenomen in
het beleidsplan 2007 – 2012.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het invoeren van een
zone 30 in de woonzone Wittenberg – Ossengoor – Slagveld en Leemputten.
Deze situatie wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b.
Stemt tegen: Paulis.

009 Aanvullend verkeersreglement: parkeerplaats voor mensen met een handicap:
Hikstraat 14
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heet Portee Jean Paul, Hikstraat 14 te Herentals heeft een aanvraag ingediend om een
parkeerplaats voor mensen met een handicap te voorzien ter hoogte van zijn woning.
Het college van 24/2/2009 heeft de aanleg van een parkeerplaats voor mensen met een

handicap aan de zijde van zijn woning, in de rijrichting van het station zodat ook bezoekers
van de muziekacademie van de parkeerplaats gebruik kunnen maken, principieel goedgekeurd.
Juridische grond
- Koninklijk besluit van 16/3/1968 over de politie over het wegverkeer artikels 2 tot 6.
- Aanvullend verkeersreglement van 4/3/1997 over de parkeerregeling in de Hikstraat.
Argumentatie
De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om een parkeerplaats voor mensen met een
handicap aan te leggen in de nabijheid van zijn woning. Door zijn handicap is het voor de
aanvrager moeilijk om ver van zijn woning te parkeren. Door een parkeerplaats voor mensen
met een handicap aan te leggen in de nabijheid van zijn woning zorgt dit voor meer comfort
bij de aanvrager.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend verkeersreglement over de aanleg van een
parkeerplaats voor mensen met een handicap in de Hikstraat 14 goed.
In de Hikstraat ter hoogte van huisnummer 14, aan de zijde van de woning in de rijrichting
van het station wordt een parkeerplaats voor mensen met een handicap aangelegd. Deze
parkeerplaats wordt aangeduid met de verkeersborden E9a, GVΙΙd en pijl van het type GX.

010 Verkavelingsaanvraag De Hoef Maurice : Molenstraat - besluit inzake wegtracé
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer De Hoef Maurice heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een
eigendom in 26 percelen voor ééngezinswoningen te Herentals, Molenstraat, afdeling 4,
sectie A, perceelsnummerss 257, 269A 2/deel, 269 B2, 269 C2, 270B, 271K, 271P.
Voorgeschiedenis
De verkaveling vormt een onderdeel van het binnengebied waarvoor IOK opdracht heeft
gekregen tot het uitwerken van een sociale verkaveling “Draeybomen”.
- Het college gaf op 5/11/2007 een ongunstig advies over een eerder ingediend verkavelingsontwerp voor het terrein.
- 23/5/2008 : ontvangst huidige verkavelingsaanvraag
- 13/1/2009 : indelingsplan “Draeybomen” opgemaakt door IOK (op 24/2/2009 voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het college)
- Het college besliste op 16/3/2009 een ongunstig advies te verlenen over de verkavelingsaanvraag van De Hoef Maurice.
Fase en te volgen procedure
- De aanvraag wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om te beslissen of het wegtracé
wordt goedgekeurd of geweigerd.
- Het advies van het college wordt samen met het gemeenteraadsbesluit bezorgd aan de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die op zijn beurt advies moet verlenen over
de aanvraag. Als zijn advies ongunstig is, is het bindend en moet de vergunning door het
college worden geweigerd.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 12/9/2008 tot en met 11/10/2008 werden 3 bezwaren
ingediend. De bezwaren handelen onder andere over de toekomstige inrichting van de
achterliggende percelen en de aansluiting van de nieuwe weg op de Molenstraat. De bezwaren werden door het college op 16/3/2009 behandeld en deels weerhouden.
IOK heeft op 13/1/2009, in opdracht van de stad Herentals, voor gans het binnengebied een
inrichtingsplan (voorontwerp) opgemaakt. De ingediende bezwaren zijn aandachtspunten, bij
de verdere uitwerking van dit plan.
Adviezen
- Brandweer : voorwaardelijk gunstig advies van 18/9/2008
- Technische dienst : ongunstig advies van 6/10/2008
- Milieudienst : mondeling advies van 6/11/2008, de milieudienst sluit zich aan bij het advies
van de technische dienst

Kostenramingen
- Pidpa : kostenraming van 17.922,30 euro voor uitbreiding van het waterleidingnet
- Telenet nv : kostenraming van 7.770,00 euro voor aansluiting op de infrastructuur van
Telenet nv
- Iveka : kostenraming van 2/10/2008 : 44.280,48 euro voor uitbreiding van het gas- en
elektriciteitsnet en openbare verlichting
Juridische grond
- Het gewestplan Herentals-Mol goedgekeurd bij KB van 28/7/1978, het perceel is gelegen
in woongebied.
- Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996 en latere
wijzigingen.
- Het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere
wijzigingen.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 5/5/2000 (gewijzigd op 8/3/2002) betreffende de
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 over vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid (o.a. de watertoets).
- Het besluit van de Vlaamse regering van 5/5/2000 tot bepaling van de werken en
handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en latere wijzigingen.
Argumentatie
Het college besliste op 16/3/2009 om een ongunstig advies te verlenen over de verkavelingsaanvraag omdat het ontwerp te veel manco’s vertoont. In het ontwerp komen o.a. visie en
concepten, inpassing van de site in de omgeving (cf. indelingsplan “Draeybomen” van IOK),
leefbaarheid en woonkwaliteit, mobiliteit, waterhuishouding (watertoets), woningtypologieën
niet of te weinig aan bod.
Het voorontwerp van IOK (verkaveling Draeybomen) van 13/1/2009, dat voor ‘gans het
binnengebied’ werd opgemaakt en door het college op 24/2/2009 voorwaardelijk gunstig
geadviseerd werd, geeft aan dat ter hoogte van voorliggende verkaveling een verkeersafwikkeling aangewezen is met éénrichtingsverkeer. Dit om de verkeersveiligheid ter hoogte
van het kruispunt van de voorliggende verkaveling en de Molenstraat te kunnen garanderen.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de visie “éénrichtingsverkeer” waarbij langs de Molenstraat enkel in de verkaveling kan gereden worden en het uitrijden via een andere straat
geschiedt. Het terrein van het voorliggende verkavelingsontwerp is echter niet voldoende om
een volledige verkeersafwikkeling te kunnen bekomen met het vooropgestelde éénrichtingsverkeer. Het tracé is daardoor onvolledig om een voldoende en veilige verkeersafwikkeling te
kunnen garanderen.
In het ontwerp is een pijpenkop opgenomen dat niet strookt met de verkeersafwikkeling die
hier vooropgesteld wordt met éénrichtingsverkeer.
In de voorliggende verkaveling is onvoldoende groene (speel)ruimten voorzien. Het is een
vaste beleidslijn van de stad om bij een verkaveling met wegenaanleg een minimum van 5 %
aan groene (speel)ruimten te vragen.
Om deze redenen wordt door de dienst ruimtelijke ordening voorgesteld om het voorliggende
wegtracé te weigeren.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het verkavelingsontwerp ingediend door De Hoef
Maurice voor het verkavelen van 26 percelen te Herentals, Molenstraat, afdeling 4, sectie A,
perceelsnummers 257, 269A 2/deel, 269B2, 269 C2, 270B, 271K en 271P.
De gemeenteraad beslist het wegtracé van het ontwerp van De Hoef Maurice te weigeren
omwille van:
Het voorontwerp van IOK (verkaveling Draeybomen) van 13/1/2009, dat voor ‘gans het
binnengebied’ werd opgemaakt en door het college op 24/2/2009 voorwaardelijk gunstig
geadviseerd werd, geeft aan dat ter hoogte van voorliggende verkaveling een verkeersafwikkeling aangewezen is met éénrichtingsverkeer. Dit om de verkeersveiligheid ter hoogte

van het kruispunt van de voorliggende verkaveling en de Molenstraat te kunnen garanderen.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de visie “éénrichtingsverkeer” waarbij langs de Molenstraat enkel in de verkaveling kan gereden worden en het uitrijden via een andere straat
geschiedt. Het terrein van het voorliggende verkavelingsontwerp is echter niet voldoende om
een volledige verkeersafwikkeling te kunnen bekomen met het vooropgestelde éénrichtingsverkeer. Het tracé is daardoor onvolledig om een voldoende en veilige verkeersafwikkeling te
kunnen garanderen.
In het ontwerp is een pijpenkop opgenomen dat niet strookt met de verkeersafwikkeling die
hier vooropgesteld wordt met éénrichtingsverkeer.
In de voorliggende verkaveling is onvoldoende groene (speel)ruimten voorzien. Het is een
vaste beleidslijn van de stad om bij een verkaveling met wegenaanleg een minimum van 5 %
aan groene (speel)ruimten te vragen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven,
Vervoort, Vermeulen, Geypens en Heylen.

011 Verkiezingen 7/6/2009: goedkeuring reglement op het aanplakken van verkiezingsdrukwerk en andere verkiezingsreclame
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De verkiezingen voor de algemene vernieuwing van het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestparlementen gaan door op 7/6/2009.
Bij de voorbereiding van verkiezingen maken de politieke partijen propaganda.
Juridische grond
- Het algemeen kieswetboek.
- Het decreet van 10/2/2006 tot wijziging van de Gemeentekieswet, de Provinciekieswet, de
wet op het geautomatiseerd stemmen en het decreet in verband met de controle op de
verkiezingsuitgaven.
- Het decreet van 10/2/2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd
op 4/8/1932, de wet van 19/10/1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en het
decreet van 18/5/1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen.
- Het gemeentedecreet.
Argumentatie
Bijkomende maatregelen zijn in die periode noodzakelijk om de netheid van de straten, de
veiligheid van het verkeer of de openbare rust te garanderen
Daarvoor stelt de stad in de periode van 1/4/2009 tot en met 7/6/2009 op een aantal plaatsen
gratis aanplakborden voor verkiezingsdrukwerk ter beschikking van de politieke partijen die
lijsten en kandidaten voordragen.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Artikel 1.
De stad plaatst gratis aanplakborden op de volgende plaatsen:
Herentals-centrum :
- Grote Markt: aan het Boerenkrijgmonument en huisnummer 41
- Musketstraat 100 (buurthuis)
- stedelijke werkplaatsen Hemeldonk
- Kerkstraat (parkeerterrein)
- Nederrij (Onze-Lieve-Vrouwekerk)
- Kapucijnenstraat (kerk)
- Olmenlaan (tegenover kerk Sint-Jan de Doper)
- Augustijnenlaan - middenschool
- Augustijnenlaan - stedelijk administratief centrum
- toegang Vorselaarsebaan tegenover taverne De Repertoire
deelgemeente Noorderwijk :
- op de parking aan de Morkhovenseweg (oud station)
- aan de ingang van het parkeerterrein aan de Sint-Bavokerk

deelgemeente Morkhoven :
- Dorpsplein
- parochiecentrum Goorstraat
De borden zijn verdeeld in stroken, die elk bestemd zijn voor een van de politieke partijen.
Het nationale kiesnummer van de kandidaat-politieke partijen is in logische en numerieke
volgorde aangebracht. Het is de partijen verboden te plakken op een strook die door middel
van nummering aan een andere partij is toegewezen.
Het is verboden op deze borden andere berichten dan politieke propaganda aan te brengen.
Elke deelnemende politieke partij krijgt op elke locatie een zelfde oppervlakte van 1,48 m²
(1,22 m x 1,22 m) ter beschikking voor aanplakking.
Artikel 2.
Het is verboden om verkiezingsdrukwerk en andere propaganda aan te brengen :
- op de openbare weg;
- op gebouwen, zaken of voorwerpen van openbaar nut of een monument;
- op privé-aanplakborden, gebouwen of afsluitingen, zonder de toestemming van de
eigenaar;
- op bomen of palen of andere opstaande voorwerpen naast de weg, zoals bepaald in het
besluit van 29 december 1945, dat het aanbrengen van opschriften op de openbare weg
regelt.
Op het uitdelen geldt geen beperking.
Artikel 3.
Het stadsbestuur verwijdert de onwettige aanplakbrieven en geschilderde teksten. De kosten
van het verwijderen zijn voor rekening van de overtreder. Er wordt een gerechtelijke vervolging tegen de inbreuk ingesteld.
Artikel 4.
Voor propaganda via radiowagens dient de voorzitter van de partij vooraf een schriftelijke
aanvraag in bij het stadsbestuur, technische dienst, Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals.
Van 11 mei 2009 tot en met 7 juni 2009 is een toestemming onder geen voorwaarde
mogelijk.
Artikel 5.
Het is verboden :
- propagandamateriaal op de openbare weg te werpen of achter te laten;
- propaganda te maken in een straal van 100 meter rond de stembureaus op de dag van de
verkiezingen;
- propaganda te maken door middel van een autokaravaan;
- strooibiljetten, pamfletten of kaartjes te steken achter de ruitenwissers van auto’s;
- propaganda te maken door middel van gadgets, zoals ballons, balpennen, speelkaarten,
kalenders, agenda’s, plastic zakken, natuurproducten, enz. … (de hiervoor gegeven
opsomming van gadgets is geenszins limitatief);
- aan te plakken op de bestendige stedelijke aanplakborden en op de informatiepanelen en
-zuilen.
Artikel 6.
Deze reglementering geldt onverminderd t.o.v. elke reglementering uitgevaardigd door een
hogere overheid, die meer dringende regelen zou voorzien.
Artikel 7.
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen bestraft worden met
politiestraffen, voor zover er voor deze wetten, algemene of provinciale verordeningen die op
dit stuk zouden bestaan, geen andere straffen worden voorzien.
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.

