Gemeenteraad
Zitting van 5 oktober 2010
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, 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, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Christine Schaut,
Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François
Vermeulen, Christel Heylen, Marijke Rombouts, Hans Van den Eynden - raadsleden
ir. F.Van Dyck, secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 u
--------------------------------------------------De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vanhencxthoven, Vervoort
Vermeulen en Heylen.

001 Proces-verbaal van kasnazicht per 30/6/2010
MOTIVERING
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20/9/2010 de kastoestand op
30/6/2010 goed.
Argumentatie
Volgens het artikel 165 van het gemeentedecreet moet de financieel beheerder minstens 1
maal per kwartaal de thesaurietoestand aan de gemeenteraad rapporteren.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van 30 juni 2010.

002 Autonoom Gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals: borgstelling
voor leningen aan te gaan door het autonoom gemeentebedrijf
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2004 richtte de gemeenteraad het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals op. De gemeenteraad keurde in dezelfde zitting de statuten van en de
beheersovereenkomst met dit autonoom gemeentebedrijf goed. Op 21/12/2004 heeft de
gemeenteraad de grond, het gebouw en de installaties van het Netepark overgedragen aan
AGB Sport en Recreatie Herentals. In de beheersovereenkomst tussen de stad en AGB
Sport en Recreatie Herentals is bepaald dat AGB Sport en Recreatie Herentals met onder
meer het sportcomplex De Vossenberg kan uitgebreid worden.
De oprichting van AGB Sport en Recreatie Herentals en het overdragen van de grond, het
gebouw en de installaties van het Netepark was bedoeld om de exploitatie en het beheer van
de stedelijke infrastructuur voor sport en recreatie te verbeteren.
Wanneer een organisatie patrimonium en/of goederen verkoopt waarvoor ze leningen had
aangegaan om die te verwerven, dient die organisatie er voor te zorgen dat die leningen ook
uit haar boekhouding verdwijnen.
Bij de verkoop van de grond, het gebouw en de installaties van het Netepark aan het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals, besliste de gemeenteraad op
7/6/2005 de openstaande leningen over te dragen aan het autonoom gemeentebedrijf AGB
Sport en Recreatie Herentals en op 30/8/2005 zich solidair borg te stellen ten opzichte van
de financiële instellingen waarbij het stadsbestuur de leningen oorspronkelijk had afgesloten.
Op 23/12/2008 besliste de gemeenteraad het sportcomplex De Vossenberg te verkopen aan
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
Op 3/2/2009 besliste de gemeenteraad zich solidair borg te stellen t.o.v. KBC Bank, Ethias
Bank en Dexia Bank respectievelijk wat betreft zowel het kapitaal, de intresten en de
onkosten van de door het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals

overgenomen leningen.
Op 30/6/2009 stelde het stadsbestuur zich borg voor de leningen die het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals zou opnemen met het bestek AGB
2008/01.
Op 1/12/2009 stelde het stadsbestuur zich borg voor de leningen die het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals zou opnemen met het bestek AGB Sport
LEN 2009/001.
Op 6/9/2010 gunde het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals de opdracht voor het aangaan van leningen voor de financiering van de
investeringen van 2010.
Op 14/9/2010 vroeg het college de voorzitter de gemeenteraad voor te stellen dat de
gemeenteraad zich solidair borg zou stellen.
Vandaag stelt het stadsbestuur zich solidair borg voor de leningen die het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals wenst op te nemen met het bestek LEN
2010-001.
Juridische grond
1. De statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In Hoofdstuk VII. Ontbinding en vereffening, art. 47. Ontbinding en vereffening van de
statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals staat:
“De gemeenteraad kan steeds, na het horen van de raad van bestuur, beslissen om tot
ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.
In geval van ontbinding en vereffening van het bedrijf, wordt een algemene inventaris
opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende de balans en de resultatenrekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, neemt de gemeente Herentals alle rechten en verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van alle overgedragen
personeelsleden, eigendomsrechten en beschikbare gelden, over van het bedrijf.”
Dit vormt een eerste impliciete borgstelling.
2. De beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals en aangepast ingevolge de vraag van
de raad van bestuur van 10/10/2006 en de beslissing van de gemeenteraad van
7/11/2006 staat het volgende:
“Art. 4. Werkingstoelage
Teneinde de continuïteit van de openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te
kunnen waarborgen, kent de gemeente aan het bedrijf een werkingstoelage toe indien bij
de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt.
Deze dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek “XIII Te verwerken verlies van het boekjaar” uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel
betrekking op de exploitatie en het beheer en bestaat uit het resultaat van het boekjaar
(exclusief de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kasopbrengsten +
inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met de uitgaven zonder
effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met
de correcties op de gemeentelijke tussenkomst in de vorige jaren.
Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningwijze vastgesteld in een
convenant.
In de loop van het jaar kan het autonoom gemeentebedrijf voorschotten op de werkingstoelage aan het stadsbestuur vragen. De totale som van deze voorschotten mag nooit
hoger zijn dan het gebudgetteerde werkingstekort voor dat jaar.
Artikel 4bis - Werkingssubsidies.
Op vraag van het autonoom gemeentebedrijf kan het stadsbestuur werkingssubsidies
toestaan om kastekorten bij het autonoom gemeentebedrijf op te vangen.”
Dit vormt een tweede en expliciete borgstelling.
Financiële gevolgen
Een borgstelling voor leningen afgesloten door het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals heeft geen bijkomende financiële gevolgen voor het stadsbestuur. Een
borgstelling zorgt er in tegendeel voor dat de stedelijke bijdrage in de werkingskosten lager

zullen zijn dan zonder borgstelling.
Argumentatie
Het stadsbestuur heeft zich iedere keer borg gesteld voor leningen overgenomen of
aangegaan door het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
Ondanks de impliciete en de expliciete borgstelling die al is opgenomen in de statuten van
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals én in de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom gemeentebedrijf AGB
Sport en Recreatie Herentals, eisen banken voor elke lening die het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals aangaat een nieuwe expliciete borgstelling.
Ingevolge de beheersovereenkomst zorgt het stadsbestuur er altijd voor dat er zich bij het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals nooit kastekorten voordoen.
Een borgstelling door het stadsbestuur legt geen bijkomende financiële verplichtingen op aan
het stadsbestuur. Er is dus geen enkel juridisch, noch financieel bezwaar om de borgstelling
te verlenen.
De stad Herentals kan zich bijgevolg zonder problemen borg stellen voor het kapitaal, de
intresten en de onkosten met betrekking tot het totale leningbedrag van 68.950 euro dat het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals opneemt in uitvoering van
bestek LEN 2010-001.
Met deze expliciete borgstelling zorgt het stadsbestuur er voor dat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals de leningen onder gunstigere voorwaarden kan
opnemen. Dit zorgt op zijn beurt voor een lagere stedelijke bijdrage in de werkingskosten van
het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist zich solidair borg te stellen t.o.v.:
- ING België nv wat betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van het door
bovenvermelde autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals
opgenomen leningen in het kader van het bestek LEN 2010-001, met name:
- perceel I: 17.570 euro met een looptijd van 3 jaar en een vaste rentevoet
- Fortis Bank nv wat betreft zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van het door
bovenvermelde autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals
opgenomen leningen in het kader van het bestek LEN 2010-001, met name:
- perceel II: 35.770 euro met een looptijd van 10 jaar en een rentevoet met 5-jaarlijkse
herzieningen
- perceel III: 15.610 euro met een looptijd van 15 jaar en een rentevoet met 5-jaarlijkse
herzieningen
De gemeenteraad machtigt ING België nv en Fortis Bank nv op het debet van haar rekeningcourant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door deze bedrijven en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop
van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de
hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
lener.
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze leningen en haar eigen
leningen bij ING België nv en Fortis Bank nv, alle nodige maatregelen te nemen om de
storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen
die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel
in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst
van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de
opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een
overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van
deze inkomsten.
De gemeenteraad machtigt ING België nv en Fortis Bank nv ertoe deze inkomsten aan te
wenden tot dekking van de bedragen die door deze bedrijven, uit welke hoofde ook, mochten
verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan,
bij ING België nv en Fortis Bank nv het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld

volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden
verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de
rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 en
dit gedurende de periode van niet-betaling.
Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het
voordeel van ING België nv en Fortis Bank nv.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en
in de toepasselijke decreten.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Schepen Verheyden neemt deel aan de zitting.

003 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het vernieuwen van
het contract “schuilhuisjes, stadsplanborden,...” - 2010/078
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/6/2010 vervalt het contract dat de stad al 25 jaar heeft met de firma JC Decaux voor
het plaatsen van wachthuisjes, stadsplanborden, en een zelfreinigend toilet. Het college
besliste op 29/3/2010 een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.
Juridische grond
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
- Artikel 17§3,2° van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen mogen gegund worden via een
onderhandelingsprocedure met naleving van de bekendmakingsregels.
- Artikel 17§3,4° van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten waarvan de aard van de dienst zodanig is dat de
specificaties van de opdracht niet kunnen bepaald worden met voldoende nauwkeurigheid
om de toewijzing toe te laten volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag
mogen gegund worden via een onderhandelingsprocedure met naleving van de bekendmakingsregels.
- Het gemeentedecreet, artikel 57§3.
Argumentatie
Op de markt van publicitair straatmeubilair zijn in België maar enkele spelers actief. Het aanbod is de laatste 25 jaar sterk geëvolueerd. De technische dienst heeft voor de opmaak van
het lastenboek het aanbod aan straatmeubilair bekeken.
De stad heeft momenteel 21 wachthuisjes, 21 stadsplanborden en een zelfreinigend toilet.
De technische dienst heeft voor de opmaak van het lastenboek dit geheel, verhoogd met een
geldelijke compensatie, als basis genomen voor een nieuwe aanbesteding.
Bovenop het basisvoorstel moeten de inschrijvers optioneel bijkomende straatmeubilair, al
dan niet publicitair, voorstellen.
De looptijd van het nieuwe contract wordt vastgelegd op 15 jaar.
Als gunningsprocedure werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure met (Europese)
bekendmaking.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor de levering, plaatsing en onderhoud van
straatmeubilair zoals schuilhuisjes, stadsplanborden, openbaar toilet … te gunnen via een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking (Europese bekendmaking) en het bestek
nummer 2010/978 hiertoe goed te keuren.

004 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor aankoop van nietgesubsidieerde materialen ter uitrusting van de gesubsidieerde industriële
autopomp voor de brandweerdienst - 2010/087
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Met brief van 19/1/2010 liet de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene
Directie Civiele Veiligheid weten dat aan de brandweerdienst de levering van een autopomp
voor industriële branden werd toegewezen. De aankoopprijs van deze wagen bedraagt
436.810 euro btw inbegrepen, waarvan 25 % ten laste van de stad.
Een gedeelte van de uitrusting van het voertuig wordt gesubsidieerd en wordt meegeleverd
met de wagen. De brandweerdienst wenst nog bijkomende uitrusting voor de wagen aan te
kopen.
Juridische grond
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten;
- Artikel 17§2,1 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
- Artikel 17§2,3°b van de wet van 24/12/993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat via een onderhandelingsprocedure bijkomende leveringen mogen
toegewezen worden aan de oorspronkelijke leverancier als uitbreiding van bestaande
leveringen indien bij verandering van leverancier het bestuur zich verplicht zou zien ander
technisch materieel aan te werven dat onverenigbaarheden of buitenmaatse technische
moeilijkheden inzake gebruik en onderhoud met zich meebrengt;
- Het gemeentedecreet, artikel 57§3
Financiële gevolgen
De kostprijs van deze bijkomende uitrusting wordt geraamd op 42.900 euro exclusief btw.
Voldoende middelen hiervoor zijn voorzien in budget 2010 onder artikel nummer 351/743/98.
Argumentatie
De bijkomende uitrusting wordt verdeeld over 3 percelen, namelijk:
- perceel 1 - klein materieel waarvoor de leverancier van het voertuig reeds opbergmogelijkheden en bevestigingen heeft voorzien;
- perceel 2 - een GPS en achteruitrijcamera
- perceel 3 – een warmtebeeldcamera met toebehoren volgens model en type zoals reeds
in gebruik bij de brandweerdienst.
De opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor aankoop van bijkomende uitrusting bij
de gesubsidieerde levering van een autopomp voor industriële branden te verdelen over 3
percelen, namelijk:
- perceel 1 - klein materieel waarvoor de leverancier van het voertuig reeds opbergmogelijkheden en bevestigingen heeft voorzien (motorzaag, bijl, koevoet, pneumatische
schaar met toebehoren, positieve drukventilator, oscillerende monitor, ladder, hittewerend
pak, straalpijpen en klein gereedschap);
- perceel 2 - een GPS en achteruitrijcamera
- perceel 3 – een warmtebeeldcamera met toebehoren volgens model en type zoals reeds
in gebruik bij de brandweerdienst;
en te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De totale kostprijs dient beperkt te blijven tot het beschikbare voorziene budget, namelijk
52.000 euro btw in begrepen.

005 Aankoop van beplanting - 2010/086: keuze gunningswijze en vaststelling
lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Er wordt hoge en lage beplanting aangekocht voor de groendienst. Ze wordt gebruikt voor de
groenaanleg van speelterreinen, nieuwe kleine projecten in diverse straten en de vervanging
van her en der afgestorven beplanting.
Juridische grond
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten
- Artikel 17§2,1 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij
bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
- Het gemeentedecreet, artikel 57§3
Financiële gevolgen
De aankoop van de beplanting wordt geraamd op 2.813,25 euro btw inbegrepen voor de niet
af te schrijven beplanting en 12.089,97 euro btw inbegrepen voor de af te schrijven beplanting.
Voldoende middelen zijn voorzien in budget 2010 onder artikel nummers 766734/51 en
766/735/58.
Argumentatie
De technische dienst heeft, in samenspraak met de groenambtenaar, het bestek 2010/086,
de meetstaten en ramingen voor hoge en lage beplanting opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor de aankoop van beplanting te gunnen
bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt hiervoor het bestek 2010/086 en de meetstaten goed.