012 Huurovereenkomst tijdelijke bibliotheek: filiaal Noorderwijk
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad bouwt momenteel een nieuwe bibliotheek te Noorderwijk. Omdat de bouwwerken
niet tijdig kunnen afgerond worden en de huurovereenkomst van het huidige bibliotheekfiliaal

een einde neemt op 1/4/2009 achtte het bestuur het aangewezen de bibliotheek tijdelijk
elders onder te brengen. Het college besliste hiervoor een gebouw te huren. Een lokaal in de
voormalige brouwerij te Noorderwijk werd hiervoor geschikt bevonden.
Adviezen
Juridische dienst: In orde
Financiële dienst: Doordat de nieuwe bibliotheek niet tijdig klaar zal zijn en dit bij de opmaak
van het budget 2009 onmogelijk voorzien kon worden, lijkt het duidelijk dat hier niet te voorziene en dwingende omstandigheden van kracht zijn.
Juridische grond
Artikel 157 van het nieuwe gemeentedecreet waarbij bepaald wordt dat de gemeenteraad
zonder voorafgaande budgetwijziging kan voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat de raad daartoe een met redenen omkleed besluit neemt.
Financiële gevolgen
De kosten verbonden aan deze overeenkomst bedragen 7.500,00 euro (6x1.250). In de
gemeentebegroting zijn hiervoor geen budgetten voorzien.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet weigerde de stadsontvanger op
19/3/2009 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Op 24/2/2009 heeft het schepencollege het lokaal in de voormalige brouwerij van Noorderwijk geschikt bevonden als tijdelijke locatie voor het bibliotheekfiliaal Noorderwijk.
Voorgesteld wordt deze locatie te huren gedurende een periode van 6 maanden met ingang
van 1/4/2009, aan een huurprijs van 1.250 euro per maand, inclusief kosten.
Hiervoor dient een huurovereenkomst te worden afgesloten met de verhuurder, nv Adinex,
met zetel te 2200 Herentals (Noorderwijk), Brouwerijstraat 5. De verhuurder doet een voorstel van huurovereenkomst.
Aangezien de bouwwerken van de nieuwe bibliotheek niet tijdig zullen voltooid zijn en dit bij
de opmaak van het budget 2009 onmogelijk kon worden ingeschat, werden hiervoor geen
budgetten ingeschreven. Het bestuur wenst de bestaande dienstverlening voor de bevolking
van de deelgemeenten te behouden, aangezien de verplaatsingen naar de hoofdbibliotheek
momenteel sterk belemmerd worden door wegenwerken met bijhorende verkeersomleidingen rondom Herentals centrum.
Bijgevolg wordt voorgesteld in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet bij
hoogdringendheid in deze uitgaven te voorzien.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist in toepassing van artikel 157 van het Gemeentedecreet bij hoogdringendheid te voorzien in uitgaven voor het huren van een lokaal, gelegen in de voormalige brouwerij, Brouwerijstraat 5 te 2200 Herentals, als tijdelijke locatie voor het bibliotheekfiliaal van Noorderwijk.
De gemeenteraad beslist met de verhuurder nv Adinex, met zetel te 2200 Herentals
(Noorderwijk), Brouwerijstraat 5, hiervoor een overeenkomst af te sluiten welke luidt als
volgt:
1. De verhuurder nv Adinex, vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Fidema BVBA
met vertegenwoordiger dr. ir. Filip Verplaetsen, met zetel te 2200 Herentals (Noorderwijk),
Brouwerijstraat 5;
en :
2. De huurder de stad Herentals, vertegenwoordigd door de burgemeester Jan Peeters en
de secretaris ir. Frans Van Dyck, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30,
sluiten onderstaande overeenkomst af.
De verhuurder geeft in huur aan de huurder die het aanvaardt in de toestand, beschreven in
de plaatsbeschrijving, door beide partijen ondertekend en welke aan huidige overeenkomst
zal worden gehecht, en die er deel van uitmaakt, de zaal aan de rechterzijde gestaan en
gelegen in het brouwerijcomplex Sint-Bavo te Noorderwijk, Brouwerijstraat 5 .
Het verhuurde bestaat uit de plaatsen en ruimten in de staat beschreven in de aangehechte
plaatsbeschrijving.
Deze verhuring wordt door de betrokken partijen toegestaan en aanvaard mits stipte

naleving van de onderstaande algemene en bijzondere voorwaarden.
HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - Bestemming
De verhuurde plaatsen zijn bestemd tot gebruik als openbare bibliotheek.
De huurder mag deze bestemming niet wijzigen, noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren,
noch zijn huurdersrechten overdragen, zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Artikel 2 - Aanvangdatum en duur
De verhuring wordt aangegaan voor een bepaalde periode van zes maanden ingaande op 1
april 2009 om te eindigen op 30 september 2009.
Artikel 3 - Huurprijs - huurwaarborg
a) De verhuring is toegestaan en aanvaard mits een huurprijs van € 1.250,00 per maand,
betaalbaar op voorhand iedere eerste van de maand door overschrijving op rekening van
de verhuurder.
Bij niet-betaling der huur de eerste der maand zal deze van rechtswege zonder
ingebrekestelling en per ondeelbare schijf van een aangevangen maand verhoogd
worden met een intrest van 10 % per maand, met een minimum van € 25.
Gas- elektriciteits- en waterverbruik en huur van de meters zijn inbegrepen in voormelde
huurprijs.
b) Tot waarborg van de goede uitvoering van dit contract zal de huurder aan de verhuurder
een som ter beschikking stellen van 2 maanden huur of € 2.500,00, welke op een geblokkeerde huurwaarborgrekening zal worden gestort, of bij wijze van bankgarantie. Dit
bedrag zal aan de huurder teruggegeven worden na beëindiging van de overeenkomst,
indien hij aan al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder zal gekweten hebben. Deze
waarborgsom mag niet gebruikt worden tot betaling van verschuldigde huur.
Artikel .4 - Taksen - kosten van overeenkomst
Eventuele taksen en lasten op het pand gelegd door de Staat en/of de Provincie en/of de
Gemeente vallen ten laste van de verhuurder. Deze bepaling geldt voor alle wetmatig
opgelegde taksen.
Artikel 5 - Verplichtingen van de verhuurder
a) De verhuurder verbindt er zich toe aan de huurder het rustig genot van het in huur
gegeven pand te verschaffen.
b) De verhuurder zal enkel de grove herstellingswerken voor zijn rekening nemen waarvan
hij de noodzakelijkheid zelf of door tijdige aanwijzing vanwege de huurder zal hebben
vastgesteld, en die niet te wijten zijn aan de schuld of de nalatigheid van de huurder.
Artikel 6 - Verplichtingen van de huurder:
a) De huurder zal alle kosten van gebruikelijk huuronderhoud en huurherstellingen te zijnen
laste nemen.
b) Het is de huurder verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke voorafgaande
toestemming van de verhuurder het verhuurde goed of ook een gedeelte ervan onder te
verhuren of de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
c) De huurder verbindt er zich toe het huurgevaar en het verhaal van de buren tegen iedere
brandramp, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag te doen verzekeren bij een Belgische
Verzekeringsmaatschappij en is gehouden op eerste verzoek van de verhuurder de laatste premiekwijting voor te leggen. Het pand is door de verhuurder voorzien van nieuwe
blustoestellen en noodverlichting.
d) De huurder mag geen enkele verandering aan het verhuurde pand aanbrengen zonder
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de verhuurder en na voorlegging van gedetailleerde plans der voorgenomen werken. Dit geldt eveneens voor de aanwezige installaties voor elektriciteit, water, gas en telefoon aangezien deze een directe
invloed kunnen hebben op de aanpalende lokalen die niet onder deze huurovereenkomst
vallen. Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen die door de huurder mochten uitgevoerd
of aangebracht zijn zullen van de oorsprong af aan de verhuurder verworven zijn zonder
vergoeding, tenware de verhuurder, bij het einde van de huur verkiest de lokalen te doen
herstellen door de huurder of op dezer kosten, in hun oorspronkelijke staat.
e) De huurder verklaart afstand te doen van ieder verhaalrecht dat hij tegenover de
verhuurder zou kunnen uitoefenen op grond van artikels 1721 en 1386 van het Burgerlijk

Wetboek.
In geval van verbreking van de overeenkomst lastens de huurder zal hij uitsluitend uit
hoofde van wederverhuring, schadevergoeding wegens huurverbreking en onbeschikbaarheid aan de verhuurder een forfaitair bedrag betalen gelijk aan 3 maanden huurprijs,
zoals deze verschuldigd was op het ogenblik van de verbreking. Dit forfaitair bedrag
omvat niet de huurschade en andere aan de huurder te wijten beschadigingen.
g) Tegen het einde van de huurovereenkomst, en minstens 2 weken voor de datum van zijn
vertrek uit het in huur gehouden pand zal de huurder op zijn verzoek met de verhuurder
een tegensprekelijke staat van uittreding opmaken.
Indien de huurder nalaat dit te doen zal een deskundige, door de verhuurder aangeduid
alleen tot het opstellen van de huurstaat bij uittreding overgaan en de huurder verbindt er
zich toe deze huurstaat en de aldus bereikte schatting van de huurschade zonder
tegenwerking te aanvaarden en er het bedrag van te kwijten.
De huurder staat aan de verhuurder toe bedoeld bedrag in de eerste plaats te verhalen
op de huurwaarborg.
HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE VOORWAARDEN
a) De huurder mag wegenis nemen naar de verhuurde lokalen via de binnenkoer van
Brouwerij Sint-Bavo, evenwel deze binnenkoer niet gebruiken, b.v. als parking voor
wagens of bromfietsen (uitzondering voor fietsrekken) , opslagruimte, …
b) De huurder en zijn personeel mogen gebruik maken van de parking van Sint-Bavo,
Brouwerijstraat 5.
De verhuurder zal onderhavige overeenkomst kunnen laten registreren in overeenstemming
met de Wet van Registratie en Hypotheken.
f)

Stemmen tegen: Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens, Heylen,
Rombouts en Van den Eynden.