006 Herinrichting stadscentrum Herentals - bijakte aan oorspronkelijke ereloonovereenkomst studieopdracht
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 13/1/2003 heeft het college een ereloonovereenkomst afgesloten met het ontwerpbureau
TV Agoris voor de opmaak van de studie en het ontwerp voor de herinrichting van het
stadscentrum.
Argumentatie
Door aanhoudende problemen met loskomende en splijtende kasseien wordt het wegdek
opnieuw heraangelegd. Voor de opmaak van het herstelbestek wordt een bijakte aan de
oorspronkelijke overeenkomst afgesloten.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de bijakte voor de opmaak van het herstelbestek voor de
keienaanleg in het centrum goed te keuren.
De overeenkomst luidt als volgt:
“
Tussen:
- het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door de heer burgemeester J.
Peeters en de heer secretaris ir. F. Van Dyck,
hierna genoemd “de opdrachtgever”
en:
- de Tijdelijke Handelsvennootschap Mobiel 21 vzw (voorheen Langzaam Verkeer vzw) Groep Infrabo nv (THV Agoris), vertegenwoordigd door de heer Patrick Auwerx,
directie ad interim Mobiel 21 vzw, en door de heren E. Vleminckx bvba, bestuurder
Groep Infrabo nv, waarvoor optreedt de heer E. Vleminckx, zaakvoerder, en C.
Janssens bvba, bestuurder Groep Infrabo nv, waarvoor optreedt de heer C. Janssens,
zaakvoerder,
hierna genoemd “de ontwerper”

wordt overeengekomen om volgende artikels van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst als volgt aan te vullen
Artikel 1. Omschrijving van de opdracht
1.1.1. De opdracht wordt uitgebreid met de studie en het ontwerp voor het herstellen van
de keienaanleg in het centrum.
Artikel 2. Verplichtingen van het ontwerpbureau
2.1. Opmaak van een globaal schetsontwerp
De opmaak van een globaal schetsontwerp dient niet te worden opgemaakt.
2.2. Studie van het voorontwerp per deelproject
De studie van het voorontwerp per deelproject dient niet te worden opgemaakt.
Artikel 4. Vaststelling van het ereloon
4.1. Ereloonpercentage:
4.1.3. Het ereloon zoals vastgesteld in art. 4.1.1. van de basisovereenkomst, zijnde
overeenkomstig de K.VIV-voorwaarden, barema I, klasse 2, vermenigvuldigd met
een aanpassingscoëfficiënt 0,9, wordt voor deze uitbreiding aangepast naar K.VIVvoorwaarden, barema I, klasse 2, vermenigvuldigd met een aanpassingscoëfficiënt
0,9.
Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Gelet op artikel 2.1. en 2.2 hierboven voor deze uitbreiding aangepast, wordt de
daarmee overeenstemmende betaalschijf ter waarde van 35 % (cfr. artikelen 5.1.1 &
5.1.2.a van de initiële overeenkomst) van het ereloon niet aangerekend.”
Alle andere bepalingen van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst blijven behouden.
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.

007 Herinrichting stadscentrum Herentals - bijakte aan oorspronkelijke ereloonovereenkomst studieopdracht - veiligheidscoördinatie
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 13/1/2003 heeft het college een ereloonovereenkomst afgesloten met het ontwerpbureau
TV Agoris voor de opmaak van de studie en het ontwerp voor de herinrichting van het
stadscentrum.
De veiligheidscoördinatie voor het ontwerp en de verwezenlijking van deze opdracht maakte
ook deel uit van dit contract onder de vorm van een afzonderlijke overeenkomst.
Argumentatie
Door aanhoudende problemen met loskomende en splijtende kasseien wordt het wegdek
opnieuw heraangelegd. Voor de opmaak van het herstelbestek wordt een bijakte aan de
oorspronkelijke overeenkomst afgesloten.
Voor de ereloonovereenkomst van 13/1/2003 voor de opmaak van de studie en het ontwerp
werd naar aanleiding van het “herstelbestek kasseiaanleg” een bijakte opgemaakt. Ook voor
de overeenkomst veiligheidscoördinatie wordt een bijakte opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de bijakte voor de veiligheidscoördinatie voor het ontwerp en de
verwezenlijking van de opdracht goed te keuren.
De overeenkomst luidt als volgt:
“
Tussen:
- het stadsbestuur van Herentals, vertegenwoordigd door de heer burgemeester J.
Peeters en de heer secretaris ir. F. Van Dyck,
hierna genoemd “de opdrachtgever”
en:
- de Tijdelijke Handelsvennootschap Mobiel 21 vzw (voorheen Langzaam Verkeer vzw) Groep Infrabo nv (THV Agoris), vertegenwoordigd door de heer Patrick Auwerx,

directie ad interim Mobiel 21 vzw, en door de heren E. Vleminckx bvba, bestuurder
Groep Infrabo nv, waarvoor optreedt de heer E. Vleminckx, zaakvoerder, en C.
Janssens bvba, bestuurder Groep Infrabo nv, waarvoor optreedt de heer C. Janssens,
zaakvoerder,
hierna genoemd “de ontwerper”
wordt overeengekomen om volgende artikels van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst als volgt aan te vullen:
Voorwerp van de opdracht
Artikel 2 van de initiële overeenkomst wordt uitgebreid met de veiligheidscoördinatie
ontwerp en verwezenlijking voor “herstelbestek keienaanleg centrum”
Alle andere bepalingen van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst blijven behouden.
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.

008 Heraanleg centrum - herstel keienaanleg - W-031-2010: keuze gunningswijze en
vaststelling lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De centrumstraten van onze stad werden heraangelegd tussen 2005 en 2009. Na verloop
van tijd bleek dat op verschillende plaatsen ‘splijtende kasseien’ voorkwamen. Aangezien
aanvankelijk het vermoeden bestond dat het over een lot slechte kasseien ging werd met de
onderaannemer afgesproken dat hij gedurende één jaar de kapotte keien zou vervangen
(mei 2009 - mei 2010).
Tijdens en na de winterperiode 2009-2010 kwam aan het licht dat het om een probleem ging
waarvan de omvang in grootte was toegenomen. De volgende aantallen splijtende kasseien
die de technische dienst ter plaatse heeft vastgesteld bewijzen dit verhaal:
19/05/2009
55 stuks
16/07/2009
100 stuks
17/08/2009
45 stuks
05/10/2009
24 stuks
07/12/2009
44 stuks
29/01/2010
366 stuks
04/03/2010
69 stuks
25/05/2010 157 stuks
13/07/2010 247 stuks
16/09/2010
73 stuks
Voor de periode van één jaar waarbij de afspraak was gemaakt dat de aannemers de
splijtende kasseien periodiek zouden vervangen, heeft het bestuur telkenmale aangetekende
ingebrekestellingen gestuurd om zodoende ook juridisch de correct handelingen te stellen.
In de loop van mei 2010 heeft de onderaannemer voor de laatste keer herstellingen komen
uitvoeren.
Nadien hebben de aannemers aan de stad per brief kenbaar gemaakt niet langer bereid te
zijn om herstellingswerken aan het wegdek uit te voeren.
Daarop heeft het college op 1/6/2010 beslist om aan advocatenkantoor Devos & Van Den
Eynde de opdracht te geven om alle handelingen, inclusief dagvaarding van partijen, te
stellen om in dit moeilijk dossier de rechten van de stad maximaal te vrijwaren.
Een bijkomend gevolg van de brief van de aannemers was dat het stadsbestuur de
problematiek van de splijtende kasseien intern diende op te lossen. Het was immers duidelijk
dat op basis van de verzekeringsdossiers die op dat moment bij de stad waren ingediend
(zie bijlage) en op basis van de aantallen splijtende kasseien die periodiek werden vastgesteld de veiligheid van de weggebruikers en de aangelanden niet kon gegarandeerd
worden zonder dat het probleem blijvend werd aangepakt. Het bestuur besliste daarom
onmiddellijk om maatregelen te nemen die enerzijds een effect hadden op korte termijn en
anderzijds resultaat zullen opleveren op iets langere termijn:
Korte termijn:

De technische uitvoeringsdiensten hebben na kennisname van de brief van de aannemers op zeer regelmatige basis herstellingen uitgevoerd om het probleem van de
stukspringende keien maximaal te beheersen.
Iets langere termijn:
Het bestuur heeft na overleg met het studiebureau dat het ontwerp voor de volledige
herinrichting van het centrum heeft opgemaakt, gevraagd om een structurele oplossing
voor te bereiden (= opmaken van een herstelbestek kasseien). Deze maatregelen zijn
noodzakelijk om de veiligheid van de weggebruikers en aangelanden op een structurele
manier te kunnen aanpakken.
Juridische grond
- Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het K.B. van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
- GR-beslissing van 5/10/2010 met betrekking tot de goedkeuring van de bijakte bij de
ereloonovereenkomst met de TV Agoris voor de studie van de herstelmaatregelen in het
centrum.
- GR-beslissing van 5/10/2010 met betrekking tot de goedkeuring van de bijakte bij de
ereloonovereenkomst met de TV Agoris voor de studie van de herstelmaatregelen in het
centrum – veiligheidscoördinatie.
- Het gemeentedecreet artikel 160§1 bis
Bij het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen, kan de gemeenteraad of
het college van burgemeester en schepenen bepalen dat indien een opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de raming paste binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene budget blijkt te overschrijden, de opdracht kan toegewezen worden mits het college van burgemeester en
schepenen beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring
voor te leggen aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Financiële gevolgen
De kosten voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen worden geraamd op 754.310,07
euro, inclusief btw.
De nodige budgetten worden voorzien bij budget 2011.
Argumentatie
Studiebureau Infrabo heeft de voorbereidingen voor het herstelbestek gemaakt. Rekening
houdend met de betrokkenheid van het studiebureau vanaf het begin van de oorspronkelijke
heraanleg heeft de stad aan het studiebureau gevraagd om ook het definitieve bestek, de
plannen en de raming voor de herstelmaatregelen op te maken (cfr. artikel 17§2,2 van de
wet van 24/12/1993). Bij de opmaak van het bestek is rekening gehouden met bemerkingen
van de technische dienst.
Voorafgaand aan de brieven van de aannemers i.v.m. het stopzetten van hun herstellingswerken aan de splijtende kasseien waren alle betrokken partijen overeengekomen om een
expertise van dit onderzoek op te vragen bij het WTCB en het OCW (expertise aangevraagd
op 7/5/2010). De afspraak met het WTCB was dat zij enkele standaardproeven zouden
uitvoeren (bepaling van de vorstweerstand en cohesiesterkte voor en na vorst op natuursteen + petrografische analyse), de afspraak met het OCW was dat zij eventueel enkele
bijkomende (niet-standaard) proeven zouden uitvoeren afhankelijk van de resultaten van de
proeven uitgevoerd door het WTCB. Op 21/9/2010 heeft het WTCB de resultaten van hun
onderzoek overgemaakt. Samengevat zeggen de resultaten van dit onderzoek het volgende
(volledig verslag zie bijlage):
a) De optredende schade aan de kasseien kan niet (louter) aan vorst worden toegeschreven. Vorst zou echter het schadeproces in combinatie met andere parameters wel
kunnen versnellen
b) Er werden 2 types van discontinue laminaties opgemerkt waarbij één type vooral aanleiding zal geven tot de schade. Op basis van hun onderzoek meent het WTCB echter dat
dit symptoom op zichzelf niet (altijd) voor de schade zorgt. Zo zijn ze van mening dat
(een) bijkomende parameter(s) mede aanleiding geven tot het ontstaan van breuken op
sommige plaatsen. Als mogelijke bijkomende parameter haalt het WTCB het hierna-

volgende puntje c) aan.
c) De kasseien vertonen vaak oneffenheden (‘bulten’) op hun laterale zijden en zijn niet altijd
trapezoïdaal van vorm hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van stootbelastingen tussen aangrenzende kasseien waarbij desgevallend na verloop van tijd een
‘vermoeiingsbreuk’ kan optreden. Deze breuken zullen zich sneller manifesteren bij een
‘flexibele’ wegopbouw dan bij een ‘starre’ (cementgebonden) wegopbouw.
d) WTCB wenst tenslotte het gebruik van dooizouten op de optredende schade te
minimaliseren.
Zoals aangehaald in het verslag van het WTCB blijkt de kwaliteit van de kassei zelf mede de
oorzaak van het schadebeeld (cfr puntje c). Aangezien het WTCB eveneens aanhaalt dat het
schadeproces door vorst kan versneld worden (cfr puntje a) is het duidelijk dat een
structurele oplossing op korte termijn noodzakelijk is. Dit teneinde de veiligheid van de
weggebruikers en aangelanden maximaal te kunnen garanderen.
Het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het bestek 02268G met bijhorende raming en plannen goed en
beslist om de opdracht voor het uitvoeren van de werken toe te wijzen door een openbare
aanbesteding.
De nodige budgetten worden voorzien bij budget 2011.
Stemmen tegen: Liedts, Marcipont, Vervoort en Heylen.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.

009 Binnengebied Schaliken: aankoop eigendom De Peuter M., Hofkwartier 17
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
IOK onderhandelt, in opdracht van het stadsbestuur, met de eigenaars van het binnengebied
’t Schaliken over de afstand van de benodigde gronden. Met mevrouw Marcella De Peuter
werd nu een akkoord bereikt voor de verwerving van 1.081 m² uit het perceel tuingrond,
gelegen Hofkwartier 17, gekadastreerd sectie F nummer 223/B.
Financiële gevolgen
De nodige kredieten zijn voorzien bij budgetwijziging 2 onder de respectieve artikelnummers.
Artikelnummer
Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Vastleggings
inclusief
krediet na
nummer
btw
goedkeuring
BW2
Binnengebied Schaliken: 280.200,00 280.200,00
Onder
voorbehoud
930 711 60
Aankoop eigendom
De Peuter, Hofkwartier 17
goedkeuring
124 725 60
Afsluiting
2.000,00
2.000,00
BW2
Argumentatie
Door het Aankoopcomité te Antwerpen werd de waarde van de grond geschat op 280.200
euro.
De ontwerpakte van aankoop werd opgemaakt door het comité tot aankoop van onroerende
goederen te Antwerpen.
Er wordt gevraagd de heer Joost Fourneau, commissaris bij het Aankoopcomité te Antwerpen, te machtigen de akte voor de stad Herentals te ondertekenen. De heer J. Peeters,
burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, kunnen de akte als eregetuigen
mee ondertekenen.
BESLUIT
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aankoop voor openbaar nut van 1.081 m²
grond, sectie F deel van nummer 223/B, gedeelte van de tuin Hofkwartier 17, om op middellange termijn het binnengebied tussen de Grote Markt, het Hofkwartier, de Nieuwstraat en de
Belgiëlaan te ontwikkelen. Het totaalbedrag van de aankoop bedraagt 280.200 euro. De stad
zal op de nieuwe perceelsscheiding, eveneens een houten ondoorzichtige afsluiting van 1,80
m hoogte plaatsen met loopdeur die toegang verleent naar het binnengebied en het Loopke.

De ontwerpakte van aankoop, opgemaakt door het Aankoopcomité te Antwerpen, wordt
goedgekeurd.
De gemeenteraad geeft de heer Joost Fournreau, commissaris bij het Aankoopcomité te
Antwerpen de machtiging de akte voor de stad Herentals te ondertekenen. De heer J.
Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, kunnen de akte als eregetuigen mee ondertekenen.
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte van verkoop.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vanhencxthoven, Vermeulen, Rombouts en Van
den Eynden.

010 Verkaveling Koninkrijk V2010/002 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
voor het uitvoeren van infrastructuurwerken
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 15/6/2010 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating aan Marcel Van de
Vonder voor de familie Van Casteren-Lemmens tot het verkavelen van gronden langsheen
Koninkrijk, perceel sectie A nummer 356B. Eén der opgelegde voorwaarden betreft de
aanleg van verharde wegen met riolering en de kosteloze afstand van gronden binnen de
rooilijn. Het wegtracé werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 4/5/2010.
Argumentatie
De verkavelingsvergunning werd overgenomen door de heer Marc Imbrechts. Er werd
daarvoor een overeenkomst afgesloten tussen de familie Van Casteren-Lemmens en Marc
Imbrechts.
De ontsluiting van de nieuwe kavels gebeurt door het doortrekken van de bestaande straat
Koninkrijk. De verkavelaar zorgt voor de aanleg van de opgelegde nutsvoorzieningen en
voor de aanleg van de nieuwe straat met riolering. Voor het uitvoeren van deze infrastructuurwerken, die in de toekomst in het openbaar domein zullen worden ingelijfd, moet de
verkavelaar met de stad een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig voor de aanleg van infrastructuurwerken in de verkaveling
Koninkrijk, V2010/002, met de heer Marc Imbrechts, Hondsdonkstraat 42 te 3120 Tremelo,
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, welke luidt :
“ Ondergetekende, Marc Imbrechts, kan overgaan tot het uitvoeren van de geplande
infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in de verkaveling Koninkrijk te
Morkhoven, op perceel sectie A nummer 356B, goedgekeurd door het schepencollege op
15 juni 2010, verkavelingsvergunning nummer V2010/002.
De verkavelaar verklaart navolgende voorwaarden zonder enig vooirbehoud te aanvaarden en stipt na te komen:
Artikel 1
De aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals opgelegd in de
verkavelingsvergunning nummer V2010/002 van 15 juni 2010, te dragen.
Artikel 2
De aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de kunst,
uitvoering van de werken op het (latere) openbaar domein.
A. De ontwerper voor de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening,
aan te stellen door de verkavelaar, moet aanvaard worden door het schepencollege.
B. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. De aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen
overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de woongelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code
van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijze voor
architecten, beiden uitgegeven door de VMM.
C. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden voorgelegd.

D. De aannemer, aangesteld door de verkavelaar voor de uitvoering van de aanleg van
verharde wegen, riolering en groenvoorziening, dient erkend te zijn, en dient aanvaard
te worden door het schepencollege.
E. De aanleg van verharde wegen, de riolering en de groenvoorziening zal gecontroleerd
worden door een toezichter aan te stellen door het schepencollege. Het ereloon van de
toezichter wordt op 1,5 % van de kostprijs van de werken vastgesteld. De verkavelaar
verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen.
F. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de verkavelaar voor
het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen en toezichtskosten én
de aanleg van de nutsvoorzieningen) zoals uit de goedgekeurde ramingen blijkt, een
overeenkomstige bankgarantie neerleggen. De waarborg voor de uitbreiding van het
waterleidingsnet (cfr. kostenraming van Pidpa) moet echter rechtstreeks in de stadskas
worden gestort vermits de stad dit bedrag moet doorstorten aan Pidpa die enkel
opdrachten vanuit de stad aanvaardt.
Artikel 3
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde
tracé, inclusief de zones voor openbaar groen, worden kosteloos aan de gemeente
afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De
kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de verkavelaar te zijnen laste”

011 Verkavelingsaanvraag nr. V2009/005 : goedkeuring wegtracé en oplegging
lasten - Jan Foqué (Rode-Leeuwstraat)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer Jan Foqué heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een eigendom in
18 percelen te Herentals, Rode-Leeuwstraat, afdeling 4, sectie B, perceelnummers 162G,
163, 165B/deel. Het betreft een verkaveling met aanleg van een nieuwe wegenis. De kavels
zijn bestemd voor ééngezinshuizen. Alle kavels zijn gericht naar de nieuw aan te leggen
weg. 12 kavels komen in aanmerking voor vrijstaande bebouwing, 6 kavels voor halfopen
bebouwing.
Voorgeschiedenis
Het college verleende op 20/9/2010 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van het wegtracé en
oplegging van de lasten. Vervolgens worden zowel het advies van het college als de
gemeenteraadsbeslissing aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen
bezorgd. Na het verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een
definitieve beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 2/10/2009 tot en met 31/10/2009 werden 3
bezwaarschriften ingediend. Deze werden door het college behandeld en gemotiveerd
verworpen.
Adviezen
Externe adviezen
- Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 8/10/2009 (met kenmerk: WT 2009 G
0278) is voorwaardelijk gunstig.
- Het advies van het agentschap voor Natuur en Bos van 27/10/2009 (met kenmerk:
ROC/2200/09-06229 COMP/09/0365/AN) is voorwaardelijk gunstig.
Interne adviezen
- Het advies van de brandweer van 20/10/2009 (met kenmerk: BWDP/2008/041/01/SM) is
voorwaardelijk gunstig.
- Het advies van de technische dienst van 13/10/2009 (met kenmerk: Gv09023) is voorwaardelijk gunstig.
- Het advies van de milieudienst van 25/9/2009 is gunstig.

Advies van de GECORO
- Het advies van de GECORO van 28/10/2009 is voorwaardelijk gunstig.
Kostenramingen
- Pidpa, referentie D-11-508 van 3/11/2009: kosten voor uitbreiding van het waterleidingnet:
21.876,60 euro.
- Telenet, referentie 1048921 van 24/11/2009: kosten om percelen aansluitbaar te maken:
9.675,25 euro.
- Belgacom, referentie COP-PCO/691180 van 5/10/2009: geen kosten indien kabel Belgacom kan worden aangelegd in een gratis gemeenschappelijke sleuf. De sleuf dient als
volgt te worden uitgegraven: het moet mogelijk zijn de kabel een dekking te geven van 0,6
m en de sleuf moet vlak en rechtlijnig zijn.
- Eandis, referentie 215756_47178 van 02/03/2010: kosten voor de uitbreiding van het net:
38.567,48 euro.
Juridische grond
Wetgeving
- Het gewestplan Herentals – Mol (K.B. van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van
28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en
gewestplannen.
- 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.
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere
wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 houdende vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 houdende 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.
- Het decreet van 8/5/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (trad in werking op 1/3/2010).
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open
bebouwing en 250,00 euro/kavel voor halfopen en gekoppelde bebouwing en deze
beplantingswerken achteraf in eigen beheer uit te voeren.
- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speelruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd
worden.
- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Iveka aangaande de toepassing
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de
verkavelaar de reglementen van Iveka van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of
aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de
nutsvoorzieningen die volgens Iveka bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en
armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast

overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
Argumentatie
Dit verkavelingsproject ligt ten zuiden - zuidwesten van de kerk van Morkhoven (vogelvlucht
± 290 m). Het verkavelingsproject betreft de verkaveling van een aantal percelen tot 18
bebouwbare loten. Het gebied ten zuiden van de verkaveling ligt in agrarisch gebied. De
andere omliggende percelen zijn gelegen in woongebied en woonuitbreidingsgebied. Tot aan
het perceel met kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie B, perceelnummer 163 ligt een
voldoende uitgeruste weg. (Rode-Leeuwstraat) Dit perceel wordt binnen het verkavelingsontwerp deels gebruikt voor de aanleg van een nieuwe weg om alle geplande loten te
ontsluiten. Deze geplande weg wordt ook voorzien op het perceelnummer 162/g.
Het advies van de technische dienst van 13/10/2009 is voorwaardelijk gunstig en bevat
volgende elementen :
- De bestaande halve weg (Kattestraatje richting Goorstraat) behoudt zijn vroeger statuut (=
idem andere helft van deze weg).
- De bestaande onverharde weg (richting percelen 167, 173c, 173d e.v.) behoudt eveneens
zijn vroeger statuut. Het gedeelte wegenis tussen dit gedeelte en de Rode-Leeuwstraat
valt buiten de verkaveling en is evenmin overgedragen aan de stad.
- Alle gronden binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé van de nieuw aan te
leggen straat alsook de zones voorzien voor openbaar groen en/of speelplein moeten
kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving in het openbare domein. De kosten
aan deze overdracht verbonden, zijn eveneens ten laste van de verkavelaar.
- Voor voetweg nr. 16 dient de procedure tot afschaffing opgestart te worden. Deze voetweg moet afgeschaft zijn vooraleer de verkaveling kan vergund worden.
- Binnen de nieuwe rooilijn zullen de nodige infrastructuurwerken (o.a. wegenis, riolering,
nutsvoorzieningen,…) worden gerealiseerd. Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken zal een samenwerkingsovereenkomst tussen de verkavelaar en de stad moeten
worden afgesloten.
- Voor de laanbeplanting dient een forfait van 12 x 500 euro + 6 x 250 euro = 7.500 euro in
de stadskas te worden gestort. (CBS 12/11/2002).
Het advies van de technische dienst werd door het college gevolgd, behalve voor wat betreft
het afschaffen van de voetweg nr. 16. De voetweg ligt in de verkaveling in een groene zone
en verstoort de plaatselijke ruimtelijke ordening niet. Het voldoet ook niet aan de visie van
het beleid waarbij voetwegen moeten worden opgewaardeerd. Eventuele erfdienstbaarheden
moeten worden gerespecteerd, maar ander gemotoriseerd verkeer kan niet worden toegelaten op deze voetweg.
Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunningsverlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden.
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende :
‘Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.’
Het college verleende op 20/9/2010 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
BESLUIT
1. De gemeenteraad beslist eenparig het wegtracé goed te keuren van het verkavelingsontwerp ingediend door Jan Foqué voor 18 percelen te Herentals, Rode-Leeuwstraat,
afdeling 4, sectie B, perceelnummer 162G, 163, 165B/deel.
2. De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de
verkavelaar :
- aanleg van verharde wegen, riolering en aansluiting nieuwe riolering op de meest
nabijgelegen openbare riolering,
- aanleg van een groen- en speelterrein,
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa,
- aansluiting op de infrastructuur van Telenet volgens kostenraming van Telenet,

- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Eandis.
Het betreft hier slechts kostenramingen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van de
facturen van de betreffende nutsmaatschappijen.
3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken die later overgedragen worden aan de
stad om te worden ingelijfd in het openbaar domein moet de aanvrager onderstaande
samenwerkingsovereenkomst met de stad Herentals afsluiten:
“ Overeenkomst met projectontwikkelaar voor het uitvoeren van infrastructuurwerken die
later worden ingelijfd in het openbaar domein – verkavelingsproject [naam verkavelaar
+ projectnaam].
Ondergetekenden, [naam projectontwikkelaar], kunnen overgaan tot het uitvoeren van
de geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in het verkavelingsproject [naam verkavelingsproject] te Herentals, Rode-Leeuwstraat , afdeling 4,
sectie B, perceelnummers 163, 162G, 165B/deel, waarvoor vergunning nr. V2009/005
werd verleend door het college van burgemeester en schepenen op [vergunningsdatum].
Zij verklaren navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt
na te komen:
Artikel 1 – de aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals
opgelegd in de verkavelingsvergunning te dragen.
Artikel 2 – de aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de
kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein.
A. De ontwerper van de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening,
aan te stellen door de projectontwikkelaar, moet worden aanvaard door het college
van burgemeester en schepenen.
B. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. De
aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in
Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de
woongelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de
waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.
C. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het college
van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
D. De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de
aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening, dient erkend te zijn,
en dient te worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen.
E. De aanleg van de verharde wegen, de riolering en de groenvoorziening zal gecontroleerd worden door een toezichter, aan te stellen door het college van burgemeester en schepenen. Het ereloon van de toezichter wordt vastgesteld op 1,5 % van de
kostprijs van deze werken. De projectontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit
honorarium te zullen dragen.
F. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen, toezichtskosten én de aanleg van nutsvoorzieningen), zoals uit de goedgekeurde
ramingen blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleggen. De waarborg voor
de uitbreiding van het waterleidingnet (cfr. kostenraming Pidpa) moet echter
rechtstreeks in de stadskas worden gestort vermits de stad dit bedrag moet
doorstorten aan Pidpa die enkel opdrachten vanuit de stad aanvaardt.
Artikel 3 – alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, inclusief de zones voor openbaar groen en/of speelterrein
worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare
domein van de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de
projectontwikkelaar ter zijne laste.
Deze overeenkomst wordt gedateerd en gesigneerd door de projectontwikkelaar(s)”.

012 Verkavelingsaanvraag nr. V2010/010 : goedkeuring grondafstand en oplegging
lasten voor grondoverdracht en uitrusting van de weg - Somers Frank

(Vuurdoornstraat - lot 3)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer Somers Frank heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van één lot (op
plan aanvankelijk aangeduid als lot 3, maar in rood aangepast naar LOT 1) te Herentals,
Vuurdoornstraat, afdeling 3, sectie B, perceelnummers 223N 3 en 223P 2. Op het plan is een
strook voorzien die aan de stad moet worden afgestaan voor inlijving bij het openbaar
domein (driehoekig perceeltje van 70 m²). Het te verkavelen lot 1 is gelegen aan een reeds
bestaande weg.
Voorgeschiedenis
- Het college verleende op 1/2/2010 een voorwaardelijk gunstig vooradvies over het
principevoorstel voor het afsplitsen van betreffend lot 3 te Herentals, hoek Vuurdoornstraat-Olenseweg
- Het college verleende op 20/9/2010 voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van gratis grondafstand van de verkavelaar aan de stad en oplegging van de lasten die aan de grondoverdracht verbonden zijn, alsook de lasten voor verdere uitrusting van de weg.
Vervolgens worden zowel het advies van het college als de gemeenteraadsbeslissing aan
het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen bezorgd.
Na het verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een definitieve
beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 2/7/2010 tot en met 31/7/2010 werden géén
bezwaarschriften ingediend.
Adviezen
Externe bindende adviezen
Niet van toepassing
Externe niet bindende adviezen
Niet van toepassing
Interne adviezen
- voorwaardelijk gunstig advies van de brandweer (brief met kenmerk BWDP/2010/081/01/SMvs231 van 1/7/2010)
- voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst (brief met kenmerk Tc10041 van
18/8/2010)
- gunstig advies van de milieudienst van 8/7/2010 (géén opmerkingen)
Advies van de Gecoro
Niet van toepassing
Kostenramingen
- kosten voor uitbreiding van het waterleidingnet : 2.302,80 euro volgens kostenraming van
Pidpa (brief met kenmerk D-12-563 van 9/8/2010)
- kosten voor aansluiting op de infrastructuur van Telenet nv: 1.597,05 euro volgens
kostenraming van Telenet (brief met kenmerk 1055032 van 12/7/2010)
- kosten voor uitbreiding van het distributienet : 1.624,00 euro volgens kostenraming van
Eandis (brief met kenmerk 222252_42664 van 13/8/2010)
Juridische grond
Wetgeving
- Het gewestplan Herentals – Mol (K.B. van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van
28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en
gewestplannen.
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere
wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.

- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 houdende vaststelling van een algemene
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 houdende 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.
- Het decreet van 8/5/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (trad in werking op 1/3/2010).
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open
bebouwing en 250,00 euro/kavel voor halfopen bebouwing en deze beplantingswerken
achteraf in eigen beheer uit te voeren.
- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speelruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd
worden.
- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Eandis aangaande de toepassing
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de
verkavelaar de reglementen van Eandis van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of
aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de
nutsvoorzieningen die volgens Eandis bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle
en uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De
palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en
onbelast overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
Argumentatie
Het verkavelingsproject ligt ten oosten van de kerk van Noorderwijk (vogelvlucht +/- 625 m).
Volgens het gewestplan is het gelegen in woongebied.
Het betreft een aanvraag voor het afsplitsen van één lot (aanvankelijk op plan aangeduid als
lot 3, maar door de dienst ruimtelijke ordening in rood aangepast en herbenoemd als zijnde
LOT 1). Het nieuwe lot 1 is gelegen aan een reeds bestaande weg. De loten 1 en 2 worden
uit de verkaveling gesloten omdat er op deze percelen reeds een tweewoonst ‘in oprichting’
aanwezig is.
Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunningsverlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden.
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen,
nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd.
De weg moet ter hoogte van het nieuwe lot 1 nog verder worden voorzien van nutsvoorzieningen, zoals gas, waterleiding, tv-distributie, telefoon en internet. In de vergunning zullen
hiervoor lasten worden opgelegd overeenkomstig de verkregen kostenramingen van de
nutsmaatschappijen.
Op het plan staat tevens een strook ingekleurd die aan de stad moet worden afgestaan voor
inlijving bij het openbaar domein. (driehoekig perceeltje met een oppervlakte van 70 m²) In
het vooradvies van het college van 1/2/2010 over het principevoorstel voor het afsplitsen van
het nieuwe lot, werd door het college reeds beslist dat het driehoekig perceel langs de
Vuurdoornstraat door de verkavelaar gratis moet worden afgestaan aan de stad om de latere
ontwikkeling van het binnengebied mogelijk te maken. In het advies van de technische dienst
van 18/8/2010 over de huidige aanvraag werd deze voorwaarde eveneens opgenomen.
Bijkomend moeten de kosten die verbonden zijn aan deze overdracht, ten laste van de

verkavelaar worden gelegd.
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende :
‘Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.’
Het college verleende op 20/9/2010 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
BESLUIT
1. De gemeenteraad keurt eenparig de grondafstand goed van het driehoekig perceeltje
(oppervlakte 70 m²) aangeduid op het verkavelingsontwerp ingediend door de heer
Somers Frank voor het afsplitsen van één kavel (LOT 1) gelegen te Herentals,
Vuurdoornstraat, afdeling 3, sectie B, perceelnummers223N 3 en 223P 2.
2. Tot uitrusting van de verkaveling wordt ten laste van de verkavelaar gelegd :
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa,
- aansluiting op de infrastructuur van Telenet volgens kostenraming van Telenet,
- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Eandis.
Het betreft hier slechts kostenramingen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van de
facturen van de betreffende nutsmaatschappijen.
3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken worden volgende voorwaarden opgelegd :
- Het driehoekig perceel langs de Vuurdoornstraat (70 m²) en voorzien voor de latere
ontwikkeling van het binnengebied, moet kosteloos worden afgestaan aan de stad. De
kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten laste van de verkavelaar.
- De verkavelaar moet de waarborgen storten die door de vergunninghoudende nutsmaatschappijen worden geëist.
- Volgens artikel 4.2.16 § 1 kan een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard
worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de
instrumenterende ambtenaar is verleden. Deze akte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt
dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel
van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door :
- de storting van een afdoende financiële waarborg;
- een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële
waarborg.
Het attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten
heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor, alle vergunningen te weigeren voor
het oprichten van gebouwen op de gronden in kwestie, zolang aan de opgenomen
voorwaarden niet is voldaan of de uitvoering ervan niet voldoende gewaarborgd is.

013 Masterplan stationsomgeving: intentieovereenkomst tussen de stad Herentals,
NMBS - holding, Infrabel en De Lijn
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van 9/8/2010 is principieel akkoord gegaan met de intentieovereenkomst inzake
reconversie en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving van de stad
Herentals, op voorwaarde dat de overeenkomst wordt aangepast aan de bemerkingen van
de burgemeester. Euro Immostar heeft de overeenkomst aangepast en vraagt om de
overeenkomst goed te keuren op de gemeenteraad.
Argumentatie
Euro Immostar heeft een intentieovereenkomst (masterplan en gemeenschappelijk ambitieniveau voor de stationsomgeving van Herentals) opgemaakt. Deze overeenkomst heeft als
doel dat alle betrokken partijen overeenkomen dat de NMBS-holding via haar dochteronder-

neming Euro Immostar het masterplan zal opstellen, het gemeenschappelijk ambitieniveau
zal formuleren en het bijhorende projectmanagement zal voeren.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het schepencollege te machtigen voor het afsluiten van de intentieovereenkomst inzake reconversie en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen van de stationsomgeving van de stad Herentals, welke luidt als volgt:
Tussen:
1. De stad Herentals vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen
waarvoor optreden de heer Jan Peeters, burgemeester en, de heer Frans Van Dyck,
stadssecretaris (“Herentals”); en
2. De N.M.B.S. Holding, nv van publiek recht met zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 85,
ondernemingsnummer 0203.430.576, vertegenwoordigd door de heer Jannie Haek,
gedelegeerd bestuurder en de heer Vincent Bourlard, Directeur-generaal Directie Stations
(“N.M.B.S. Holding”); en
3. De nv van publiek recht Infrabel, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Barastraat
110, ondernemingsnummer 0869.763.267 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door de heer
L. Lallemand, Gedelegeerd Bestuurder, en de heer L. Vansteenkiste, Directeur-generaal,
(“Infrabel”); en
4. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, met maatschappelijke zetel te 2800
Mechelen, ondernemingsnummer 0242.069.537 vertegenwoordigd door de heer Roger
Kesteloot, Directeur-generaal (“De Lijn”);
hierna elk vermeld als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’;
Wordt gesteld wat volgt:
(A) De N.M.B.S. Holding heeft haar wens uitgedrukt voor de opstelling van een masterplan
(“Masterplan”) en gemeenschappelijk ambitieniveau (“Gemeenschappelijk Ambitieniveau”) voor de reconversie en duurzame ruimtelijk ontwikkeling van de stationsomgeving van Herentals zoals verder gespecificeerd in deze Intentieovereenkomst.
(B) De N.M.B.S. Holding, Infrabel en de stad Herentals zijn eigenaar van de terreinen in
het Projectgebied zoals beschreven in bijlage 1 en afgelijnd op het plan in Bijlage 1bis;
(C) In het Projectgebied bevinden zich het station, de toegangen tot de perrons, de
stationsparking, de parking van de stad, de goederenkoer, het stationsplein, het
busstation en de spoorovergangen aan de Olympiadelaan en de Vossenberg. In het
beïnvloedingsgebied (zoals beschreven in bijlage 1 en afgelijnd op het plan in bijlage
1ter) bevinden zich het “voddenkot”, het AZ St-Elisabeth, het project Van Eerd, de
terreinen langs de Spoorwegstraat, …;
(D) De partijen wensen, in het Masterplan onder meer te onderzoeken hoe aan de
multimodale verkeersknoop optimaal vorm kan gegeven worden in zijn verkeers- en
verblijfsfunctie, hoe het stationsplein optimaler kan worden gebruikt en hoe het openbaar vervoer beter georganiseerd kan worden, rekening houdend met het mobiliteitsplan van Herentals, hoe het stationsplein een stedelijke functie kan vervullen, hoe het
parkeerprobleem voor fietsers en wagens kan opgelost worden, hoe het station de
beide zijden kan verbinden en een aangename verblijfsruimte kan worden. Hierbij is de
continuïteit van de exploitatie van de kerntaken die zij wil realiseren binnen het Project
van wezenlijk belang voor iedere deelnemende Partij: elke betrokken Partij verbindt
zich ertoe om te goeder trouw met belanghebbende Partij(en) te onderhandelen over
een passende oplossing in die zin.
(E) Met het oog hierop wensen de Partijen overeen te komen dat de N.M.B.S. Holding via
haar dochteronderneming Euro Immo Star (“EIS”), het Masterplan zal opstellen, het
Gemeenschappelijk Ambitieniveau zal formuleren en het bijhorend projectmanagement
zal voeren.
Wordt overeengekomen wat volgt:
Voorwerp
Artikel 1:
1.1. De Partijen verklaren dat zij willen samenwerken aan het Project, zoals beschreven in
bijlage 1. Ze verklaren zich bereid het Project in een ruimere visie te benaderen, door
hun onderlinge standpunten en deze van andere belanghebbenden (het Vlaams
Gewest, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, belangengroepen enz.) op
elkaar af te stemmen.

1.2.

Alle andere Partijen gelasten de N.M.B.S. Holding, als direct en noodzakelijk
betrokken partner, om met betrekking tot het Project de diensten te (laten) verlenen
omschreven in artikel 2 en artikel 3 van deze Intentieovereenkomst (“Diensten”) voor
de vergoeding bepaald in artikel 4, zulks in overeenstemming met artikel 19 en 41ter
van de wet van 24 december 1993 betreffende de Overheidsopdrachten (“Overheidsopdrachtenwet”).
1.3. Deze Intentieovereenkomst bestaat uit:
- Onderhavig hoofddocument;
- De Projectbeschrijving (bijlage 1 en 1bis en 1 tris);
- De Dienstenbeschrijving (bijlage 2);
- De lijst van afgevaardigden voor de Stuurgroep (Bijlage 3);
1.4. N.M.B.S. Holding kan voor zichzelf of op verzoek van één of meerdere andere partijen
aanvullende diensten verlenen, zoals verder overeen te komen (“Aanvullende
Diensten”).
Artikel 2:
Masterplan en Gemeenschappelijk Ambitieniveau
2.1. N.M.B.S. Holding zal door EIS een Masterplan laten opstellen voor het Project, zoals
verder bepaald in bijlage 1, dat moet leiden tot de samenstelling van een Gemeenschappelijk Ambitieniveau na definitieve afbakening van het Project en Projectgebied.
2.2. De Partijen zullen ervoor zorgen dat de nodige middelen ingezet en gegevens en
standpunten meegedeeld worden om de in §2.1 vermelde studies uit te (laten) voeren
binnen zes (6) maanden na de ondertekening van de intentieovereenkomst door alle
Partijen.
2.3. De resultaten van elk van deze studies worden voor aanvaarding voorgelegd aan de
Stuurgroep, die daartoe binnen een termijn van dertig dagen unaniem zijn goedkeuring
zal kunnen en moet verlenen. Indien de aanvaarding geweigerd wordt, stelt de
Stuurgroep EIS daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte en zal EIS bijkomende
prestaties leveren om aan de door de Stuurgroep vermelde gebreken tegemoet te
komen, dit zonder bijkomende vergoeding.
Artikel 3:
Projectmanagement
3.1. N.M.B.S. Holding zal het met haar verbonden gespecialiseerd studiebureau EIS
gelasten het relevante projectmanagement te voeren van het Project.
3.2. Dit projectmanagement houdt in: (i) opstellen en bewaken van een planning; (ii) de
onderlinge communicatie, inclusief het opzetten van de organisatiestructuur, bilateraal
overleg en verslaggeving; (iii) het opstellen, bewaken en coördineren, in dat verband,
van de overeenkomsten.
Artikel 4
Vergoeding
4.1. N.M.B.S. Holding zal de diensten betrekken van EIS voor de vergoedingen vermeld in
Tabel A, kolom ‘Totaal’:
(in euro – exclusief Herentals NMBS
Infrabel
De Lijn
TOTAAL
btw)
Holding
Masterplan,
Gemeenschappelijk 15 000
15 000
15 000
15 000
60 000
Ambitieniveau en
Projectmanagement
Tabel A
4.2. Iedere partij andere dan N.M.B.S. Holding erkent de onder zijn hoofding vermelde
vergoedingen verschuldigd te zijn aan N.M.B.S. Holding voor de overeenkomende
diensten.
4.3. Deze vergoedingen zijn verschuldigd na aanvaarding van de betreffende diensten door
de stuurgroepleden. De Partijen kunnen overeenkomen dat de vergoedingen rechtstreeks worden gefactureerd door en betaald aan EIS.
4.4. De facturen van N.M.B.S. Holding zijn te voldoen binnen zestig (60) dagen na
factuurdatum.
4.5. De vergoedingen voor Aanvullende Studies worden bepaald op grond van de KVIVtarieven onder toepassing van een reductie van 15 % of, in geval van uitbesteding
door EIS, op basis van de door EIS verschuldigde aankoopprijs. Deze vergoedingen