013 Wijziging reglement “Sociale Dienst Personeel”
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Van 15/12/1986 tot 31/12/1997 was de stad aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst van RSZPPO. Vanaf 1/1/1998 richtte de stad een eigen Sociale Dienst Personeel op
met als doel “aan de personeelsleden van de stad Herentals die geconfronteerd worden met
ernstige situaties die in grote mate financiële gevolgen hebben op het (gezins)-budget, een
tussenkomst te verlenen/ een toelage te verlenen bij sommige familiale gebeurtenissen”. De
gemeenteraad keurde hiertoe op 2/7/1998 het “Reglement Sociale Dienst Personeel” goed
met ingang van 1/1/1998. De gemeenteraad wijzigde het reglement op 29/8/2000, 5/12/2000,
5/03/2002, 3/2/2004 en 20/12/2005.
Op 3/3/2009 keurde de gemeenteraad het ontwerp van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed. In deze rechtspositieregeling zit een wijziging tegenover het oude
geldelijk statuut dat enkel van toepassing was op statutaire personeelsleden, met betrekking
tot de begrafenisvergoeding die nu ook van toepassing is op contractuele personeelsleden,
waardoor er een inconsequentie ontstaat in het Reglement Sociale Dienst Personeel.
Op de vergadering van het Beoordelingscomité Sociale Dienst Personeel van 3/3/2009 werd
dit punt besproken en een voorstel tot wijziging van het Reglement Sociale Dienst Personeel
geformuleerd.
Het college van burgemeester en schepenen nam op 10/3/2009 kennis van het voorstel tot
wijziging van het Reglement Sociale Dienst Personeel en vroeg de voorzitter van de
gemeenteraad deze wijziging voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Juridische grond
- Reglement Sociale Dienst Personeel (laatste wijziging GR 20/15/2005 index 1/1/2007).
- Geldelijk Statuut (goedgekeurd GR 1/7/1997).
- Rechtspositieregeling (goedgekeurd GR 3/3/2009)
Argumentatie
In toepassing van het geldelijk statuut, artikel 23, werd in het verleden een vergoeding toe-

gekend voor begrafeniskosten voor statutaire personeelsleden. Het bedrag van de begrafenisvergoeding bedroeg één twaalfde van het bedrag vastgesteld bij toepassing van art. 39
leden 1, 3 en 4 van de arbeidsongevallenwet van 10/4/1971. Deze begrafenisvergoeding
bestond niet voor contractuele personeelsleden. Contractuele personeelsleden kregen daarom een hogere premie bij overlijden toegekend dan statutaire personeelsleden door de Sociale Dienst Personeel.
De nieuwe rechtspositieregeling is van toepassing op zowel statutaire als contractuele personeelsleden. Afdeling IV. van de nieuwe rechtspositieregeling, “De begrafenisvergoeding” stelt
voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden over de begrafenisvergoeding:
“Artikel 230
Als een werknemer overlijdt, wordt aan de persoon of personen, vermeld in artikel 231,
een begrafenisvergoeding toegekend. De begrafenisvergoeding bedraagt een twaalfde
van het bedrag, vastgesteld met toepassing van artikel 39, eerste, derde en vierde lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Artikel 231
De begrafenisvergoeding wordt betaald aan de persoon of de personen die kosten voor
de begrafenis hebben gedragen.”
Het verschil tussen contractuele en statutaire personeelsleden wordt hierdoor wat de begrafenisvergoeding betreft gelijkgetrokken. Een hogere premie bij overlijden voor contractuele
personeelsleden dan voor statutaire personeelsleden vanuit de Sociale Dienst Personeel is
hierdoor onnodig geworden.
Het huidige Reglement Sociale Dienst Personeel (GR 20/15/2005 index 2007), Artikel 4:
toelagen bij sommige familiale gebeurtenissen, stelt hierover:
3. Bij overlijden van een personeelslid wordt een toelage verleend van 584,00 euro indien
het personeelslid statutair is en 873,00 euro indien het een contractueel personeelslid
betreft (statutaire personeelsleden krijgen daarenboven ten uitvoering van het KB van
8/5/1973 een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend). Bij overlijden van de
echtgeno(o)t(e) of het kind ten laste van het personeelslid wordt een toelage verleend van
873,00 euro aan zowel statutaire als contractuele personeelsleden.
Het beoordelingscomité Sociale Dienst Personeel vergaderde hierover op 3/3/20009 en stelt
voor bij overlijden van zowel contractuele als statutaire personeelsleden, bovenop de begrafenisvergoeding, een bedrag van 584,00 euro (index 1/1/2007) uit te betalen. Zo wordt de
ongelijkheid tussen contractuele en statutaire personeelsleden weggewerkt. De toelage voor
overlijden van de partner of kind ten laste van het personeelslid blijft 873,00 euro (index
1/1/2007).
Deze bedragen blijven uiteraard onderworpen aan artikel 6 van het Reglement Sociale
Dienst Personeel, dat stelt dat alle tussenkomsten onderworpen zijn aan een driejaarlijkse
indexering aan de consumptieprijzen (volgende aanpassing op 1/1/2010).
Het comité stelt daarom voor om in Artikel 4, punt 3 te wijzigen in
3. Bij overlijden van een personeelslid wordt een toelage verleend van 584,00 euro (statutaire en contractuele personeelsleden krijgen daarenboven ten uitvoering van de rechtspositieregeling ingevoerd door de gemeenteraad op 3/3/2009 een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend). Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of het kind ten laste van
het personeelslid wordt een toelage verleend van 873,00 euro.”
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig in het Reglement Sociale Dienst Personeel (laatste
wijziging GR 20/15/2005, index 2007), Artikel 4: toelagen bij sommige familiale gebeurtenissen, punt 3
3. Bij overlijden van een personeelslid wordt een toelage verleend van 584,00 euro indien
het personeelslid statutair is en 873,00 euro indien het een contractueel personeelslid
betreft (statutaire personeelsleden krijgen daarenboven ten uitvoering van het KB van
8/5/1973 een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend). Bij overlijden van de
echtgeno(o)t(e) of het kind ten laste van het personeelslid wordt een toelage verleend van
873,00 euro aan zowel statutaire als contractuele personeelsleden.
te vervangen door
3. Bij overlijden van een personeelslid wordt een toelage verleend van 584,00 euro (statutaire en contractuele personeelsleden krijgen daarenboven ten uitvoering van de rechts-

positieregeling ingevoerd door de gemeenteraad op 3/3/2009 een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend). Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of het kind ten laste van
het personeelslid wordt een toelage verleend van 873,00 euro.”

014 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: uitleenreglement studierichting
video en animatie
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/1/2008 werd in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de verdwijning van een
laptop en een digitale videocamera vastgesteld. De verdwijning werd op 15/1/2008 aangegeven. Het college nam op 29/1/2008 kennis van de diefstal en vroeg de directrice van de
academie om een gebruiksreglement op te stellen. Op 11/4/2008 werd een voorstel van
Pascale Brant, directrice van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, voor het uitlenen van ICT-materiaal voor het college gebracht. Het college verdaagde toen dit punt, maar
ging principieel akkoord om het ICT-materiaal uit te lenen mits de uitwerking van een reglement en een goede procedure voor uitlening en controle uit te werken.
Pascale Brant, directrice, deed op 25/10/2008 een voorstel voor een “Uitleenreglement voor
de studierichting Video en Animatie” waarin een reglementering en procedure voor uitlening
van laptops en camera’s is uitgewerkt voor de studierichting Video en Animatie. Op
24/2/2009 werd het nieuwe voorstel voor het college gebracht. Het college verdaagde dit
punt, met de vraag om hierover eerst advies van de dienst informatica in te winnen. Op
10/3/2009 nam het college kennis van het door de dienst informatica aangepaste uitleenreglement en vroeg het de voorzitter van de gemeenteraad om dit reglement te agenderen
op de volgende gemeenteraad.
Adviezen
Dienst informatica:
Hans Rombouts, systeembeheerder, adviseert gunstig op het “Uitleenreglement voor de studierichting Video en Animatie” voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals.
Argumentatie
Op vraag van de dienst informatica werden nog enkele wijzigingen aangebracht in het door
Pascale Brant, directrice, voorgestelde uitleenreglement. Artikel 3 werd gewijzigd (toevoeging: “lijst met toebehoren”) en artikels 8 en 9 werden toegevoegd (“Art. 8: De academie is
niet verantwoordelijk voor dataverlies en raadt de studenten aan hun gegevens zo veel mogelijk te bewaren op externe gegevensdragers. Art. 9: De dienst informatica van de stad
behoudt het recht om de laptops op gezette tijden na te kijken en herinstallaties uit te voeren.”).
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van dit reglement, het reglement
moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgend uitleenreglement voor de studierichting ‘Video en
Animatie’ aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst goed met onmiddellijke ingang:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals: uitleenreglement voor de studierichting Video en Animatie
Artikel 1
Voor het ontlenen van materialen (laptop, camera) wordt een waarborg van 150 euro per
student/per schooljaar gevraagd. Deze dient als waarborg voor eventuele schade. Indien er
geen sprake is van schade wordt deze waarborg op het einde van elk schooljaar terugbetaald.
Artikel 2
Elke student is verantwoordelijk voor de toegebrachte schade aan de materialen. De student
betaalt de kosten die hoger zijn dan de waarborg.
Artikel 3
Bij het ontlenen van materiaal wordt er een document ingevuld en ondertekend.
Dit document vermeldt de naam van de student, datum van ontlening, serienummer van het
toestel, een lijst van alle toebehoren en eventuele gebreken van de apparatuur of staat van
toestel.

Dit document wordt bewaard op het secretariaat.
Artikel 4
Ontleende materialen worden de eerstvolgende les in dezelfde staat terugbezorgd. Bij ziekte
of afwezigheid zorgt de student er toch voor dat het materiaal op de academie aanwezig is.
Artikel 5
Ontleende laptops met het internet verbinden is niet toegestaan.
Artikel 6
Installeren of kopiëren van software op de laptops is niet toegestaan.
Artikel 7
Ontleende laptops/videocamera’s kunnen enkel gebruikt worden in functie van een lesopdracht.
Artikel 8
De academie is niet verantwoordelijk voor dataverlies en raadt de studenten aan hun
gegevens zo veel mogelijk te bewaren op externe gegevensdragers.
Artikel 9
De dienst informatica van de stad behoudt het recht om de laptops op gezette tijden na te
kijken en herinstallaties uit te voeren.
Artikel 10
De laptops en videocamera’s worden, indien niet uitgeleend, opgeborgen in een kast met
slot. Deze sleutel is enkel in het bezit van de directie van de school en de docent.
Artikel 11
Alle studenten ondertekenen bij aanvang van de cursus het uitleenreglement.

015 Valorisering dienstjaren privé-sector voor bepaalde categorieën werknemers
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad heeft enkele werknemers in dienst die in een functie werken die later als knelpuntberoep is open verklaard. Zij doen hetzelfde werk als hun collega die minder lang in dienst is
maar verdienen minder, omdat de stad voor de nieuwe aanwerving in de functies van
knelpuntberoepen de relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meerekent als
geldelijke anciënniteit.
Concreet gaat het over drie mensen in de functie van helpdeskmedewerker, boekhouder en
technisch medewerker tekenaar. Ze hebben respectievelijk 14, 12 en 2 jaar relevante
ervaring in de privé-sector.
De valorisering van dienstjaren in de privé-sector werd op 16/2/2009 op het onderhandelingscomité voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties, die hiermee akkoord gingen.
Adviezen
Financiële dienst: de bestuurssecretaris financiën, adviseert:
“ In het budget 2009 zijn hiervoor geen kredieten ingeschreven. Indien de gemeenteraad
beslist de dienstjaren te valoriseren moeten deze kredieten bij budgetwijziging 1 van 2009
worden ingeschreven.”
Juridische grond
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel (goedgekeurd GR 3/3/2009), artikel 178.
Financiële gevolgen
Het toekennen van deze relevante ervaring heeft een verhoging van de wedde (geïndexeerd
op jaarbasis) van respectievelijk 9.413,51 euro, 8.156,67 euro en 675,13 euro voor de
functies helpdeskmedewerker, boekhouder en technisch medewerker tekenaar tot gevolg, in
totaal 18.245,31 euro.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet weigerde de stadsontvanger op
19/3/2009 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
De werknemers die vanaf 1/1/2009 werden aangenomen in een functie die door het bestuur
als knelpuntberoep werd open verklaard, kregen hun relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt mee als geldelijke anciënniteit. De rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel stelt hierover