zijn voor rekening van de verzoekende partijen.
Artikel 5
Organisatiestructuur
5.1. De Partijen richten een Stuurgroep op, waarbinnen zij onderling en met de andere
belanghebbenden overleg zullen voeren met betrekking tot het Project.
5.2. De Stuurgroep is samengesteld uit één afgevaardigde en één plaatsvervanger voor
elke Partij en eventuele afgevaardigden van andere belanghebbenden met raadgevende stem, en wordt voorgezeten door de burgemeester van de stad Herentals of
zijn gemachtigde. De actuele lijst van afgevaardigden is aan deze overeenkomst
gehecht als bijlage 3.
Artikel 6
Publieke communicatie
6.1. De Partijen komen overeen elk publieke communicatie met betrekking tot het Project
gezamenlijk en in onderling akkoord te voeren. In afwijking van het voorgaande lid, kan
iedere partij op eigen initiatief en kosten de communicatie voeren indien de volgende
drie voorwaarden vervuld zijn: (i) de communicatie heeft uitsluitend betrekking op een
deelproject van de communicerende partij binnen het Projectgebied; en (ii) is
uitsluitend gericht op doelgroepen die specifiek zijn voor dat deelproject; en (iii) alle
andere partijen werden vooraf in detail geïnformeerd en geraadpleegd.
6.2. Partijen zullen overeenkomen omtrent de organisatie en de kostenverdeling van de
gezamenlijke publieke communicatie rond het Project.
Vertrouwelijkheid
Artikel 7
7.1. Onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur verbindt elke Partij
zich ertoe alle informatie waarvan zij tijdens of naar aanleiding van de bespreking, het
sluiten of de uitvoering van deze Intentieovereenkomst kennis heeft kunnen nemen en
waarvan redelijkerwijs kan aangenomen worden dat zij niet publiek bekend is (i) te
bewaren; (ii) niet aan derden mee te delen, tenzij aan haar bestuursorganen,
personeelsleden, aannemers, onderaannemers of ander derden en in de mate dat
zulks onvermijdelijk is voor de uitvoering van haar verbintenissen onder deze Intentieovereenkomst of voor de realisatie van het project en op voorwaarde dat deze
personen tenminste gelijkwaardige vertrouwelijkheidverbintenissen hebben onderschreven; en (iii) niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de realisatie van
het project of voor de nakoming van zijn verbintenissen tegenover de wederpartij(en).
De verbintenissen van dit artikel 7 gelden tijdens de duur van deze Intentieovereenkomst en een periode van drie jaar daaropvolgend.
Artikel 8
Intellectuele eigendom
8.1. Onder “Intellectuele Rechten” dient in het kader van deze Intentieovereenkomst
verstaan te worden eender welke rechten op en in verband met patenten, tekeningen,
modellen, merken, auteursrechten en naburige rechten, rechten op computerprogramma’s, databaserechten en alle gelijkaardige rechten ongeacht of ze vatbaar
zijn voor registratie of niet, alsmede alle uitbreidingen, wijzigingen en hernieuwingen
van dergelijke rechten.
8.2. Elke Partij (i) behoudt zich, namens zichzelf en zijn leveranciers en opdrachtnemers,
de eigendomsrechten voor van alle Intellectuele Rechten met betrekking tot de
werken, documenten, gegevens enz. (bv. plannen, onderzoeken, studies, ontwerpen,
documenten, enz.) die zij naar aanleiding van deze Intentieovereenkomst aan de
andere Partijen ter beschikking stelt; en (ii) verleent N.M.B.S. Holding en diens
aannemers het recht deze te gebruiken in zover dit nodig of nuttig is voor de uitvoering
van hun verbintenissen onder deze Intentieovereenkomst en/of de realisatie van het
Project.
8.3. N.M.B.S. Holding behoudt zich, voor eigen of andermans rekening, de eigendomsrechten voor met betrekking tot alle Intellectuele Rechten met betrekking tot de
vruchten en resultaten van de Diensten (bv. plannen, onderzoeken, studies, ontwerpen, documenten enz; hierna “Auteurswerken”). Het verleent aan de andere Partijen
het kosteloos recht deze vruchten en resultaten te gebruiken in zover dit nodig is voor
de uitvoering van hun verbintenissen onder deze Intentieovereenkomst en/of de
realisatie van het Project. De vergoeding voor deze licentievergoeding is begrepen in
de vergoeding vermeld in artikel 4. Indien een andere Partij met betrekking tot deze
vruchten en resultaten een gebruiksrecht wenst te bekomen dat buiten het bestek valt

van hetgeen nodig is voor de uitvoering van hun verbintenissen onder deze Intentieovereenkomst en/of de realisatie van het Project, dan verbindt N.M.B.S. Holding zich
ertoe redelijkerwijs het nodige te ondernemen om het gewenste gebruiksrecht te
verwerven tegen de laagst mogelijke marktconforme vergoeding en dit recht aan die
andere Partij ter beschikking te stellen.
8.4. De Partijen zullen op en bij alle voorstellingen, reproducties en communicatie van en
met betrekking tot de Auteurswerken de naam van Euro Immo Star en, eventuele
andere betrokken studiebureaus vermelden als volgt: “bron: <Euro Immo Star> of
<naam van het betreffende studiebureau>.
Artikel 9:
Keuze van woonplaats – Rechtsmacht -Toezichthoudende overheid.
9.1. De Partijen doen keuze van woonplaats op hun respectievelijke maatschappelijke zetel
of administratief hoofdadres.
9.2. De Partijen zullen elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of
uitvoering van deze Intentieovereenkomst minnelijk regelen.
9.3. Bij gebreke hieraan, zullen de Partijen hun eventueel meningsverschil voorleggen aan
een neutrale bemiddelaar die in gemeen overleg wordt aangeduid door de Partijen. De
bevoegdheid van deze bemiddelaar zal worden vastgesteld in de aangetekende brief
die de aanstelling bevestigt. Indien de bemiddelaar er niet in slaagt om de Partijen te
verzoenen, zullen ze hun geschillen voorleggen aan de bevoegde rechtbanken.
Opgemaakt te Herentals op …..in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn, één voor
elke partij.
De bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst.
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.

014 Brandweer: overeenkomst operationele prezone “Kempen”
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenten die beschikken over een brandweerkorps op het grondgebied van eenzelfde
zone worden verzocht een (operationele prezone) OPZ op te richten.
In de overeenkomst wordt verplicht dat binnen de zone een begunstigde gemeente aangeduid wordt om alle gemeenten van de OPZ te vertegenwoordigen.
Juridische grond
- De wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid.
- De ministeriële omzendbrief van 11/3/2009 betreffende de Task Forces.
- De ministerraad van 3/9/2010 waar het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd werd
houdende de toekenning van subsidies aan de gemeenten die een overeenkomst
operationele prezone sluiten met de Staat.
Argumentatie
De OPZ-overeenkomst moet bijdragen tot de verwezenlijking van de prioriteiten van de wet
van 15/5/2007 betreffende de Civiele Veiligheid, waarvan de doelstellingen de volgende zijn:
- een betere werking van de hulpdiensten verzekeren
- de veiligheid van de burgers en van de interveniërende partijen verhogen.
De maatregelen getroffen in het kader van deze overeenkomst zullen moeten bijdragen aan
de verwezenlijking van volgende doelstellingen:
- de OPZ coördineren
- de systematische toepassing van het principe van de SAH optimaliseren
- een risicoanalyse op zonaal niveau uitvoeren
- een herverdelings- en aankoopplan uitvoeren
- software gebruiken die het mogelijk maakt verslagen te genereren
- een plan voor terbeschikkingstelling van het personeel verwezenlijken
- een zonaal aankoopplan inzake materieel verwezenlijken voor de individuele uitrusting
- het personeel rekruteren nodig voor de optimalisering van de operationele dekking van de
zone
- een zonaal opleidingsplan verwezenlijken voor het personeel afhankelijk van de bijzonderheden van de zone (bijscholing, voortgezette en gespecialiseerde opleiding)

- de verplichte preventie ontwikkelen en harmoniseren
- de burgers bewust maken van de brandpreventie in woningen.
De doelstellingen die in het kader van de overeenkomst worden gekozen en nagestreefd,
maken het voorwerp uit van een meer precieze beschrijving en van een systematische
verbuiging in termen van resultaten-indicatoren.
De operationele prezoneovereenkomst van “KEMPEN” met FOD Binnenlandse Zaken werd
goedgekeurd op de prezoneraad van 11/9/2010.
De stad Geel wordt in deze overeenkomst voorgedragen als coördinerende gemeente. De
mogelijke financiële steun zal beheerd worden door de stad Geel. Enkel kosten met
betrekking tot de initiatieven en doelstellingen vermeld in de overeenkomst of die hier
rechtstreeks uit voortvloeien kunnen in aanmerking komen.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de operationele prezoneovereenkomst van “KEMPEN” met
FOD Binnenlandse Zaken welke goedgekeurd werd op de prezoneraad van 11 september
2010, goed.
De stad Geel zal optreden als coördinerende gemeente in dit dossier.

015 Brandweer: financiële verdeelsleutel prezonewerking “Kempen”
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen wordt gevormd door de gemeenten
Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal,
Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.
De prezoneraad heeft de hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen “Kempen”
genoemd.
Juridische grond
- De wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid die de werking van de brandweer
grondig hervormt
- Artikel 1 5° van het Koninklijk Besluit van 2/2/2009 tot vaststelling van de territoriale
afbakening van de hulpverleningszones waarbij de gemeenten Balen, Dessel, Geel,
Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen,
Retie, Vorselaar en Westerlo de hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen
vormen
- Artikel 196 van het Gemeentedecreet.
- Ministeriële omzendbrief van 11/3/2009 betreffende de Task Forces
Argumentatie
De deelnemende gemeenten moeten op grond van de Ministeriële Omzendbrief van
11/3/2009 betreffende de Task Forces, coördinatiestructuren voorafgaand aan de hulpverleningszones en de inwerkingtreding van de brandweerzone “Kempen” voorbereiden.
Hiertoe werd binnen “Kempen” een Task Force met verschillende werkgroepen opgericht.
Om de werking van de prezone te financieren moeten de nodige middelen worden voorzien.
Er wordt voorgesteld om deze bedragen te laten beheren door de stad Geel volgens de richtlijnen en de begroting die door de prezoneraad aan de deelnemende gemeenten zal voorgelegd worden.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht eenparig principieel goedkeuring aan het voorstel om jaarlijks een
bedrag, bepaald volgens de hierna overeengekomen verdeelsleutel, te voorzien voor de
prezonewerking van “Kempen”. Het te verdelen bedrag zal jaarlijks in een prezonebegroting
vastgesteld worden. Voor 2010 zullen de werkelijk gemaakte kosten verdeeld worden.
Met het oog daarop worden de nodige kredieten jaarlijks in de gemeentelijke budgetten
ingeschreven.
Artikel 2.
De gemeenteraad keurt eenparig het voorstel goed dat inhoudt dat de stad Geel periodiek de
gemaakte kosten voor de werking van de Task Force zal terugvorderen van de andere
gemeenten van de zone “Kempen” die over een brandweerdienst beschikken, zijnde Balen,

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo. De verrekening van de beschermde
gemeenten gebeurt via het stelsel van de provinciale pool.
Er zal een jaarlijks rapport met de financiële afrekening van de prezonewerking door de stad
Geel opgemaakt worden. Eventuele saldi van de aan de prezone gestorte werkingsbijdragen
worden overgeboekt naar een reservefonds voor toekomstige investeringen van de prezone
of de zone.
Artikel 3.
De gemeenteraad hecht eenparig goedkeuring aan het voorstel dat deze betalingen zullen
gebeuren volgens een verdeelsleutel, die in bijlage wordt gevoegd, voor de helft op basis
van het totaal aantal inwoners per gemeente en voor de andere helft op basis van het werkelijk belastbaar totaal kadastraal inkomen per gemeente. Deze getallen geven de toestand op
1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar weer. Bijgevolg zal jaarlijks de verdeelsleutel
aan de meest recente gegevens worden aangepast. De omslag van de kosten gebeurt per
brandweerdienst in functie van het gebied dat zij beschermt.
Indien naar aanleiding van de vaststelling van de definitieve verdeelsleutel er nog onderlinge
verrekeningen dienen te gebeuren voor de deelnemende besturen, zullen deze geschieden
in het kader van de vaststelling van het budget 2011 van de Taskforce of van de brandweerzone.

016 IOK - toetreding tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving IOK in
wederzijdse exclusiviteit
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK).
De diverse gemeenten die aangesloten zijn bij IOK hebben om bijstand gevraagd in het
kader van diverse aspecten van grondverwerving.
De raad van bestuur van IOK besliste op 17/12/2009 om aan de bij IOK aangesloten
gemeenten de principiële vraag te richten om te participeren aan de dienstverlening
grondverwerving in wederzijdse exclusiviteit.
De gemeenteraad heeft op 2/3/2010 de statutenwijzing van IOK voor de oprichting van de
intergemeentelijke dienst grondverwerving goedgekeurd.
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van IOK Afvalbeheer.
- Ministerieel Besluit van 20/8/2010 van de Minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand tot goedkeuring van deze statutenwijziging.
Argumentatie
28 gemeenten hebben principieel een positieve interesse betoond in deze vorm van
dienstverlening.
Met de oprichting van deze dienstverlening wordt een oplossing gegeven voor de problematiek van de grondverwerving ten gevolge van de steeds verder afnemende capaciteit van het
aankoopcomité. De dienstverlening grondverwerving bevat volgende mogelijke onderdelen
voor rekening van de opdrachtgevende deelnemers:
- de bemiddeling met het oog op de minnelijke aankoop
- de opmaak van de voor de minnelijke aankoop vereiste bestuursdocumenten en plannen
en indien noodzakelijk de voorbereiding en de opmaak van een onteigeningsdossier.
De raad van bestuur van IOK heeft op 16/2/2010 beslist tot oprichting van de dienst via het
systeem van wederzijdse exclusiviteit die statutair moet verankerd worden.
Op de agenda van de algemene vergadering van IOK van 18/5/2010 werd als 7e agendapunt de volgende statutenwijziging inzake de intergemeentelijke dienst grondverwerving
goedgekeurd:
“
Maatschappelijk doel van IOK
In artikel 3 van de IOK-statuten wordt het maatschappelijk doel weergegeven. De op te
richten intergemeentelijke dienst grondverwerving wordt statutair als volgt omschreven.