“Artikel 178
Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze
relevant is voor de uitoefening van de functie en dat die functie een knelpuntberoep is. Bij
de vacantverklaring van de functie bepaalt de aanstellende overheid of het om een knelpuntberoep gaat. Deze beslissing wordt gemotiveerd aan de hand van bijvoorbeeld
regionale lijsten van de VDAB, lijsten van interim-kantoren en dergelijke meer.
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van
die ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin de
werknemer aangesteld wordt.
De werknemer levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het
verdere verloop van de loopbaan.”
De stad heeft op dit moment drie werknemers in dienst in de functies helpdeskmedewerker,
boekhouder en technisch medewerker tekenaar, die op het moment van hun aanwerving nog
niet als knelpuntberoep waren open verklaard, waardoor deze werknemers hun relevante
ervaring in de privé-sector of als zelfstandige niet hadden meegekregen. Deze drie functies
werden later als knelpuntberoep open verklaard en bij nieuwe aanwervingen werd de
relevante ervaring in de privé-sector en als zelfstandige wel meegerekend, waardoor er
ongelijkheden in de betaling van de werknemers in dezelfde functie ontstonden.
Deze situatie waarin twee collega’s hetzelfde werk doen, maar verschillend betaald worden
afhankelijk van de datum van hun aanwerving, wordt als erg onrechtvaardig ervaren en
creëert spanningen op de werkvloer. De stad riskeert ook waardevolle medewerkers te
verliezen omdat het inderdaad over knelpuntberoepen gaat. De waarde van deze werknemers op de arbeidsmarkt is hoger dan dat de stad ze vergoedt terwijl de stad die waarde
wel erkent door nieuw aan te werven medewerkers in die functies als knelpuntberoep te
beschouwen.
Het bestuur stelt voor om voor de werknemers die op 1/1/2008 in dienst waren en die een
functie uitoefenen die later als knelpuntberoep is open verklaard binnen het bestuur, de
relevante beroepservaring in de privé-sector of als zelfstandige mee te rekenen vanaf
1/1/2009. Het gaat over de functies helpdeskmedewerker, boekhouder en technisch medewerker tekenaar.
Op 16/2/2009 werd dit voorstel op het onderhandelingscomité voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties, die zich hiermee eenparig akkoord verklaarden.
BESLUIT
1. De gemeenteraad beslist om de geldelijke anciënniteit voor werknemers die in dienst
waren op 1 januari 2008 in de functies helpdeskmedewerker, boekhouder en technisch
medewerker tekenaar te valoriseren door relevante ervaring in de privé-sector of als
zelfstandige mee te rekenen vanaf 1 januari 2009. Deze functies werden na de aanwerving van de werknemers als knelpuntberoep openverklaard bij het bestuur en ook bij
nieuwe aanwervingen wordt de relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige, in
toepassing van de rechtspositieregeling, meegerekend als geldelijke anciënniteit.
2. De gemeenteraad beslist de nodige budgetten hiervoor in te schrijven in budgetwijziging 1
van 2009.
Stemmen tegen: Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.

016 Wijziging voorwaarden bij aanwerving, bevordering en interne mobiliteit voor
industrieel ingenieur
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van 1/7/1997 keurde het statutair kader, de functiebeschrijving en de functierelevante evaluatiecriteria en de aanwervingsvoorwaarden van de functie van industrieel
ingenieur goed.
Gino Verschueren, industrieel ingenieur, werd door de gemeenteraad van 29/8/2000 statutair

benoemd als industrieel ingenieur.
De gemeenteraad van 3/2/2009 stelde Gino Verschueren statutair aan in de mandaatfunctie
van directeur grondgebonden zaken.
Om de werking van de dienst studie en werfopvolging niet in het gedrang te laten komen, is
de vervanging van Gino Verschueren als industrieel ingenieur noodzakelijk.
Het schepencollege ging op 3/3/2009 akkoord met een voorstel van de selectievoorwaarden
en selectieprocedure. Bij nader inzien, was dat voorstel onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden die de rechtspositieregeling schept voor een personeelsbeleid op maat en voor
de aanzet tot competentiegericht werven die we willen geven.
Het college ging op 10/3/2009 akkoord met de gewijzigde voorwaarden voor de selectie van
een industrieel ingenieur (A) bij aanwerving, bevordering en interne mobiliteit, de vaststelling
van de selectieprocedure en de samenstelling van het selectiecomité. Het college besliste dit
punt voor te leggen aan het eerstvolgende onderhandelingscomité en vroeg de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt aan de volgende gemeenteraad voor te leggen.
Op het onderhandelingscomité van 16/3/2009 werd een eenparig akkoord bekomen over dit
punt.
Argumentatie
1. Wijziging als gevolg van wijziging organogram
Het college van 27/8/2008 keurde de functiebeschrijving van de bestuurssecretaris technische dienst administratie goed. De bestuurssecretaris technische dienst administratie staat
in voor de technische dienst administratie, de industrieel ingenieur voor de dienst studie en
werfopvolging. In het verleden was de industrieel ingenieur verantwoordelijk voor beide diensten. De oude functiebeschrijving van industrieel ingenieur werd bijgevolg door het college
van 15/12/2008 gewijzigd omdat ze niet meer beantwoordde aan de behoeften van de organisatie. De functiebeschrijvingen van beide functies vullen elkaar aan.
In die zin is het ook nuttig om de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te wijzigen van
industrieel ingenieur. De huidige aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn verouderd
en zullen aangepast moeten worden aan de vernieuwde organisatie. Hierbij willen wij ook
van start gaan met competentiegerichte selectie.
2. Wijziging als gevolg van actueel personeelsbeleid
De Krachtlijnen Kelchtermans voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale besturen deden in 1994 een nieuwe wind waaien binnen de lokale besturen. Er werden mogelijkheden tot het voeren van een personeelsbeleid gecreëerd door objectieve aanwervingen,
functiebeschrijvingen, een functionele loopbaan, vorming, functioneringsgesprekken en evaluaties. Nu die nieuwe wind al een tijdje geluwd is, zijn de beperkingen van de krachtlijnen
duidelijk. Het systeem is vrij formalistisch en rigide en bracht daarom niet overal de nodige
dynamiek die nodig is om de instrumenten voor personeelsbeleid te laten leven in de organisatie. Zo belandde de functiebeschrijving, nochtans de spil van de instrumenten voor personeelsbeleid, vaak in de kast in plaats van een werkinstrument te worden.
Competentiegericht denken binnen HRM kan het statische van de functiebeschrijving doorbreken. Competenties verwijzen immers naar de integratie van kennis, vaardigheden, attitudes en persoonlijkheidskenmerken die er voor zorgen dat de medewerker resultaten haalt,
verantwoordelijkheid opneemt, taken uitvoert en kennis gebruikt. Competentiegericht personeelsbeleid wil de mogelijkheden van mensen ontwikkelen om zo hun functioneren te verbeteren. Het is dan ook belangrijk om niet langer zuivere kennisexamens te organiseren als uitsluitende eerste stap.
Tot nu toe richten de examenprogramma's zich in de eerste plaats op kennis en pas daarna
op vaardigheden en attitudes. Bij examens werd eerst de kennis getest en pas dan de vaardigheden. De attitudes werden tijdens het mondelinge gedeelte gepeild (met sociale wenselijke antwoorden tot gevolg) of, voor de leidinggevenden, via een psychotechnisch onderzoek. Hierbij zijn twee grote bedenkingen te maken. In de eerste plaats staat deze werkwijze
in schril contrast met het menselijke leervermogen. Kennis is het snelst bij te brengen, voor
vaardigheden is meer tijd nodig omdat ze moeten getraind worden en attitudes zijn het moeilijkst om aan te leren omdat ze eigen zijn aan de persoon. In de praktijk blijkt dat de meeste
“slechte” aanwervingen te maken hebben met attitudes en vaardigheden, net de elementen
die het moeilijkst en daardoor het meest tijdrovend en duur zijn om aan te werken. In de
tweede plaats testen de oude examenprogramma's de integratie van kennis, vaardigheden

en attitudes niet. Het klassieke voorbeeld is dat van de werknemer die heel goed examen
kan doen maar op de werkplek toch wel teleurstelt omdat er met de kennis weinig gedaan
wordt.
Het is dan ook belangrijk deze selectiemethodes te herbekijken.
3. Welke wijzigingen
Formeel
In de selectievoorwaarden en de selectieprocedure leggen we alleen vast wat moet vastgelegd worden binnen het kader dat vastgelegd is in de rechtspositieregeling. Zo is de manvrouw-verhouding binnen het selectiecomité niet opgenomen omdat dat in de rechtspositieregeling staat. Er zijn ook voorwaarden bij interne mobiliteit opgenomen omdat deze mogelijkheid om de functie in te vullen nu ook bestaat. De manier waarop het selectiecomité moet
werken en zijn selectieresultaten moet motiveren, is in de rechtspositieregeling bepaald.
Inhoudelijk
Bij de selectieprocedure hebben we een evenwicht gezocht tussen de nood aan competentiegericht selecteren, sollicitantvriendelijk werken en kostenbewustzijn.
Een voorselectie lijkt ons niet zinvol voor een functie die als knelpuntberoep wordt openverklaard. Voorselecties kunnen wel zinvol zijn voor vacatures waarbij veel kandidaten verwacht
worden.
Een examen dat naast kennis ook verworven competenties kan testen. De selectiecommissie bepaalt hoe ze dit test: dat kan de klassieke indeling zijn maar ook andere oefeningen
zijn mogelijk.
De psychotechnische testen volgen na de schriftelijke test. Om de kosten te drukken,
beperken we deelname aan deze testen tot 5 kandidaten.
Het interview komt als laatste zodat het selectiecomité kan nagaan welke kandidaat het
meest geschikt is om de job te doen. Vroeger moest de jury vaak met lede ogen aanzien dat
de kandidaat die zij als “meest geschikt” geselecteerd hadden, uitgesloten werd door het
psychotechnisch gedeelte. Dat is niet alleen frustrerend voor jury en de kandidaten maar ook
voor de organisatie die dan het gevoel heeft met een “minder goede” kandidaat te moeten
werken.
De regeling waarbij 50 % van de punten moet behaald worden bij elke test en 60 % in het
totaal van de testen is moeilijk te handhaven omdat de volgorde van de testen veranderd is.
Bovendien bouwt dat systeem expliciet een extra drempel in die niet nodig is: de test zelf
moet van die aard zijn dat een score van 50 % met redelijke zekerheid aantoont dat de
kandidaat de competenties die hij heeft moeten bewijzen, voldoende bezit. In het verleden
heeft de 60 %-regel vaak tot discussies geleid, vooral voor de kandidaten die op 58 of 59 %
stranden. Stranden op 49 % is beter verteerbaar omdat het algemeen maatschappelijk
aanvaard is dat daar de grens voldoende / onvoldoende ligt, ook in het Vlaamse onderwijs.
Bevoegdheid
Volgens het gemeentedecreet zijn de vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de vaststelling van het examenprogramma en de vaststelling van de samenstelling van de jury bevoegdheden van de gemeenteraad. Alvorens aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden kunnen vastgesteld worden, moet er onderhandeld worden met de
vakorganisaties. De representatieve vakorganisaties gingen tijdens de vergadering van het
onderhandelingscomité op 13/3/2009 eenparig akkoord met de wijziging van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van industrieel ingenieur.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de voorwaarden voor de selectie van een industrieel
ingenieur (A) bij aanwerving, bevordering en interne mobiliteit, de vaststelling van de
selectieprocedure en de samenstelling van het selectiecomité als volgt te wijzigen:
1. Identificatiegegevens
afdeling
Grondgebonden zaken
dienst
Studie en werfopvolging
subdienst
functie generieke functietitel
Industrieel ingenieur
specifieke functietitel
Industrieel ingenieur
graad
A1a – A3a
categorie
Administratief personeel

statuut
Statutair
functiebeslag
Voltijds
datum
3 maart 2009
2. Plaats in de organisatie
hiërarchische chef (eerste beoordelaar)
Directeur grondgebonden zaken
tweede beoordelaar
Secretaris
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar met /
adviserende bevoegdheid)
geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van)
Volgens organogram
3. Voorwaarden
A. Bij aanwerving
- Een diploma hebben van industrieel ingenieur.
- Slagen voor de selectieprocedure.
B. Bij bevordering
- Een diploma hebben van industrieel ingenieur.
- Minstens vier jaar graadanciënniteit aantonen in een functie van niveau B en /of C of
in beide niveaus samen en minimum de tweede weddenschaal van de functionele
loopbaan verworven hebben.
- Een gunstige evaluatie hebben.
- Slagen voor een selectieprocedure.
C. Bij interne mobiliteit
- Een diploma hebben van industrieel ingenieur.
- Minstens twee jaar graadanciënniteit aantonen in een functie van het niveau A.
- Een gunstige evaluatie hebben.
- Slagen voor een selectieprocedure.
4. Selectieprocedure
A. Schriftelijke test
Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving.
De kandidaat ontvangt bij de inschrijving voor de selectieprocedure een lijst van de
examenstof.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten behalen op de schriftelijke
test.
B. Psychotechnische testen
De psychotechnische testen gaan na of het profiel van de kandidaat overeenstemt met
het vereiste profiel.
Enkel de vijf best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test
komen in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat een advies van geschiktheid voor de functie
krijgen op basis van de psychotechnische testen.
Als geen van de kandidaten een advies van geschiktheid voor de functie krijgt, komen
de volgende vijf kandidaten in de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking
voor de psychotechnische testen.
C. Interview
In het interview peilt de selectiecommissie op basis van het cv naar de maturiteit, de
motivatie, de leerbereidheid en de flexibiliteit van de kandidaat en naar de concrete
competenties uit het verleden van de kandidaat.
Enkel de kandidaten die een advies van geschiktheid voor de functie krijgen op basis
van de psychotechnische testen komen in aanmerking voor deelname aan het
interview.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.
5. Samenstelling van de selectiecommissie
- 1 gemeentesecretaris
- 1 industrieel ingenieur
- 1 ambtenaar van het niveau A uit de openbare sector.
De gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde treedt op als secretaris van de selectiecommissie.