Artikel 3: Maatschappelijk doel
- Grondverwerving in opdracht en voor rekening van de opdrachtgevende deelnemers
via de organisatie van een Intergemeentelijke dienst grondverwerving (IDG)
- De bemiddeling voor rekening van de opdrachtgevende deelnemers met het oog op
de minnelijke aankoop van onroerende goederen ter verwezenlijking van het
gemeentelijke beleid.
- De opmaak van de voor de minnelijke aankoop vereiste bestuursdocumenten en
plannen en, indien noodzakelijk de voorbereiding en opmaak van een onteigeningsdossier.
........
Ten aanzien van de intergemeentelijke dienst grondverwerving geldt het principe van
wederzijdse exclusiviteit. De tarieven voor deze dienstverlening worden vastgelegd
conform artikel 13.3 van de statuten.
Tarifering van de dienst grondverwerving
In artikel 13 van de IOK-statuten worden de bijdragen en tarieven van de dienstverlening
van de vereniging omschreven.
Hierbij wordt in essentie een onderscheid gemaakt tussen de jaarlijkse forfaitaire bijdragen
onder 13.2. voor de diensten die functioneren als een kostendelend verlengstuk door
gezamenlijk aangeworven personeel in de schoot van IOK en de tarieven onder 13.3. die
geldt voor de andere diensten.
De intergemeentelijke dienst grondverwerving valt onder de tariefbenadering vermeld onder
artikel 13.3 van de statuten. De omvang van de opdrachten zal wellicht - ook in tijd - sterk
variëren tussen de gemeenten en afhangen van de concrete projecten die binnen de
gemeenten worden voorzien. Ook de mogelijkheden van en expertise binnen de eigen
gemeentelijke administratie zijn bepalend voor de omvang van de opdrachten. Een jaarlijkse bijdrage op basis van een forfaitaire verdeelsleutel is om die reden niet aangewezen.
Een projectmatige benadering en tarifering aan uurloon lijkt meer aangewezen.
Voor de duidelijkheid worden de kostendelende verlengstukken die fungeren in de schoot
van IOK in dit voorstel van statutenwijziging limitatief opgesomd onder artikel 13.2.
Artikel 13: Statutaire bijdrage algemene werkingskosten - Bijdragen en tarieven dienstverlening.
13.1
……
13.2.
De bijdragen verbonden aan de diensten GiD PBW, IMD en ICG, kostendelende verenigingen, worden verrekend aan de deelnemers op basis van een kosten- en expertisedelend principe. Jaarlijks worden de bijdragen door de raad van bestuur vastgelegd en
opgevraagd op basis van de boekhoudkundige gegevens die voor elke dienst afzonderlijk
worden opgemaakt.
13.3
De tarieven verbonden aan de andere diensten zijn gebaseerd op een uurloonberekening,
waarvan de modaliteiten worden vastgelegd door de raad van bestuur, die hiervoor
conform artikel 62 van het Decreet gemachtigd wordt door de algemene vergadering
13.4.
……”
Nu ligt de concrete totstandkoming van de wederzijdse exclusiviteit in de opdrachtverlening
voor.
Ook in het kader van deze wederzijdse exclusiviteit behoudt de stad de vrijheid om de
grondverwerving in eigen beheer te blijven doen.
Wanneer de stad kiest om het niet zelf te doen, kan ze zich enkel wenden tot haar dienstverlenende vereniging IOK met wie een wederzijdse exclusiviteit wordt aangegaan.
De dienstverlenende vereniging IOK kan deze dienstverlening enkel aanbieden aan steden
en gemeenten die tot deze wederzijdse exclusiviteit zijn overgegaan.
Het is aangewezen dat de stad toetreedt tot deze vorm van dienstverlening omdat deze
werkwijze een soepele samenwerking in het kader van concrete dossiers mogelijk maakt.
Deze dienstverlening wordt aangeboden aan jaarlijks door de raad van bestuur van IOK

vastgelegde uurloontarieven.
Elk concreet project en hieraan verbonden opdracht inzake grondverwerving moet nog
verder voorwerp uitmaken van gemeentelijke besluitvorming.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving
conform de modaliteiten van artikel 3 en 13 van de IOK statuten.
Stemmen tegen: Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden.

017 Gemeentelijke administratieve sancties: goedkeuring GAS-codex
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Sinds 1/4/2005 vallen een aantal kleine overtredingen in België niet meer onder het Strafwetboek maar onder de gemeentelijke administratieve sancties.
Op 8/4/2008 heeft de gemeenteraad de toetreding van de stad Herentals tot de interlokale
vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties en de statuten goedgekeurd.
Op 24/6/2008 heeft de gemeenteraad een voorlopig en beperkt GAS-reglement goedgekeurd.
De sanctionerend ambtenaar heeft samen met een werkgroep GAS-codex een eerste ontwerp voorbereid van een politiecodex voor de politiezone Neteland.
Het college heeft op 31/8/2009 kennis genomen van het eerste ontwerp van de politiecodex
en heeft op 8/9/2009 een werkvergadering gehouden waarbij het ontwerp besproken werd.
De opmerkingen van het college werden op 8/10/2009 en 14/12/2010 besproken in de werkgroep GAS.
Op 28/1/2010 werd een nieuwe ontwerptekst op het politiecollege besproken. Hierbij werden
een aantal vragen aan de gemeenten geformuleerd waarover geen consensus kon bereikt
worden.
Op 9/2/2010 heeft het college kennis genomen van de aangepaste ontwerptekst en een
aantal bemerkingen en vragen geformuleerd. Deze bemerkingen werden op het politiecollege besproken. De ontwerptekst werd op basis van deze bespreking gewijzigd.
Op 19/2/2010 heeft het college kennis genomen van het aangepaste ontwerp van de GAScodex, een aantal opmerkingen gemaakt en beslist de ontwerptekst aan alle gemeentelijke
adviesraden voor te leggen en hiertoe een infovergadering te organiseren.
Op 8/7/2010 heeft de werkgroep GAS de ingediende adviezen en de opmerkingen van de
provincie besproken. De werkgroep heeft ook een werkwijze afgesproken voor de aanpassing van de tekst van de codex en een timing voor de goedkeuring van de codex.
Op 9/8/2010 heeft het college kennis genomen van de ingediende adviezen, de opmerkingen
van de provincie en de door de werkgroep GAS voorgestelde werkwijze en timing. Het
college heeft daarbij nog enkele artikels aangepast.
Op 3/9/2010 heeft het politiecollege de laatste discussiepunten weggewerkt.
Op 23/9/2010 heeft het college een commissie veiligheid en politie georganiseerd om de
codex toe te lichten aan de raadsleden.
Juridische grond
- Wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties van 13/5/1999 (B.S.
10/6/1999).
- Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet van 17/6/2004 (B.S. 23/7/2004).
- Wet houdende diverse bepalingen van 20/7/2005 (B.S. 29/4/2005).
- Wet tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot
wijziging van de nieuwe gemeentewet van 25/1/2007 (B.S. 20/2/2007).
- Wet houdende diverse bepalingen van 25/4/2007 (B.S. 8/5/2007).
- Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst
gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
van 15/5/2007 (B.S. 29/6/2007).
- Het milieuhandhavingsdecreet (B.S. 29/2/2008).
- Omzendbrief OOP 30bis van 3/1/2005 aangaande de uitvoering van de wetten van

13/5/1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7/5/2004 tot wijziging van de wet van 8/4/1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17/6/2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (B.S. 21/1/2005).
- Omzendbrief OOP 30ter van 10/11/2005 waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20/7/2005 houdend
diverse bepalingen (B.S. 24/11/2005).
- De omzendbrief nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven
van Beroep en de wijziging van 22/11/2007
- Koninklijk Besluit tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot
inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13/5/1999 betreffende de invoering van
gemeentelijke administratieve sancties van 7/1/2001 (B.S. 2/2/2001).
- Koninklijk Besluit van 5/12/2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden
waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, §6,
tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet (B.S. 29/12/2004) .
Argumentatie
De werkgroep GAS heeft na uitgebreid overleg met alle betrokken gemeenten en politiezones, een GAS codex samengesteld. Nadat het schepencollege en het politiecollege enkele
laatste knelpunten hebben weggewerkt, wordt de codex voor goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad. Door de GAS-codex goed te keuren, heft de gemeenteraad de bestaande
politiereglementen op. Ook het beperkte GAS-reglement dat de gemeenteraad op 24/6/2008
heeft goedgekeurd, wordt opgeheven. De politiereglementen in verband met brandveiligheid
(Politiereglement watervoorraden 7/3/1994, Politieverordening houdende maatregelen tot het
voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek van
7/12/2004, Politiereglement in gebruikname openbaar domein van 2/7/1996) blijven
behouden omdat het thema brandveiligheid niet in de codex is opgenomen.
BESLUIT
- De gemeenteraad heft het beperkte GAS-reglement van 24 juni 2008 en alle bestaande
politiereglementen op, behalve het Politiereglement op watervoorraden van 7 maart 1994,
de Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand
in inrichtingen toegankelijk voor het publiek van 7 december 2004 en het Politiereglement
in gebruikname openbaar domein van 2 juli 1996.
- De gemeenteraad keurt de GAS-codex goed.
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DEEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Hoofdstuk 1 – Toepassingsgebied
Artikel 1
De inhoud van deze politiecodex betreft de materies die verband houden met de opdrachten
van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet, met de bedoeling de inwoners en hen
die zich op het grondgebied van de stad bevinden, te laten genieten van de voordelen van
een goede handhaving voor wat betreft de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust
op het openbaar domein en aanpalende terreinen, alsook in de plaatsen en gebouwen die er
zich op bevinden.
Het reglement beoogt bij te dragen tot de leefbaarheid binnen de gemeente door enerzijds
gewenst gedrag voor te stellen en anderzijds door overlast, in zijn ruimste zin, te
sanctioneren.
De procedure inzake gemeentelijke administratieve sancties wordt geregeld overeenkomstig
de wet van 13 mei 1999 en zijn latere wijzigingen.
De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 119 ter van de nieuwe gemeentewet
wordt ingevoerd, ook voor meerderjarigen.
Alle vergunningen waarvan sprake in dit reglement moeten schriftelijk aangevraagd worden
aan de bevoegde overheid. De bevoegde overheid zal de voorwaarden en modaliteiten
meedelen aan de aanvrager.
Dit reglement doet geen afbreuk aan de bepalingen van de gemeentelijke retributie- en
belastingreglementen.
Hoofdstuk 2 – Definities
Artikel 2
Voor de toepassing van deze politiecodex gelden volgende definities:
§ 1. Overlast: de individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de
menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een
stad of gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de
normale druk van het sociale leven overschrijdt.
§ 2.
De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijbaan begrepen is.
§ 3. Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijbaan verhoogde of
gelijkgrondse berm, die voor de voetgangers bestemd is.
§ 4. De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde
bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk
is binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens,
binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer
en de bedeling van goederen, energie en signalen.
§ 5.
Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder openbaar domein:
- de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden, fietspaden, de ruimten
aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en pleinen die openstaan voor
alle verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer;
- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken,
tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de
rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn
voor wandelen en ontspanning.
§ 6. Onder openbare plaats verstaan we het openbaar domein, de terreinen toegankelijk
voor het publiek en de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen
toegankelijk zijn.
§ 7. Openbare inrichtingen: alle inrichtingen alsmede hun aanhorigheden, die, al dan niet

tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot
bepaalde categorieën van personen, zoals danszalen, concertzalen, discotheken,
privé-clubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in
open lucht gelegen zijn.
§ 8. Huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals
gedefinieerd in artikel 2.1.1 van het VLAREA.
§ 9. Met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen genoemd: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling
en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan tengevolge van
activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een
particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1, 82° van het VLAREA.
§ 10. Selectieve inzameling: alle huishoudelijke afvalstoffen die gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil, …) worden aangeboden en verder
afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling zoals bepaald in artikel
5.2.1.1 van het VLAREA.
§ 11. Nachtwinkel: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet
groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en
permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
§ 12. Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
§ 13. Exploitant van het private bureau voor telecommunicatie of nachtwinkel: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico het privaat bureau voor
telecommunicatie of de nachtwinkel wordt uitgebaat.
§ 14. Evenementen zijn festiviteiten zoals fuiven, optredens, feesten die iedereen kan
bijwonen, al dan niet met betaling van een toegangsprijs ongeacht of de organisator
toegangskaarten heeft verspreid op voorwaarde dat de kaarten worden uitgedeeld of
verkocht aan eenieder die erom verzoekt en ook ongeacht of de deelname gekoppeld
wordt aan een inschrijven op voorwaarde dat de inschrijving voor iedereen openstaat.
Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoonlijke
en individuele uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt gecontroleerd
door een lijst van genodigden bij de ingang.
§ 15. Publiek toegankelijke plaatsen: een bijeenkomst is voor het publiek toegankelijk
wanneer ook andere personen worden toegelaten dan diegene die nominatief werden
uitgenodigd. Een publieke oproep om zich nominatief te laten uitnodigen, maakt van
het evenement een publiek toegankelijk evenement.
§ 16. Organisator van een evenement: de organisator van een evenement is elke natuurlijke
persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging die een evenement organiseert.
§ 17. Uitbater: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de plaats van het evenement al
dan niet onder bezwarende titel ter beschikking stelt van de organisator.
§ 18. Open lucht: een evenement in open lucht is een evenement dat plaatsvindt op een
plaats die zodanig open is dat elke toevallige voorbijganger kan waarnemen dat er een
evenement aan de gang is.
§ 19. Niet-ingedeelde muziekinrichtingen zijn ruimtes die niet onder rubriek 32.1 van het
Vlarem I-decreet ressorteren. Evenementen in tenten zijn in dit reglement evenementen in niet-ingedeelde muziekinrichtingen.
DEEL 2 – PARKEREN
Titel 1 – Beperking van het langdurig parkeren
Artikel 3
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan 24 uur na elkaar te laten parkeren.
Artikel 4
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht
uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of
E9d is aangebracht.