017 Vraag tot positief adviseren aanvraag freestyle motorcross stuntshow
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Recent is er een brief binnengekomen die gericht is aan de schepen van sport met de vraag
om een freestyle motorcross stuntshow te geven in Herentals.
De opbrengst is voor een benefiet project ten voordele van een jongen die een zwaar
verkeersongeval heeft gehad op de Hannekenshoek te Herentals.
Bij deze wil ik vragen om er alles aan te doen opdat dit project zou kunnen plaatshebben.
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Hij zegt dat er bijkomende informatie gevraagd is. De diensten zullen proberen om dit voorstel zo goed mogelijk te adviseren. Hij zegt dat er al eerder soortgelijke projecten hebben
plaatsgevonden op het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg. Het multifunctioneel
terrein is de meest geschikte locatie voor dit soort organisaties.

018 Wegen verkaveling Wuytsbergen
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2009 vroeg de voorzitter van de
gemeenteraad om de beslissing over de zaak van de wegen van de verkavelingsaanvraag
Wuytsbergen op de gemeenteraad te agenderen.
Op de agenda van de gemeenteraad staat dit punt echter niet geagendeerd. Waarom?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Vooraleer we ons advies versturen naar Antwerpen, laten we de gemeenteraad een uitspraak doen over het wegtracé. Deze verkaveling heeft een grote impact. Het dossier vraagt
een goede motivatie. De diensten bereiden de dossiers voor. Er is geen datum vooropgesteld. We verwachten dat we het op de volgende gemeenteraad kunnen agenderen.
Raadslid Paulis vraagt de voorzitter van de gemeenteraad waarom hij het dossier vanavond
niet geagendeerd heeft.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
De juridische dienst bereidt het dossier voor. Zodra het advies klaar is, komt het naar de
gemeenteraad. Het is een belangrijk dossier dat goed gemotiveerd moet zijn. Het zal ook
getoetst worden door een extern advocatenbureau zodat we zeker zijn dat het dossier
voldoende gemotiveerd is en juridisch correct.

019 Veldhoven
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Naar aanleiding van meerdere berichten in diverse media, graag vanwege de schepen van
mobiliteit / openbare werken de meest actuele stand van zaken in verband met het dossier
mobiliteit/ verkeerssignalisatie/ weginrichting in de straat Veldhoven.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
We zijn op 16 maart samen geweest met de actiegroep Veldhoven, de preventieadviseur van
de Zuidkempische Werkplaatsen en de mensen van de mobiliteitscel. Er zijn twee voorstellen op tafel gelegd. Er zijn vooral vragen gesteld rond snelheidsremmende maatregelen. Er
werd voorgesteld om een middenberm aan te leggen en om een apart fietspad aan te
leggen. Er zijn een paar tekeningen gemaakt van de voorstellen. De actiegroep heeft de
voorstellen bekeken en besproken en een nieuw onderhoud aangevraagd met de stad om
hun bevindingen door te spreken.
Intussen hebben we al wel een juiste bewegwijzering geplaatst aan de rotonde.
Raadslid Paulis vraagt welke timing de schepen voorziet? Zou 1 september 2009 lukken?
Schepen Schellens zegt dat hij zich niet wil vastpinnen op een bepaalde datum omdat de
mensen tot dusver steeds bijkomende vragen gesteld hebben. Als het vroeger kan, des te
beter, is het later, dan is het maar zo.

020 Rietbroek/Lange Eerselsstraat
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Naar aanleiding van diverse berichten, graag vanwege de schepen van mobiliteit / openbare
werken de meeste actuele stand van zaken in verband met het dossier mobiliteit/ verkeerssignalisatie/ weginrichting in Rietbroek en Lange Eerselsstraat.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
De Lange Eerselsstraat is niet behandeld op de mobiliteitscel. De situatie op Rietbroek is wel
besproken. Er is voorgesteld om vooraan en achteraan kussens op het baanvak te leggen en
om in het midden een soort van obstakel te zetten zodat de auto’s moeten afremmen. De
bewoners konden zich vinden in deze oplossing. Ze vroegen om indien nodig nog extra
maatregelen te treffen aan de brug. We willen echter eerst de andere maatregelen afwachten en na een tijd evalueren. Deze maatregelen zijn gisteren behandeld en goedgekeurd
door het schepencollege. U kunt de plannen bekijken op de technische dienst. Daar kunt u
zien waar de kussens geplaatst zullen worden.
Raadslid Paulis raadt de schepen aan om ook de mensen van de Lange Eerselsstraat te
betrekken bij de plannen omdat die ook een impact zullen hebben op het verkeer daar.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat de mensen van het achterste deel van de Lange
Eerselsstraat uitgenodigd waren op de vergadering. Hij zegt dat dezelfde groep die enkele
jaren geleden het ontwerpplan mee ontworpen heeft, nu ook op de vergadering aanwezig
was.

021 Blauwe PMD-zakken
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Organisatie IOK Afval liet recentelijk een groot aantal van de door de mensen ter ophaling
aangeboden blauwe PMD-zakken ostentatief op de Herentalse stoepen staan.
Wie gaf in de daaropvolgende dagen opdracht aan de Herentalse uitvoeringsdienst om her
en der selectief alsnog deze blauwe zakken op te halen en af te voeren? Waar worden deze
zakken in zo'n geval naartoe gebracht ? Wat gebeurt er verder mee? Hoe rijmt de schepen
van milieu deze aanpak tesamen met de gebruikelijke boodschap van "sensibilisering"?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
IOK had een probleem omdat 16 % van de blauwe zakken bestond uit restafval. IOK besliste
om een stiptheidsactie uit te voeren. Het college heeft hier op gereageerd omdat wij vinden
dat IOK de actie vooraf had moeten aankondigen. Onze vertegenwoordiger zal het ook nog
op de raad van bestuur aankaarten.
Twee weken geleden stonden er na de ophaling nog massaal zakken buiten. We hebben de
Herentalse bevolking via de media opgeroepen om de achtergebleven zakken terug binnen
te halen. Het politiereglement voorziet immers dat de niet meegenomen zakken terug binnen
genomen moeten worden. Op vrijdag heeft de burgemeester opdracht gegeven aan de
uitvoeringsdiensten om de achtergebleven zakken die nog op de Grote Markt en de omliggende centrumstraten stonden, op te halen. We wilden hiermee problemen vermijden tijdens
het weekend. We vreesden dat de zakken dan zouden kapot getrapt worden. Vorige week
heeft het college dan opdracht gegeven om de overblijvende zakken op te halen en te
behandelen als sluikstort. In het kader van de volksgezondheid kunnen we niet toelaten dat
de zakken na 10 dagen nog blijven staan. De zakken zijn dus opgehaald en ze zullen
opnieuw gesorteerd worden: PMD gaat naar het recyclagepark, het restafval zal afgevoerd
worden als restafval. We hopen dat we bepaalde zakken kunnen identificeren zodat we de
kosten kunnen verhalen.
Raadslid Paulis vindt dit totale willekeur in plaats van sensibilisering.
Schepen Van Olmen herhaalt dat ze geen andere keuze hadden. Als raadslid Paulis een
alternatief weet, wil ze daar graag naar luisteren.

Burgemeester Jan Peeters vult aan.
Op de Grote Markt worden de blauwe zakken in groep samengezet. Als ze ergens voor een
deur staan, ligt de zaak gemakkelijker. Maar als er ergens een hoop zakken staan, duidelijk
van verschillende eigenaars, neem ik inderdaad de verantwoordelijkheid om die zakken te
laten wegnemen, voordat ze kapot getrapt worden en de hele stad vol afval ligt. Als je een
alternatief weet, mag je het geven. IOK schuift het probleem door naar onze mensen die de
hele week hun best doen om de straten schoon te houden.
Raadslid Paulis vindt dit het totale failliet van dit systeem van ophalen. Hij vindt dat de
gescheiden ophaling dan beter afgeschaft wordt. Vandaag ligt de hele stad opnieuw vol met
blauwe zakken.
Burgemeester Peeters zegt dat de IOK deze actie gedurende een aantal maanden zal verder
zetten omdat de privésector, namelijk Fost Plus, dreigt om de kostprijs fors op te trekken.

022 Besprekingen i.v.m. ophaling papier-karton en glas
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Het schepencollege is in bespreking met de organisatie IOK Afvalbeheer in verband met
huis-aan-huisinzamelingen van papier - karton en van glas, vanaf 2010.
In de media is er intussen sprake van een standpunt van het schepencollege in verband met
papier - karton, glas wordt niet vermeld.
Graag een volledige toelichting van de schepen van milieu over deze besprekingen.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
IOK heeft inderdaad de vraag gesteld om een principiële keuze te maken inzake papier en
karton, glas en mogelijk ook ondergrondse inzamelsystemen. Die vraag is vorig jaar, eind
november gekomen. Begin maart hebben we de mensen van IOK uitgenodigd om de verschillende systemen te komen toelichten. We hebben dan beslist om enkel in te gaan op de
inzameling in containers van papier en karton, onder twee voorwaarden. Ten eerste moet dit
op vrijwillige basis kunnen zodat de mensen niet verplicht worden om nog een container in
huis te nemen. Tweede voorwaarde is dat het betaalbaar moet zijn. De huis-aan-huisophaling van glas wilden we ook wel onderzoeken maar daar blijkt de bijkomende kost niet op te
wegen tegen de voordelen van de glasbollen. Ook ondergrondse inzamelsystemen zijn geen
optie in Herentals.
De ophaling van papier en karton in containers zou zeker properder zijn maar we kunnen de
mensen niet verplichten om nog een container in huis te nemen.
Raadslid Paulis zegt dat dit antwoord totaal onuitvoerbaar is als de ene inwoner kiest voor de
container en de andere niet. Hij veronderstelt dat het college het voorstel gewoon afkeurt.
Schepen Van Olmen zegt dat indien de keuze bestaat tussen alles of niets, het college zal
kiezen voor de optie zonder extra container.

023/
A Timing Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een document met veel impact.
Welke concrete timing ziet de schepen van ruimtelijke ordening haalbaar om de stad na
geruime tijd alsnog een GRS te schenken?

023/
B Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Herentals
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
In een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bepaalt het gemeentebestuur de ruimtelijke
toekomst van haar gemeente. Via een duidelijke visie wordt bepaald hoe de gemeente er in
de toekomst zal uitzien.
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van

Rijkevorsel goedgekeurd. Hiermee hebben 65 van de 70 gemeenten van onze provincie een
goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Baarle-Hertog, Dessel, Herentals, Berlaar en Herselt
zullen kortelings hun ontwerpplan voorleggen, aldus Koen Helsen (Open VLD),
gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Planning.
Daarom volgende vraag aan het schepencollege:
- stand van zaken Herentals
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
We hebben de timing vorig jaar al eens toegelicht naar aanleiding van de procedurefout
tijdens het openbaar onderzoek. We hebben toen de keuze gemaakt om de bezwaren te
behandelen, te beoordelen en ze eventueel op te nemen in de aangepaste versie en de
procedure dan opnieuw te starten. Daar is inderdaad heel wat tijd overheen gegaan en
vorige week woensdag heeft de Gecoro haar advies over de bezwaren goedgekeurd. Nu kan
er een advies geformuleerd worden voor de aanpassing van het ontwerpdocument. Hopelijk
kunnen we voor de zomer de procedure terug opstarten bij de plenaire vergadering.

024/
A Aanvullend pensioen contractuelen
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Het afgesloten sectoraal akkoord 2008-2013 voor personeelsleden van lokale besturen
bepaalt dat gestart wordt met een aanvullend pensioen voor alle contractuele medewerkers.
Graag informatie van de schepen van personeel in verband met welke stappen het schepencollege reeds zette in de uitvoering van dit akkoord, in welke mate het schepencollege de
huidige kloof tussen statutair en contractueel pensioen wil dichten, en wat betekent dit
concreet qua jaarlijkse extra kostprijs aan de stadskas?
Zal het schepencollege sociaal tewerkgestelden dezelfde voordelen toekennen?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Er is effectief een CAO afgesloten die u zelf ook aanhaalt. Vanaf 2010 zal men beginnen met
een soort van aanvullend pensioen voor contractanten. Men wil op termijn 30 % van het
huidige verschil tussen het statutair pensioen en het contractueel pensioen wegwerken.
Belangrijk is dat dit gelinkt is aan de herfinanciering van de gemeenten door de Vlaamse
regering. De discussie moet eigenlijk nog beginnen. De provincie Antwerpen heeft een idee
van een multi-werkgeversfonds. Ethias leurt met voorstellen om de gemeenten te verleiden.
De kostprijs hangt af van heel veel modaliteiten. Je noemt er een op maar vergeet alle
anderen. De gesco’s, en zo zijn er 30.000 in Vlaanderen, hebben nooit een bijdrage betaald.
Dat is niet hun fout, het ligt bij het systeem. Een andere vraag is hoe snel je het gat wil
dichten, als je het al wil dichten. Geldt dit alleen voor de toekomst of ook voor het verleden?
Start je in 2010 en bouw je dat langzaam op of geef je het ook aan iemand die in 2010 op
pensioen gaat. Al die punten moeten bediscussieerd worden.
Een tweede discussie die daar nog bij aanhangt is een aanvullend pensioenen voor statutairen. Dit is een belangrijke factor want hier gaat gesproken worden over de financiering van
de pensioenen in het algemeen en bijkomend over deze aanvulling. Een vaststelling is wel
dat die kloof effectief te groot is. We zullen alle modaliteiten bekijken om te zien hoe we die
kloof kunnen dicht rijden.
Raadslid Paulis zegt dat men in Olen wel wat voelt voor de provinciale voorstellen. Het is
helemaal niet zo onrealistisch om zich daar als gemeente over te beraden. Anders ontstaat
er straks een kloof tussen andere gemeentebesturen zoals Lier en Olen en moet u straks
vaststellen dat het personeel vertrekt naar Lier en Olen.
Schepen Bertels zegt dat die gemeenten ook nog niets beslist hebben. De vraag was of ze
potentieel geïnteresseerd waren. Dat is iets heel anders dan daadwerkelijk instappen en
gaan betalen. En de reden waarom ze dat in Olen beslist hebben is omdat degenen die dat
uitgelegd heeft, vroeger in Olen gewerkt heeft. Elke Vlaamse gemeente gaat met die vraag
geconfronteerd worden en we gaan dat in Herentals zeker niet in ons eentje doen.

Burgemeester Jan Peeters vult aan dat de nationale CAO zegt dat dit moet gebeuren vanuit
gemeenschappelijk initiatief met een minimale collectieve sokkel. Het is niet gemeente per
gemeente maar een collectief pensioensysteem dat ze nu aan het uitwerken zijn.

024/
B Financiering van de lokale pensioenen - Herentals
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
2009 wordt een cruciaal jaar om de betaalbaarheid van de pensioenen van het lokale
overheidspersoneel te garanderen. Twee feiten zorgen hiervoor. Ten eerste zullen de reserves van de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale
Overheden) tegen het einde van dit jaar 2009 bijna volledig opgebruikt zijn. Alle betrokkenen
- de lokale besturen, de vakbonden, de federale en de gewestelijke overheid - moeten zich
dringend beraden over hoe het na 2009 verder moet. Tegen 2025 is er ruim 800 miljoen euro
(geïndexeerd) extra nodig om de pensioenlast van de lokale ambtenaren op te vangen. Bij
een ongewijzigd beleid en een constante statutaire tewerkstelling op het niveau van vandaag
stijgen de noodzakelijke bijdragepercentages in de loop van de volgende achttien jaar tot
69% in pool 1 en tot 93% in pool 2. Ten tweede zijn vakbonden, werkgevers en Vlaamse
overheid op 19 november 2008 overeengekomen om een tweede pensioenpijler voor het
contractueel personeel op te richten. De herfinanciering van de lokale besturen via een
substantiële verhoging van het Gemeentefonds is absoluut noodzakelijk voor de volgende
Vlaamse regering.
Daarom volgende vragen aan het schepencollege:
- wat zijn de oorzaken van de falende pensioenfinanciering
- wat zijn de prognoses
- welke voorstellen van oplossingen liggen er op tafel (zowel voor statutairen als voor
contractuelen)
- welke budgettaire/financiële impact zal deze financiering vanaf 2009 hebben voor de stad
Herentals
Burgemeester Jan Peeters stelt voor dat hij een boekje zal geven waarin de hele vergrijzingsproblematiek in lokale besturen staat uitgelegd en waarom de kostprijs van de
pensioenen zowel voor de statutairen als voor de contractuelen alleen maar zal stijgen.
Enkele oorzaken zijn het grote aantal ambtenaren dat de volgende jaren met pensioen gaat
gaan, en ook de smallere financieringsbasis. Hoe dat verder gaat in de gemeenten, zal
afhangen van de beslissingen van de federale overheid die de patronale bijdragevoet
bepaalt die de gemeenten moeten betalen. Nu zijn die de laatste drie, vier jaar constant
gebleven. Hoe dat volgend jaar gaat zijn, hangt af van de beslissingen van de federale overheid. Daarover zijn tientallen scenario’s te schrijven.
Schepen Jan Bertels raadt aan om op de website van PDOS te gaan kijken.
Hij zegt dat er vijf poules zijn, Herentals zit in poule 1 en die heeft nog wat reserve. Die
bijdragevoet is de laatste jaren constant gebleven en de prognose verschijnt pas op het
einde van het jaar. De grootste problemen situeren zich in poule 2 maar daar zit Herentals
niet in.

025/
A Nieuwe infrastructuur aan Belgiëlaan t.h.v. spooroverweg
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Tijdens de vorige gemeenteraadszitting werd veel aandacht besteed aan de uitbouw van een
nieuwe infrastructuur aan de Belgiëlaan ter hoogte van de spooroverweg, aan de mogelijke
mobiliteitseffecten ervan, aan (niet-) doorlopen vergunningsprocedures en timing ervan enz.
Naar blijkt uit de ruime communicatie van de betrokken organisatie, zou de infrastructuur
spoedig openen.
Welke stappen werden de afgelopen weken vanuit het schepencollege gezet naar aanleiding
van de opmerkingen tijdens de vorige gemeenteraadszitting?

Hoe wil de schepen van ruimtelijke ordening / milieu dit soort van ongelijkheid in de toekomst
voorkomen?

025/
B HealthCity: opvolging
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
Vorige gemeenteraad kwam het dossier van HealthCity al uitgebreid aan bod. Graag hadden
we geweten welke acties HealthCity en het stadsbestuur sindsdien ondernomen hebben om
aan alle wettelijke bepalingen te voldoen.
We lezen eveneens in de krant dat HealthCity parkeerplaatsen plant op de splitsing van
Wuytsbergen en de Peerdsbosstraat. Momenteel staat hier een oud bedrijfspand.
- liggen die parkings binnen de perimeter die volgens de BPA-voorschriften toegestaan is?
Of is dit niet vastgelegd?
- gaat men ingaan op een functiewijziging van oude fabrieksgebouwen naar parkeergelegenheid, wetende dat Herentals nog een hoge taakstelling heeft inzake wonen?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Zij vraagt raadslid Paulis goed te luisteren want zijn opmerkingen over ongelijke behandeling
enz. zijn tijdens vorige raadszitting al eens uitvoerig beantwoord. Zij herhaalt dat de procedure over de milieuvergunning heel correct verlopen is. Zij heeft ook gesteld dat er een
stedenbouwkundige vergunning nodig was voor de functiewijziging. Het bedrijf was daar ook
al tijdens een overleg van op de hoogte gebracht.
Na de raad heeft het college een brief gestuurd met de hele uitleg zodat ze ook schriftelijk op
de hoogte gebracht zijn. De stad heeft ook een overleg gehad met de politie om de
procedures door te nemen. Intussen zijn de verantwoordelijken van HealthCity op zoek
gegaan naar parkeerplaatsen binnen de 400 meter. Telkens zij iets op het oog hebben,
komen zij naar de stad om de mogelijkheden en de beperkingen te bekijken. De aanvraag
voor de functiewijziging is klaar maar ze kunnen hun dossier niet officieel indienen zolang zij
geen overeenkomst hebben afgesloten in verband met de parkeerplaatsen.
Zij kunnen pas fitnessactiviteiten laten doorgaan op het ogenblik dat zij hun functiewijziging
in handen hebben. De organisatoren hebben intussen meegedeeld dat ze nog niet zouden
openen en dat is intussen ook in de pers verschenen.
Raadslid Paulis zegt dat er intussen wel opendeurdagen zijn waarbij abonnementen verkocht
worden en er gedaan wordt alsof alles in kannen en kruiken is. Maar die functiewijziging is
nog niet goedgekeurd.
Schepen Van Olmen zegt dat de organisatoren zeer goed weten dat er pas fitnessactiviteiten
kunnen plaatsvinden als de functiewijziging een feit is. Ook de politie volgt het dossier nauwgezet op. Het college kan niet vermijden dat HealthCity flyers rondstuurt.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat HealthCity vanuit andere handelszaken folders uitdeelt.
Hij zegt dat raadslid Paulis hen beschuldigt van het in stand houden van een illegale toestand. Dat is een zware beschuldiging. Het is niet aan de stad om overtredingen op stedenbouw vast te stellen of te bestraffen. Alleen de stedenbouwkundige inspecteur of de politiediensten kunnen die vaststellen. Zij hebben trouwens al pv opgemaakt over een illegale
lichtreclame die op de berm geplaatst was. Die is na enkele dagen verwijderd.
Onze bouwdienst behandelt dit dossier correct.
Schepen Van Olmen zegt dat de politie maandag ter plaatse geweest is en geen
overtredingen heeft vastgesteld.
Raadslid Hans Van den Eynden vraagt hoe de stad staat tegenover eventuele parkeerplaatsen op de Wuytsbergen?
Schepen Van Olmen antwoordt dat er voor het perceel in de Wuytsbergen een BPA van
kracht is. Het eerste stuk is groen, daar kan niets voorzien worden van parkeerplaatsen. Het
tweede stuk is bedoeld voor eengezinswoningen waarin handelspraktijken kunnen gevestigd
worden. Dat kan ook niet platgelegd worden om er parkeerplaatsen aan te leggen. Het derde

perceel is een tuinstrook en daar zouden eventueel nog een aantal parkeerplaatsen kunnen
gerealiseerd worden. Daar bestaan strikte regels voor. Indien HealthCity daar volgens de
regels van de BPA parkeerplaatsen kan creëren, gaan wij dat niet tegenhouden.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat er nog geen bouwaanvraag is. Op dit ogenblik wordt er
gespeculeerd over iets wat nog niemand met zekerheid weet.

026 Geluidsschermen E313 ter hoogte van Molekens
Raadslid Daniel Marcipont licht zijn agendapunt toe.
Onlangs zijn opnieuw metingen uitgevoerd naar aanleiding van de geluidsoverlast in de
Molekens.
Op de infovergadering vorige week werd duidelijk dat het Vlaams Gewest niet (alleen) wil
investeren omdat de geluidsdrempels niet voldoende werden overschreden. Hiermee komt
de bal in het kamp van de stad te liggen.
Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen?
Schepen Mien Van Olmen zegt dat er inderdaad een infovergadering geweest is voor de
bewoners. Het college had de resultaten van de metingen van het Vlaams Gewest al eerder
gekregen. Uit de resultaten blijkt dat de normen van het Vlaams Gewest nergens overschreden zijn. Tijdens de infovergadering is er ook een toelichting gegeven bij mogelijk
milderende maatregelen. Deze bleken zeer beperkt. Bij de bewoners blijkt de hinder zeer
hoog te zijn maar dit is subjectief. Het plaatsen van geluidschermen is duidelijk geen
mogelijkheid. Ten eerste is het zeer duur maar ten tweede is het hier ook niet doeltreffend.
Alleen enkele woningen die heel dicht bij de snelweg staan, zouden hier nut van ondervinden. Verder zou alleen een echt bos kunnen helpen. De mensen van AWV stellen een
gemengd bos voor van 100 meter breed met hoog- en laagstammige en bladhoudende
boomsoorten. Dit is geen realistisch voorstel. We hebben naast de autosnelweg een
uitbreidingsstrook voor pijpleidingen waar zelfs geen bomen mogen staan.
Dit bos werd als enige doeltreffende oplossing voorgesteld. Het gebied is ingekleurd als
landbouwgebied en private eigendom. Een directe oplossing is dus niet voor morgen.
De technische dienst gaat het verslag opmaken en het dossier voorbereiden voor het
schepencollege. Maar ik vermoed dat er weinig mogelijkheden zijn die realistisch en betaalbaar zijn.

027/
A Voorstel tot gespreide betaling Diftar
Raadslid Daniel Marcipont licht zijn agendapunt toe.
Heel wat inwoners krijgen een vraag tot betaling van meerdere honderden euro’s voor Diftar.
Voor heel wat onder hen is het financieel moeilijk om dit bedrag in één keer te betalen.
Daarom zou ik willen voorstellen de mogelijkheid te bieden om meermaals per jaar (per
maand of kwartaal) te betalen.

027/
B Facturatie Diftar
Raadslid Martine Moriau licht haar agendapunt toe.
Reeds vele Herentalsenaren hebben een jaarfacturatie gekregen van IOK.
Volgens de overeenkomst van de stad met IOK zou men als je onder de 5 euro kwam terug
een storting moeten doen van 50 euro.
Is deze overeenkomst gewijzigd?
Is men verplicht de jaarfactuur in één keer te betalen, of kan dit in stukken? Zijn er voor de
burger administratieve meerkosten aan verbonden?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
IOK maakt gebruik van de zogenaamd slimme factuur. Dat zijn de kosten die IOK voorziet,
aan de hand van het gebruik van de afgelopen drie maanden, voor het komende jaar. Dit is
niet nieuw, dit is zo aangekondigd geweest van bij de start. IOK hanteert dit systeem om

sensibiliserend te werken. In januari zijn de facturen verstuurd en degenen die het meest
verbruikt hadden, hebben die het eerst gekregen. En er waren inderdaad facturen bij van
300 euro. We hebben dan contact opgenomen met IOK en daar heeft men ons verzekerd dat
de mensen die belden of reclameerden erop gewezen zijn dat zij niet de volledige som
moesten betalen. Het is een betalingsuitnodiging maar de factuur kan in schijven betaald
worden. Mensen krijgen een betalingsuitnodiging op het ogenblik dat hun resterend bedrag
gezakt is onder de 5 euro. Daarna zal IOK de bak nog twee keer leeg maken, bij niet betaling
wordt de afvalbak daarna geblokkeerd. Zodra de rekening is aangevuld, zal IOK de bak terug
leegmaken. Wanneer mensen melden dat het moeilijk is om de factuur te betalen, wordt er
mondeling meegedeeld dat het mogelijk is om een lager bedrag te betalen. Voor de
gebruiker brengt dat geen extra administratieve kosten met zich mee.
Raadslid Marcipont vraagt of het rekeningnummer waarop de mensen moeten betalen, van
de stad is.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat heel het financiële luik door IOK behartigd wordt. De
betaling gebeurt op een rekening die beheerd wordt door onze ontvanger. Maar de hele
administratie gebeurt door het IOK. Maar als je naar onze ontvanger of naar het groene
Diftarnummer belt, zullen ze je melden dat je een gedeelte mag betalen, het is niet volgens
een afbetalingsplan in schijven of zo. Dit is altijd mogelijk geweest maar IOK wenst dit
bewust niet zo te communiceren omdat de jaarfacturatie sensibiliserend zou werken.
Bovendien besparen ze zo op hun administratieve kosten.
Raadslid Marcipont merkt op dat een heleboel mensen die stap om naar de Diftarlijn of de
gemeente te bellen, niet gaan zetten. De mensen zijn immers niet geneigd om met hun
financiële problemen naar buiten te komen.
Volgens burgemeester Peeters bellen er honderden mensen naar de Diftarlijn. Meestal zal
het gaan om meldingen van allerlei aard, maar toch ook met vragen rond betalingen.

028 Loskomen straatstenen centrum
Raadslid Elke Van Dyck licht haar agendapunt toe.
Het is opvallend dat er de laatste tijd op verschillende plaatsen in de heraangelegde
centrumstraten (bijvoorbeeld Zandstraat) straatstenen loskomen.
Wat is de oorzaak hiervan? Hoe gaat het bestuur dit probleem oplossen?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Het probleem werd vorig jaar ook al opgemerkt maar kwam toen niet zo veelvuldig voor. We
hebben het studiebureau gevraagd om het probleem te onderzoeken maar we hebben tot
dusver nog geen antwoord gekregen. We kennen de oorzaak dus nog niet. We zorgen wel
dat er geen stukken steen blijven liggen en zo voor nog meer problemen zorgen.
Raadslid Van Dyck vraagt wanneer die vraag gesteld is aan het studiebureau.
Schepen Schellens antwoordt dat de vraag vorige week gesteld is.
Raadslid Raf Liedts merkt op dat raadslid Vervoort drie weken geleden hierover al een brief
heeft geschreven aan het schepencollege.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het fenomeen zich vorig jaar voor het eerst voordeed in
het Hofkwartier. Toen waren er een tiental kasseien waarvan de bovenste laag afgeschilferd
was. Die zijn toen hersteld door de aannemer die ze oorspronkelijk gelegd had. Toen was de
verklaring dat het om een natuurproduct ging waartussen enkele fouten zaten. Bij zware druk
zou de bovenste laag afschilferen. Dit jaar heeft de aannemer een aantal reservestenen
afgezet op de technische dienst. Het gaat dit keer vooral om stenen achteraan in de Zandstraat en die zijn we nu zelf aan het vervangen. We hebben het studiebureau gevraagd of die
fout lotgebonden is en wie er aansprakelijk is voor deze fout: de leverancier of de aannemer.
Vorig jaar stelde die vraag van aansprakelijkheid zich niet omdat de aannemer het toen zelf
opgelost heeft. Nu voeren we de herstelling zelf uit want we beschikken over het materiaal

en het gaat ook vlugger op die manier. Maar als we weten wie aansprakelijk is, zouden we
de kosten kunnen verhalen. Ergens is het een voordeel dat de slechte stenen al na een jaar
de fout vertonen zodat we al vrij vlug zicht krijgen op welke moeten vervangen worden.
Raadslid Marcipont vraagt of de stad voldoende reservestenen in stock heeft.
Burgemeester Peeters zegt dat de stad een ruime reserve heeft op Hemeldonk.

029 Landbouwraad Herentals bezorgd om plannen nieuwe Fluxyspijpleiding
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
Om aan de toekomstige behoefte van aardgas in de Antwerpse regio te voldoen, wil Fluxys
investeren in een nieuwe hoogcalorische aardgasleiding (diameter 900 mm) tussen Wilsele
en Loenhout. De voorgestelde pijpleiding volgt ter hoogte van Herentals niet het al bestaande traject ten westen van het centrum, maar buigt ter hoogte van Heikant in Herenthout af
richting Noorderwijk, om zuidelijk van de sluizen van Olen onder het Albertkanaal door te
gaan. Vervolgens loopt dit traject door Doffen om noordelijk verder te gaan en ter hoogte van
Watervoort terug aan te sluiten op de bestaande leiding. Dit zorgt voor een omleiding van 10
km, allemaal gelegen in landbouw- en natuurgebied. Hoewel men op deze manier tegemoet
komt aan de vraag om de leiding door het centrum van Herentals buiten gebruik te stellen,
moge het duidelijk zijn dat de nieuwe voorgestelde leiding belangrijke landschappelijk waardevolle gebieden treft. Voor de aanleg van deze leiding wordt er een werkstrook van ongeveer 32 m voorzien (voor de opslag van de aarde en werfverkeer). Na de aanleg blijft er altijd
een zone van 5 m voorbehouden aan weerszijden van de leiding waarin er altijd gebruikersbeperkingen gelden. Naast de structuur- en de cultuurschade mag men ook de landschappelijke schade dus niet onderschatten. Percelen worden doorsneden en hoogstammige bomen
moeten geveld worden. Dit zijn slechts enkele taferelen die zich ter plaatse gaan voordoen.
Bovendien brengt dit voorgestelde tracé uitbreidingsmogelijkheden van verschillende landbouwbedrijven in het gedrang. Dit is onaanvaardbaar. Bedrijfszekerheid en toekomstperspectieven van landbouwbedrijven mogen niet gehypothekeerd worden in herbevestigd
agrarisch gebied. De landbouwadviesraad vroeg dan ook in haar vergadering van 24
november 2008, dat Fluxys zou onderzoeken of dit nieuwe tracé grotendeels en liefst maximaal de verschillende lijninfrastructuur (E313, Albertkanaal, Kempisch Kanaal, bestaande
leidingen, ..), die momenteel al aanwezig is, kan volgen. Op die manier worden er geen
bijkomende beperkingen gecreëerd en wordt de negatieve impact op landbouw- en groen
gebied geminimaliseerd. Op deze manier zal de nieuwe leiding ook aansluiten bij de reeds
bestaande leidingen, een principe dat door Fluxys zelf maximaal nagestreefd wordt. De
landbouwadviesraad is van mening dat er zeker alternatieven mogelijk zijn. Ze verleenden
dan ook een uiterst negatief advies over het nieuwe voorstel. Onlangs heeft Fluxys laten
weten dat zij, ten gevolge van diverse reacties, beslist heeft de studie van het tracé van de
leiding op bepaalde plaatsen te herzien. Zij bekijken momenteel de mogelijkheid om met de
nieuwe leiding te "switchen" van de oost- naar de westzijde van Herentals, en daarbij het
tracé van de bestaande leidingen DN900 zoveel als mogelijk te volgen. De landbouwadviesraad is verheugd dit te vernemen, maar zal dit dossier nauwgezet opvolgen.
De 77 km lange leiding gaat de bevoorrading verzekeren voor de regio Antwerpen en loopt
dwars door Olen en Herentals. Het Olense schepencollege was tegen de plannen omdat de
leiding door waardevol natuur- en landbouwgebied loopt.
Fluxys gaat het tracé herbekijken. Tegen 2012 moet de nieuwe aardgasleiding klaar zijn.
Daarom volgende vraag aan het schepencollege:
- stand van zaken Herentals?
Schepen Mien Van Olmen zegt dat het dossier vorig jaar in oktober is toegekomen bij de
stadsdiensten. Fluxys vraagt een principieel akkoord voor het nieuw tracé dat via een lus
rond Herentals zal lopen. Het dossier is voorgelegd aan het schepencollege begin november. De milieuraad heeft hierbij een negatief advies gegeven. Het Fluxys dossier was niet
gemotiveerd en het was dus ook niet duidelijk waarom men wou afwijken van het bestaande
tracé. Ook de milieudienst heeft een negatief advies gegeven.
Het advies van de technische dienst is wel gunstig. Bij hen overheerst de bezorgdheid over

het huidige tracé dat via de Augustijnenlaan en de Belgiëlaan loopt en waarvan men al jaren
vraagt om die af te koppelen. Daarom heeft het college in november nog geen beslissing
genomen maar beslist om bijkomende adviezen in te winnen en een motivatie te vragen aan
Fluxys. Belangrijke vraag was of het tracé door het centrum met het nieuwe tracé buiten
dienst kon gesteld worden. We hebben hierop tot dusver geen schriftelijk antwoord gekregen. Intussen hebben we bijkomend advies ingewonnen van Gecoro en van landbouwadviesraad. De landbouwadviesraad heeft negatief advies uitgebracht omdat het nieuwe
tracé een hypotheek legde op de uitbreidingsmogelijkheden van een aantal bedrijven.
Intussen hebben we informeel vernomen dat Fluxys, mede naar aanleiding van het negatief
advies van de gemeente Olen, op zoek is naar een alternatief tracé ten westen van
Herentals. Formeel hebben we echter nog geen antwoord gekregen.

030 Grenzen toekomstige brandweerzones officieel vastgelegd - voorbereidingen
oprichting brandweerzones gestart
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
De definitieve grenzen van de toekomstige brandweerzones zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Op het terrein verandert dit nog niets, maar het is wel een eerste belangrijke stap naar
de oprichting van de brandweerzones. Nu deze horde genomen is, kan minister De Padt
starten met de oprichting van de zgn. taskforces. De VVSG steunt minister De Padt in deze
werkwijze en hoopt dat de gemeenten voldoende beleidsruimte krijgen om maatwerk te
leveren. De gemeenten beslissen best zelf hoe zij het resultaat zullen bereiken dat de
minister beoogt. Het is ook nog wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten voor de oprichting
van de zones. Volgens Minister De Padt zullen de Koninklijke Besluiten rond de financiering
eind 2009 gefinaliseerd worden. Alles laat vermoeden dat dit ook geldt voor de andere
uitvoeringsbesluiten. Maar hoe realistisch is deze timing? Dit betekent ook dat de reeds
geformuleerde deadline van 1 januari 2010 voor de inwerkingtreding van de zones volstrekt
onhaalbaar is. De taskforces moeten immers voldoende tijd krijgen om de besluiten uit te
voeren.
Om de inwerkingtreding van de toekomstige brandweerzones voor te bereiden voorziet
minister De Padt in de oprichting van zgn. Task Forces. Die moeten een inventaris opmaken
van de bestaande situatie van de verschillende kazernes, als eerste stap in het kader van de
invoering van de brandweerzones. Op initiatief van de gouverneur wordt voor elke toekomstige zone een pre-zoneraad opgericht met vertegenwoordiging van alle burgemeesters van
de zone. Die beslist over samenstelling, financiering en werking van de Task Force. De
VVSG steunt de minister in zijn keuze om te werken met dergelijke Task Forces. Er worden
duidelijk lessen getrokken uit de politiehervorming. De lokale invulling van de Task Forces en
de rol van de burgemeesters zijn een aantal zeer positieve elementen. De taken van de Task
Force, maar ook de werkinstrumenten om deze taken uit te voeren vragen wel nog verduidelijking vanwege de federale overheid. Daarnaast is de timing zeer krap, voor het samenstellen van de Task Force maar vooral voor het uitvoeren van haar uiteindelijke actieplan (1
december 2009). De complexiteit van haar taken mag niet onderschat worden, en zal veel
overleg vragen tussen de verschillende gemeenten. Het budget is ook niet van dien aard om
veel personeel vrij te kunnen maken. Bovendien wordt de timing doorkruist door verkiezingen
en een lange vakantieperiode. En het gaat dan nog maar om de voorbereidende fase. De
herhaaldelijk aangehaalde deadline van 1 januari 2010 voor de inwerkingtreding van de
zones is alleszins volstrekt onhaalbaar.
Daarom volgende vraag aan het schepencollege:
- stand van zaken Herentals
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
De afbakening van de verschillende zones is gebeurd en gepubliceerd in het Staatsblad.
Herentals behoort tot de zone Kempen Zuid en die bestaat uit Mol, Geel, Westerlo en alles
wat daar tussen hoort. Dat is het enige dat al af is. Het hele proces is maar pas begonnen.
Er is vandaag een eerste vergadering geweest bij de provinciegouverneur om de zoneraad
die bestaat uit de burgemeesters, op te starten. Op 25 april zullen die voor het eerst samen
komen. Die vergadering zal een Task Force moeten oprichten: een aantal experten inhuren,

aanwerven of detacheren. Daar is een budget voor van 100.000 euro voorzien door de
federale regering. Die Task Force moet de administratieve en juridische voorbereiding doen
voor de werkelijke opstart van de zone in 2010. Ergens in 2010 moet de zone dus effectief
van start kunnen gaan met een rechtspersoonlijkheid, bestuursorganen, begroting en een
gemeentelijke dotatie.

031 Oproep tot 1 juni: kandidaatstelling Sportgemeente van Vlaanderen 2013
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
De Vlaamse overheid gelooft in de participatieve kracht van lokale beleidsinitiatieven en is
bereid hiertoe bij te dragen. De decreten op het lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid en de
daaraan gekoppelde middelen vormen dan ook een belangrijke basis voor een gedreven,
enthousiast en vernieuwend lokaal beleid, waarbij de participatie van de inwoners een
belangrijk doel is. In het kader van het Participatiedecreet kan een stad/gemeente zich
bovendien kandidaat stellen voor Sportgemeente (of -stad) van Vlaanderen 2013. Deadline
van de aanvraag is 1 juni 2009.
Daarom volgende vraag aan het schepencollege:
- stand van zaken Herentals.
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
We gaan voorlopig niets indienen om twee redenen. In het voorjaar van 2008 hebben we
veel tijd gestoken in het project om sportgemeente van 2011 te worden. We zijn daar bij de
drie besten geëindigd samen met Hasselt en Gent. We hebben zopas een felicitatiebrief
gekregen voor onze creativiteit, onze sterke verbondenheid met de sport, ons ruim pallet van
activiteiten, het inspelen op nieuwe trends enz. Uiteindelijk heeft men gekozen voor Gent
omdat daar meer financiële middelen zijn en omdat men daar meer continuïteit ziet in de
sportgemeente.
Een tweede reden is dat we onze prioriteit gaan leggen bij de uitwerking van ons sportbeleidsplan. We willen tijdens onze tweede legislatuur nog enkele nieuwe activiteiten
opstarten en daar gaan we genoeg werk mee hebben. Intussen volgen we alles waar we
extra subsidies mee kunnen krijgen. Zo hebben we net een positief antwoord gekregen om
bijkomende uren te mogen openen in het zwembad.

032 Oproep tot 12 maart: ondernemingsvriendelijke gemeente 2009
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
Vlaams minister Ceysens heeft de projectoproep ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente 2009’
gelanceerd. Met de projectoproep wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van het
actieplan ondernemingsvriendelijke gemeente. Deze oproep moet immers leiden tot nieuwe,
kwaliteitsvolle projecten die lokale besturen stimuleren en ondersteunen om hun beleid en
dienstverlening beter af stemmen op de noden van de ondernemers. Prioriteit gaat naar projecten die focussen op de introductie van innovatie in de kleinhandel of op de opportuniteit
van de Europese dienstenrichtlijn om de gemeentelijke dienstverlening voor alle ondernemers te verbeteren. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door (verenigingen van)
lokale besturen en ondernemersorganisaties. Projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd
genieten een voorkeur. Voor de oproep 2009 is een budget van 2 miljoen euro voorzien. Per
project kan de subsidie tot maximum 500.000 euro bedragen. Indienen kon tot 12 maart
2009 om 12 uur bij het agentschap Economie.
Daarom volgende vraag aan het schepencollege:
- stand van zaken Herentals.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
De stad heeft hiervoor geen dossier ingediend. De oproep is niet gericht tot individuele
gemeenten, wel tot ondernemingsorganisaties zelf of tot een vereniging van lokale besturen.
Bij mijn weten is er hier vanuit de streek geen enkel dossier ingediend in intercommunaal
verband of door groepen van gemeenten.

033 Signalisatieborden getroffen handelaars wegenwerken Prima-Lux
(Aarschotseweg)
Raadslid Christine Schaut licht haar agendapunt toe.
De handelaars die getroffen worden door de wegenwerken van de Aarschotseweg mogen
geen bijkomende signalisatiebordjes plaatsen.
Daarom volgende vragen aan het schepencollege:
- Het is toch gebruikelijk dat er bij wegenwerken bordjes staan waarop vermeld staat welke
handelaars bereikbaar zijn, waarom is dit in dit geval verboden?
- Kan er een bord geplaatst worden zoals bv. aan de afritten van de E313 (verwijzing en
naam van de handelszaken)?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
De bereikbaarheidsadviseur van AWV volgt de werken mee op. Tijdens de vergaderingen is
er beslist dat er op een tweetal plaatsen borden met ‘handelaars bereikbaar’ konden gezet
worden. We hebben ook via de Stadskrant gecommuniceerd dat de handelaars bereikbaar
zijn. De handelaars in kwestie maken op dit moment zelf positieve reclame door middel van
een wedstrijd. De kleine individuele borden die men hangt op signalisatie, worden geweigerd
en vervangen door een gemeenschappelijk bord.

034 Onderhoudsverplichting van kinderen voor hun ouders
Raadslid Walter Vanhencxthoven licht zijn agendapunt toe.
Zoals u weet, wordt op federaal niveau het voorstel van Open VLD en CD&V besproken om
de onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders te beperken. In Herentals
vordert het OCMW het bedrag dat zij opleggen niet terug van de kinderen. Zal het OCMW
van Herentals, met als voorzitter iemand van CD&V deze beleidslijn handhaven, nu CD&V
op federaal niveau het voorstel van een beperkte onderhoudsplicht van kinderen steunt?
In de praktijk ziet men dat er soms problemen ontstaan wanneer mensen die nog beschikken
over een eigen woning, worden opgenomen in een rusthuis. Die woning kan dan dienen als
waarborg om de eventuele kosten te vergoeden. Ik ondervind dat die vrees bij een groot
aantal mensen bestaat. Zij gaan dan pro-actief werken en ervoor zorgen dat de eigendommen, geschonken of verkocht worden met als gevolg dat er voor het OCMW geen enkele
mogelijkheid is om daar op terug te komen. Raadslid Vanhencxthoven vraagt of er een
eenduidige richtlijn kan komen zodat de bevolking weet wat er kan en niet kan in Herentals,
wat men terugvordert en niet terugvordert. Voor mensen die zelf eigendommen bezitten, zou
ik willen voorstellen dat men de terugvorderingsmogelijkheid zou beperken tot de inkomsten
- zoals de huuropbrengst - die die goederen genereren, en dat men kapitaal onaangeroerd
zou laten.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het verheugt hem dat raadslid Vanhencxthoven het systeem dat in Herentals bestaat, goed
vindt. Maar het is wel Open VLD die de wet zoals ze nu bestaat, wil afschaffen en een stad
als Herentals wil verplichten om de onderhoudsverplichting terug in te voeren.
Georganiseerde onvermogendheid kan wel bestraft worden met recuperatie en dat is altijd
zo geweest. Ook de ontvangers van de schenkingen kunnen bestraft worden, tot vijf jaar
standaard en tot tien jaar met bedrieglijk inzicht.
Het systeem dat Herentals hanteert sinds 2001 werkt zeer goed. Wij willen dat ook zo
houden. Wij kregen hier in de streek ook meer en meer navolging. Het zou dan ook goed zijn
indien men de huidige wetgeving behoudt.
Raadslid Vanhencxthoven beaamt dit maar zegt dat er ook een bepaald standpunt bestaat
bij de Vlaamse steden en gemeenten om de familiale solidariteit tot op een bepaalde hoogte
te behouden en dat niet volledig af te schaffen om de mensen te responsabiliseren. Die
schenkingen gebeuren nog altijd effectief, zonder dat men daar iets van weet. Het is niet
gemakkelijk om repressief op te treden omdat men gewoon niet weet wat er gebeurt.
Burgemeester Peeters zegt dat men bij bedrieglijk inzicht tot tien jaar kan terug gaan.

Dikwijls gebeuren schenkingen ook om andere fiscaaltechnische redenen en niet noodzakelijk om onderhoudsplicht te ontlopen.

035 Overdekte wielerpiste
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
Er zijn blijkbaar concrete gesprekken bezig tussen afgevaardigden van de BWB, een investeerder, het Bloso en de Vlaamse Gemeenschap om op het sportcentrum van Herentals een
overdekte wielerpiste te bouwen. We hadden graag het volgende geweten:
- Wat zijn de plannen en waar wordt deze piste juist gebouwd?
- Wordt het stadsbestuur bij de gesprekken betrokken? Indien niet, kan het stadsbestuur dit
agenderen op het overleg met stadsbestuur-Bloso en ons op de hoogte houden?
- Wat is het standpunt van het stadsbestuur? Ziet zij een verdere uitbreiding van het
sportcentrum zitten?
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Op dit ogenblik zijn er nog geen concrete plannen voor een overdekte wielerpiste. Er is
inderdaad een overleg geweest. De wielrennersbond is blijkbaar, mocht er ooit een piste
gebouwd worden aan deze kant van het land, voorstander om Herentals uit te kiezen als
locatie. Voor de rest is daar nog maar zeer weinig over bekend en we hebben daar ook nog
geen inlichtingen over gekregen. Indien we uitgenodigd worden voor een gesprek, zullen we
daar zeker naar toe gaan. Maar de locatie aan Bloso ligt heel moeilijk qua mobiliteit, dus er
zou heel hard moeten gezocht worden naar een geschikte plaats.
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