Artikel 5
Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te
laten parkeren.
Titel 2 – Woonwagens en kamperen
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 6
Op het ganse grondgebied is het verboden te verblijven in verplaatsbare inrichtingen die voor
bewoning kunnen dienen, al dan niet voorzien van wielen, voor een tijdsduur die 24 uur te
boven gaat, met uitzondering van:
- de erkende kampeerterreinen;
- op een erkend woonwagenpark;
- tijdens de kermisperiode: voor deze die hun standplaats hebben op de plaatselijke
kermissen;
- in een afgebakend gebied op speciaal voorziene parkeerplaatsen, mits voorafgaande
tijdelijke vergunning van de burgemeester.
Artikel 7
Het is verboden met een verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan dienen of met één of
meer bij de verplaatsbare inrichting behorende voertuigen een andere staanplaats in te
nemen dan die door de burgemeester is aangewezen.
De toelating tot het innemen van een standplaats hetzij op het permanent hetzij op het nietpermanent terrein is nominatief en beperkt, en het kan niet uitgebreid, overgedragen, noch
verkocht, verhuurd, gedeeld, geruild of uitgeleend worden aan derden, tenzij mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester.
Hoofdstuk 2 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 8 tem artikel 30 niet van toepassing in Herentals
DEEL 3 – OPENBARE RUST
Titel 1 – Evenementen
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 31
Kermissen en markten vallen niet onder de bepalingen van deze titel.
Artikel 32
§ 1. Behoudens een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester is elk
evenement op de openbare weg of in open lucht, zowel georganiseerde als toevallige,
verboden op het grondgebied van de gemeente.
§ 2. De houder van deze toelating is verplicht zich te houden aan de voorwaarden vervat in
het toelatingsbesluit.
Artikel 33
Alle evenementen van aard om de openbare weg te belemmeren, de vrijheid of zekerheid
van het verkeer te beletten, om de burgers op te ruien, onrust te doen ontstaan, de rust en
de zekerheid van de inwoners te hinderen, zijn verboden.
Artikel 34
Iedereen die deelneemt aan een evenement op de openbare weg of op openbare plaatsen,
dient zich te schikken naar de bevelen van de politiediensten.
Artikel 35
Alle betogingen, waarvan het doel is eisen kracht bij te zetten of te doen gelden, zijn
verboden aan privé-woningen.
Hoofdstuk 2 – Fuiven en andere evenementen
Afdeling 1 – Toepassingsgebied
Artikel 36
§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle evenementen, ongeacht hun duur, die op voor
het publiek toegankelijke plaatsen georganiseerd worden.
§ 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op privé-evenementen of op evenementen waar
geen elektronisch versterkte muziek geproduceerd worden.
Artikel 37
Deze evenementen mogen binnen de grenzen van de gemeente uitsluitend worden
georganiseerd op plaatsen of in inrichtingen die voor de deelnemers aan de bijeenkomst voldoende garanties bieden op het vlak van veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, en zonder

dat de bijeenkomst in de buurt voor overlast zorgt.
Afdeling 2 – De kennisgeving van een evenement
Artikel 38 – De melding
§ 1 De melding van een evenement is een maatregel om de lokale overheden tijdig en op
een eenvormige wijze in kennis te stellen van het te organiseren evenement.
§2
Alle evenementen op het grondgebied van de gemeente moeten gemeld worden.
§ 3 Uiterlijk 30 kalenderdagen voor de aanvang meldt de organisator het evenement door
middel van het modelformulier zoals ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.
§4
Niet van toepassing in Herentals
Artikel 39 – De toelating voor evenementen in open lucht en tentfuiven
§ 1 De organisator van een evenement in open lucht of in een tent moet voorafgaandelijk
aan dit evenement toelating vragen aan de burgemeester.
§ 2 Uiterlijk 30 kalenderdagen voor de aanvang vraagt de organisator van het evenement
de toelating aan bij het gemeentebestuur door middel van het hiervoor bestemde
modelformulier.
§3
Niet van toepassing in Herentals
§ 4 De beslissing van de burgemeester wordt ten laatste 14 kalenderdagen na het
ontvangen van de aanvraag aan de organisator overgemaakt.
§5
Niet van toepassing in Herentals
Artikel 40 – Beschikbaarheid van de modelformulieren
De uitbaters stellen de organisatoren bij de reservatie van het evenement in het bezit van dit
reglement, de modelformulieren en de gedragscode.
Afdeling 3 – De gedragscode
Artikel 41 – Bijlage aan het modelformulier
Elk modelformulier is vergezeld van een exemplaar van de gedragscode. Dit exemplaar is
ondertekend door de organisator van het evenement. De ondertekening wordt voorafgegaan
door de datum en de handgeschreven formulering ‘gelezen en goedgekeurd’.
Door de ondertekening van de gedragscode schikt de organisator van het evenement zich
naar de waarden van de code.
Afdeling 4 – Reglementaire bepalingen
Onderafdeling 1 – Sluitingsuur
Artikel 42 – Regel sluitingsuur
Voor evenementen geldt een sluitingsuur vanaf 3.00 uur. Er geldt een exploitatieverbod
tussen 03.00 uur en 06.59 uur.
Artikel 43 – Afwijkingen op het sluitingsuur
Op de sluitingsuren van artikel 42 zijn de volgende afwijkingen mogelijk:
- Wanneer het evenement in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen georganiseerd
wordt, kan de burgemeester bij gemotiveerde beslissing het sluitingsuur vroeger laten
ingaan. Stiltebehoevende instellingen of zones zijn bijvoorbeeld bejaardentehuizen,
ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten,…
- Tijdens de nacht van 31 december op 1 januari wordt het sluitingsuur en het exploitatieverbod opgeheven.
- De burgemeester kan naar aanleiding van kermisdagen en mits gemotiveerd besluit
beslissen om het sluitingsuur en exploitatieverbod op te heffen.
Onderafdeling 2 – Geluidshinder
Onverminderd de bepalingen van Vlarem gelden volgende regels :
Artikel 44 – Geluidsnormen voor ingedeelde muziekinrichtingen
Het geluidsniveau in ingedeelde muziekinrichtingen wordt overeenkomstig de bepalingen
zoals opgenomen in de milieuvergunning gemeten.
Indien er in de vergunning van de ingedeelde muziekinrichting aan de uitbater van deze
inrichting bijzondere voorwaarden en/of beperkingen opgelegd worden, is de uitbater
verplicht deze aan de organisator van het evenement contractueel mee te delen.
Artikel 45 – Geluidsnormen in open lucht/tenten en voor niet-ingedeelde muziekinrichtingen
§ 1.
Geluidsnorm
Overeenkomstig het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen mag het maximaal geluids-

niveau, voortgebracht door de muziek, 90 dB(A) niet overschrijden. De metingen
verlopen krachtens de bepalingen van het bovenvermeld KB. Dit betekent dat de
openbare en private inrichtingen waar muziek geproduceerd wordt, zo ingericht moeten
zijn dat het geluidsniveau gemeten in de buurt:
- niet hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan
30 dB(A);
- niet hoger is dan 35 dB(A) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35
dB(A);
- niet hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 dB(A).
Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en
vensters. Op plaatsen waar het publiek kan komen wordt de sonometer op minstens 1
m afstand van de muren en op een hoogte van 1,20 m boven de vloer geplaatst.
Het geluidsniveau in dB(A) wordt gemeten met een geluidsmeter, die minstens voldoet
aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm NBN 576.80, met
instelling van de ‘trage’ dynamische karakteristiek.
Vóór elke meting of reeks van metingen met betrekking tot een zelfde geluidsbron
wordt de geluidsmeter afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron.
§ 2.
Afwijking op de geluidsnorm
De organisator kan een afwijking van de bovenstaande norm bij het college van
burgemeester en schepenen aanvragen.
Het college van burgemeester en schepenen kan de afwijking toelaten. Het college van
burgemeester en schepenen kan beperkende maatregelen opleggen wanneer het
evenement gelokaliseerd is in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones,
zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten. Deze beperkende maatregelen hebben betrekking op het maximaal toegelaten geluidsniveau, de duur
van het evenement. Het college van burgemeester en schepenen kan om bovengenoemde redenen het evenement op de aangevraagde plaats verbieden.
De organisator vraagt door middel van een gemotiveerd verzoek, opgenomen in het
modelformulier, de bedoelde afwijking aan bij het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 46 – Geluidsbegrenzer
Elke geluidsinstallatie op een evenement dient voorzien te zijn van een geluidsbegrenzer die
afgesteld wordt zodat de bepalingen van artikel 44 en artikel 45 niet geschonden worden.
Artikel 47 – Ter beschikking stellen van de geluidsbegrenzer
De organisator van het evenement moet zelf een geluidsbegrenzer plaatsen. Deze dient van
een attest voorzien te zijn.
Onderafdeling 3 – Private en bijzondere veiligheid
Artikel 48 – Regel
Als in voorkomend geval de organisator beroep doet op de private veiligheid is hij gehouden
de bepalingen van de wet van 10 april 1990 op de private en bijzondere veiligheid na te
leven.
De organisator vermeldt op het modelformulier de aanwezigheid van private veiligheid die hij
al dan niet zelf organiseert.
Artikel 49 – Toelating voor de interne bewakingsdienst
Als in voorkomend geval de interne bewakingsdienst van de organisator bestaat uit natuurlijke personen die deze activiteiten sporadisch en op een onbezoldigde wijze uitoefenen dan
dient de organisator hiervoor toelating aan de burgemeester te vragen.
De organisator vraagt door middel van de aanvraag, opgenomen in het modelformulier, de
bedoelde toelating aan bij de burgemeester.
Artikel 50 – Mogelijke verplichting
De burgemeester kan bij een gemotiveerde beslissing de aanwezigheid van private bewaking verplichten.
Onderafdeling 4 – Verkoop van alcoholhoudende dranken
Artikel 51 – Regel
Tijdens het evenement is het verboden om in occasionele drankgelegenheden sterke
dranken, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank, te verkopen.

Artikel 52 – Afwijking verkoop alcoholhoudende dranken
Bij het indienen van het modelformulier kan de organisator aan het college van
burgemeester en schepenen een afwijking van het verbod in artikel 51 vragen.
Deze toelating is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 53, artikel 54 en
artikel 55 van dit reglement.
Artikel 53 – Verkooppunt
De verkoop van de sterke dranken, bepaald in artikel 51, is duidelijk onderscheiden van de
verkooppunten waar de andere dranken verkocht worden.
Elk verkooppunt zoals bepaald in het eerste lid is voorzien met een duidelijk voor het publiek
zichtbaar bord met volgende vermelding:
‘VERKOOP GEESTRIJKE DRANKEN
VERKOOP VERBODEN AAN PERSONEN MINDER DAN 18 JAAR’
Dit bord heeft volgende minimale afmetingen:
- h: 0,80 m
- b: 0,80 m
Artikel 54 – Personen belast met de verkoop
Personen belast met de verkoop van de dranken, bepaald in artikel 51 houden zich uitsluitend bezig met deze activiteit. Het is deze personen verboden gelijktijdig andere dan de
dranken, bepaald in artikel 51, te verkopen of te overhandigen.
De organisator duidt onder deze personen een verantwoordelijke voor de verkoop van de
dranken, bepaald in artikel 51, aan. Deze verantwoordelijke is gedurende het evenement
aanwezig in het verkooppunt.
Artikel 55 – Verkoop
De dranken, bepaald in artikel 51, worden enkel onder bezwarende titel aangeboden. Het is
verboden de dranken bepaald in artikel 51 gratis te verstrekken of te overhandigen.
Onderafdeling 5 – Lichtpollutie
Artikel 56 – Regel
Het is in open lucht verboden toestellen te gebruiken die lichtpollutie veroorzaken tenzij deze
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de bezoekers en medewerkers aan het evenement.
Onderafdeling 6 – Brandveiligheid in open lucht en in niet-ingedeelde muziekinrichtingen
Artikel 57 – Regel
De plaats waar het evenement zal plaatsvinden, kan door de burgemeester onderworpen
worden aan een voorafgaande keuring inzake de brandveiligheid.
Indien het evenement plaatsvindt in open lucht of in een niet-ingedeelde muziekinrichting
vermeldt de organisator dit op het modelformulier.
Artikel 58 – Controle
De uitbater en de organisator verlenen steeds hun medewerking bij keuringen en controles
verricht in het raam van de brandveiligheid.
Onderafdeling 7 – Stormbestendigheid bij tentfuiven
Artikel 59 – Attest
De aanvraag voor een tentfuif is vergezeld van een attest van stormbestendigheid van de
tent afgeleverd door hetzij de tentenbouwer, de producent of de invoerder van de tent.
Het attest van stormbestendigheid moet de volgende noodzakelijke gegevens bevatten:
- identiteit en telefoonnummer van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die instaat
voor de opbouw van de tent;
- type, structuur en afmetingen van de tent;
- de maximale weerstand van de tent uitgedrukt in beaufort en km/h.
Bij ontstentenis van een attest van stormbestendigheid dient de organisator een bewijs van
verzekering voor het te organiseren evenement in een tent bij het dossier te voegen. Dit
attest is in de zin van dit reglement gelijkwaardig aan het gevraagde attest van stormbestendigheid.
Artikel 60 – Voorzorgen
Bij overschrijding van de windsnelheid, bepaald in het attest stormbestendigheid, dient de
organisator:
- bij aanvang van het evenement af te zien van het evenement;
- tijdens het evenement over te gaan tot hetzij een tijdelijke, hetzij een definitieve
ontruiming en sluiting van het evenement.

Afdeling 5 – Controle en slotbepalingen.
Artikel 61 – Plaatsbezoek
De organisatoren en de uitbaters van de evenementen verlenen voor en tijdens het
evenement de toegang aan de bevoegde bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie
ten einde de controle op dit reglement toe te laten.
Artikel 62 – Weigering
§ 1 Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde
wijze een vergunning voor een evenement in open lucht of voor een tentfuif weigeren
wanneer de gekozen locatie of inrichting onvoldoende garanties biedt op het vlak van
veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of om ernstige overlast voor de buurt te voorkomen.
§ 2 Met uitzondering van hoogdringendheid wordt de beslissing van de burgemeester ten
laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator
overgemaakt.
§3
Niet van toepassing in Herentals
Artikel 63 – Toelating
§ 1 De toelatingen van de overheden voorzien in afdeling 4 worden ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement aan de organisator van het evenement
overgemaakt.
§2
Niet van toepassing in Herentals
Artikel 64 – Voorwaardelijke toelating bij evenementen in open lucht en tentfuiven
§ 1 Onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen kan
de burgemeester de naleving van de voorwaarden opleggen die hij inzake veiligheid,
gezondheid of zindelijkheid of ter vermijding van ernstige overlast voor de buurt
noodzakelijk acht.
§ 2 De beslissing wordt ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement
aan de organisator overgemaakt.
§3
Niet van toepassing in Herentals
Artikel 65 – Preventieve sluiting
Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens artikel 134ter van de
nieuwe gemeentewet heeft, kan hij de gehele of gedeeltelijke stopzetting gelasten van een
evenement dat plaatsvindt in strijd met de bepalingen van onderhavig reglement of met de
voorwaarden die in uitvoering van dit reglement werden opgelegd.
De hieraan verbonden kosten zijn verhaalbaar op de organisator van het evenement. In
voorkomend geval kunnen deze kosten verhaald worden op de uitbater van de ingedeelde
muziekinrichting die heeft nagelaten om de organisator van het evenement de voorwaarden
in de vergunning mee te delen.
Indien de identiteit van de organisator niet bekend is of indien de organisator een feitelijke
vereniging is, worden al diegenen die op om het even welke wijze aan de organisatie of aan
het verloop van de activiteit hebben meegewerkt, als organisator beschouwd, en zij zijn allen
hoofdelijk voor deze kosten aansprakelijk.
Titel 2 – Algemene bepalingen geluidsoverlast
Artikel 66 – Toepassingsgebied
Onverminderd het KB van 24 februari 1977 en de Vlarem-wetgeving, gelden de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van geluidsoverlast op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 67 – Geluidsoverlast overdag
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door
geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7.00 en 22.00 uur) is
verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan
een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt.
Artikel 68 – Geluidsoverlast ‘s nachts
Het is verboden zich tussen 22.00 en 7.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in
artikel 561, 1 van het Strafwetboek .
Artikel 69 – Niet-hinderlijk geluid
§ 1 In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het het gevolg is
van:

- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht
van die overheid indien deze overdag (tussen 7.00 en 22.00 uur) plaatsvinden
- van werken die overdag (tussen 7.00 en 22.00 uur) op werkdagen en zaterdagen aan
private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een
vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd,
en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen;
- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden
uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van
rampen;
- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voorzover de
in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
- spelende kinderen tussen 7.00 en 22.00 uur.
- het gebruik van landbouwwerktuigen tijdens het oogstseizoen voor de normale
exploitatie van landbouwgronden.
§2
Niet van toepassing in Herentals
Titel 3 – Specifieke bepalingen geluidsoverlast
Hoofdstuk 1 – Openbare inrichtingen
Artikel 70
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen verboden zonder vergunning van de
burgemeester om elektronisch versterkte muziek te produceren hoorbaar op een openbare
plaats buiten de inrichting.
Artikel 71
Het is verboden in openbare inrichtingen muziek te maken van 1.00 tot 7.00 uur. Tijdens de
weekeinden – van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag– en op feestdagen geldt
het verbod van 3.00 tot 7.00 uur, behoudens in geval van vergunning van de burgemeester.
Artikel 72
De burgemeester kan de openbare inrichtingen laten ontruimen en sluiten als wanorde of
lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan storen.
Artikel 73
De uitbaters van openbare inrichtingen zijn verantwoordelijk voor geluidsoverlast op hun
terrassen.
Hoofdstuk 2 – Gebruik van toestellen die geluid produceren
Artikel 74
Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen in de open lucht radio’s,
televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en
zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron.
Artikel 75
Het gebruik van deze toestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar
zijn op een openbare plaats.
Artikel 76
De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen
nageleefd te worden.
Hoofdstuk 3 – Voertuigen
Artikel 77
Onverminderd de bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in de wegcode en de
technische eisen inzake motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen, mag geen enkel
voertuig noch ander verkeersmiddel abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een
ongewone wijze van sturen, hetzij door onoordeelkundig gebruik van de remmen, hetzij door
het wegnemen of veranderen van de voorgeschreven knaldempers en dit zowel op openbaar
als op privaat terrein.
Artikel 78
Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is
buiten het voertuig. De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen

worden begaan, worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het
tegendeel.
Artikel 79
Het is verboden op de openbare weg, al dan niet van op een voertuig, geluid te verwekken
(fluiten, bellen, klokken, muziek,…) met het doel de aandacht te trekken op de verkoop van
een product, het verlenen van een dienst of het voeren van reclame of propaganda, tenzij
mits naleving van de volgende voorwaarden:
- de uitzendingen mogen niet rustverstorend zijn;
- tijdens de uitzendingen niet parkeren, noch het verkeer hinderen van voertuigen, fietsers
of voetgangers;
- geen uitzendingen geven in een straal van 200 meter rond markten, braderijen, openbare
plechtigheden, erediensten, openbare plaatsen waar reeds muziekuitzendingen zijn toegestaan, evenals van alle manifestaties met grote volkstoeloop, rustoorden, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en andere verpleeginstellingen en scholen tijdens de lesuren;
- niet rondrijden tussen 22.00 en 7.00 uur;
- niet rondrijden op zondagen en wettelijke feestdagen (uitgezonderd verkoopswagens).
Afwijkingen voor bijzondere gelegenheden kunnen worden toegestaan door de
burgemeester.
Hoofdstuk 4 – Grasmaaiers en hobbywerktuigen
Artikel 80
Het gebruik in openlucht van houtzagen en grasmaaiers evenals van alle hobbygereedschappen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is verboden tussen 22.00
en 7.00 uur.
Hoofdstuk 5 – Toestellen voor recreatief gebruik
Artikel 81
Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen
te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, wedstrijden of
manifestaties mee te houden of te organiseren in de open lucht, op minder dan 300 meter
van woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden in de
toelating dienen nageleefd te worden.
Dit verbod geldt niet op de vergunde terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn.
Hoofdstuk 6 – Vogelschrikkanonnen
Artikel 82
§ 1. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige
toestellen, met inbegrip van toestellen die, al dan niet elektronisch versterkt, het geluid
laten horen van krijsende vogels om vogels te verjagen ter bescherming van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke
melding aan de burgemeester. De melding moet gemotiveerd worden en moet de
beoordeling van de mogelijke hinder van de installatie mogelijk maken.
§ 2. Na de melding is het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen toegelaten voor een maximale duur van 3 weken. Langer gebruik is mogelijk op voorwaarde dat de burgemeester hiervoor een schriftelijke voorafgaande toelating geeft.
§ 3. De toelating kan door de burgmeester worden geschorst of ingetrokken indien een
overtreding van dit artikel of het bestaan van overmatige hinder wordt vastgesteld.
§ 4.
Het gebruik van boven vernoemde toestellen is verboden tussen 22.00 en 7.00 uur.
§ 5. Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 150
meter van een woning en/of op een voldoende afstand van de openbare weg zodat ze
geen gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of het verkeer niet
kunnen hinderen.
§ 6.
Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
§ 7. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden
teneinde de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in paragraaf 2 van dit artikel
te beschermen.
Hoofdstuk 7 – Lawaai van bouwmachines
Artikel 83

§1

Behoudens vergunning van de burgemeester is het gebruik van bouwmachines of
andere bouwwerktuigen, die van aard zijn de rust van de inwoners te verstoren, verboden op werkdagen tussen 22.00 en 7.00 uur, alsook op zon- en wettelijke feestdagen.
§2
Niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 8 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 84 tem artikel 85: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 9 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 86: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 10 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 87: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 11 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 88: niet van toepassing in Herentals
Titel 4 – Sluitingsuur openbare inrichtingen
Hoofdstuk 1 – Toepassingsgebied
Artikel 89
Deze titel is niet van toepassingen op fuiven en andere evenementen zoals bepaald in Deel
3, Titel 1, Hoofdstuk 2. Voor deze activiteiten zijn de bepalingen van Deel 3, Titel 1,
Hoofdstuk 2 van toepassing.
Hoofdstuk 2– Specifieke bepalingen
Artikel 90
De uitbaters van koffiehuizen en openbare inrichtingen (waargegiste en sterke dranken
worden geserveerd en die niet milieuvergunningsplichtig zijn) moeten, tijdens de weekdagen
van maandag tot vrijdag, hun zaak en aanhorigheden sluiten voor het publiek tussen 1.00 en
7.00 uur.
Artikel 91
De uitbaters van koffiehuizen en openbare inrichtingen (waargegiste en sterke dranken
worden geserveerd en die niet milieuvergunningsplichtig zijn) moeten, tijdens het weekend
(van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag) en feestdagen hun zaak en aanhorigheden sluiten voor het publiek tussen 3.00 en 7.00 uur.
Artikel 92
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen verboden de toegang tot de zaak af te sluiten,
het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is.
Artikel 93
De uitbaters van openbare inrichtingen kunnen een afwijking van het sluitingsuur bekomen
door een convenant af te sluiten met de burgemeester. In dit convenant worden meer
specifieke uitbatingvoorwaarden ter voorkoming van openbare overlast in een onderlinge
overeenkomst verder uitgewerkt. Dit convenant moet te allen tijde kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde controlerende instantie.
Artikel 94
Het sluitingsuur dient goed zichtbaar naar de omgeving aan of in de openbare inrichting
worden aangebracht.
Uitzondering wordt gemaakt voor de exploitatie van hotels in zoverre het de aankomst en/of
het vertrek van hotelgasten betreft.
Artikel 95
De openbare inrichtingen, behalve deze in open lucht, zijn vrijgesteld van het sluitingsuur op
oudejaarsnacht van 31 december op 1 januari.
Artikel 96
De burgemeester kan naar aanleiding van feesten of kermisdagen en mits gemotiveerd
besluit beslissen om het sluitingsuur en exploitatieverbod te wijzigen of op te heffen.
De tijdelijke toelating van de burgemeester is schriftelijk en voorafgaand. Deze toelating
moet te allen tijde kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde controlerende instantie.
Een uittreksel houdende de bepaling van het sluitingsuur dient goed zichtbaar naar de
omgeving aan of in de openbare inrichting worden aangebracht.
Deze toelating kan te allen tijde terug ingetrokken worden door de burgemeester.
Artikel 97
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen die de
inrichting na het sluitingsuur openhouden én het publiek dat weigert de openbare inrichting te

verlaten na het sluitingsuur kunnen worden gestraft volgens de bepalingen van dit reglement.
Artikel 98
De burgemeester kan die openbare inrichtingen waar muziek, lawaai of enig andere vorm
van rustverstoring de openbare rust of de rust van de omwonenden stoort, die dag doen
ontruimen en sluiten tot de eerstvolgende dag.
Titel 6 – Wapens en vuurwerk
Artikel 99 – Wapens
Het is verboden op gelijke welke plaats vuurwapens af te vuren.
Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden van
de toelating dienen te worden nageleefd.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die georganiseerd
worden op officieel vergunde schietterreinen en op de bepalingen van de jachtwetgeving.
Artikel 100 – Vuurwerk en dergelijke
Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te steken of voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen zonder voorafgaandelijke toelating van de burgemeester tot het afschieten van dit vuurwerk en dergelijk.
De voorwaarden van de toelating dienen worden nageleefd.
Er is geen voorafgaandelijke toelating van de burgemeester vereist voor het afschieten van
vuurwerk in de nacht van oud- naar Nieuwjaar en dit tussen 23u45 en 00u45.
Titel 7 – Hinderlijke gedragingen
Artikel 101
Het is verboden personen te doen schrikken, hun vlotte doorgang te belemmeren, hen op
enigerlei wijze te intimideren of hen ongewenst na te roepen, aan te klampen of na te lopen.
Artikel 102
Het is verboden om zonder noodzaak op deuren, ramen of afsluitingen of op eender welk
deel van gebouwen te kloppen of aan te bellen.
Artikel 103
Het is verboden iemand te hinderen of te bevuilen door onder meer voorwerpen op een
onvoorzichtige wijze naar iemand te werpen of te spuwen.
Artikel 104
Het is verboden stenen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, tegen
voertuigen, huizen, gebouwen en afsluitingen te werpen, of in tuinen en besloten erven van
een ander.
Artikel 105
Het is verboden zonder toestemming aarde, graszoden, stenen of materialen van plaatsen
die tot het openbaar domein behoren weg te nemen.
Artikel 106
Het is verboden op welke manier dan ook evenementen, sportieve of andere bijeenkomsten
die toegestaan zijn te verstoren.
Artikel 107
Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen met als gevolg dat de persoon die deze
gedragingen stelt bestuurlijk opgesloten kan worden in een politiecel, op grond van artikel
31, 2°, 3° en 4° van de wet op het politieambt of op grond van artikel 9ter van de drugwet van
24 februari 1921.
Titel 8 – Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 108
Voor de toepassing van deze titel worden volgende definities gehanteerd:
§ 1. Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de
nachtwinkel of het privaat bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat.
§ 2. Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een
adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de wet van 10
november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.
§ 3.
Nachtwinkel: een vestigingseenheid die cumulatief aan volgende voorwaarden
voldoet:
- ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder

de rubriek ‘verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen’;
- geen andere handelsactiviteit uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- een maximale netto-verkoopsoppervlakte hebben van 150 m²;
- op een duidelijke en permanente manier de vermelding ‘nachtwinkel’ dragen.
§ 4 Privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke
vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
§ 5. Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het college van
burgemeester en schepenen zoals omschreven in het artikel 18, §1 van de wet van 10
november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.
§ 6. Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat
bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan
een aantal uitbatingsvoorwaarden.
Hoofdstuk 2 – Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
Artikel 109
Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuwe te openen en bestaande vestigingseenheden
op het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen
van artikel 108 van dit reglement, worden beschouwd als een nachtwinkel en als een privaat
bureau voor telecommunicatie.
Artikel 110
In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening, wordt de toegang van de consument tot nachtwinkels
en private bureaus voor telecommunicatie verboden vóór 18.00 uur en na 2.00 uur.
Artikel 111
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wetten en reglementen is het aan de
instellingen die in dit reglement beoogd worden verboden:
- alcoholhoudende dranken te verkopen na 0.00 uur;
- te laden en lossen tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens;
- dranken te schenken.
§ 2. Onverminderd de toepassing van andere wetten en reglementen is het aan de
instellingen die dit reglement beoogd worden verplicht gelegen te zijn op loopafstand
van parkeergelegenheid met dien verstande dat deze parkeergelegenheid eventueel
mag bestaan uit toegelaten parkeerplaatsen op het openbaar domein.
§ 3. Onverminderd de toepassing van andere wetten en reglementen met het oog op het
beperken van overlast, is het verboden:
- tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens in de nabije omgeving van
nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie nachtrumoer te veroorzaken, dat hoorbaar is op openbare plaatsen en waardoor de nachtrust van
omwonenden zou kunnen worden verstoord;
- alcohol te consumeren in de nachtwinkels. Het is tevens verboden alcoholhoudende
dranken te verbruiken op de openbare weg, behoudens in geval van feestelijkheden
of andere manifestaties georganiseerd of toegestaan door het college van
burgemeester en schepenen;
- in de nabije omgeving van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
voertuigen draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.
Artikel 112
§ 1. De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is
onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke
aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een
daartoe voorzien aanvraagformulier.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van
een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren indien het van
mening is dat de openbare orde, veiligheid en rust in het gedrang komt. Hiervoor kan
de het college zich baseren op een advies van de politiediensten.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van
een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie weigeren indien het
aantal vestigingen van nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie de
ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt.
Artikel 113
§ 1. Voor elke uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie
zoals bedoeld in artikel 108 van dit reglement, moet de uitbater schriftelijk een
uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van daartoe voorzien
aanvraagformulier.
§ 2. Voor de nachtwinkels of de private bureaus voor telecommunicatie die worden
opgericht na de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater in alle gevallen
een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de
aanvraag tot uitbatingsvergunning.
§ 3. Voor de nachtwinkels of de private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het
ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, moet de uitbater uiterlijk binnen
een periode van 2 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de
definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.
§ 4. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden
verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:
- een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd
door de brandweerdienst die voor het grondgebied van de gemeente bevoegd is;
- een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de
instelling met de geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk
niveau als op Vlaams en federaal niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden
of de geldende regelgeving betreffende stedenbouw gerespecteerd wordt of de
exploitant zijn zaak heeft ingeplant overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de
ruimtelijke uitvoeringsplannen;
- een moraliteitsonderzoek: bij de aanvraag dient een bewijs van goed gedrag en
zeden te worden toegevoegd;
- een onderzoek naar de hygiëne, meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning.
§ 5. De uitbatingsvergunning wordt verleend aan de exploitant voor een welbepaalde
vestigingseenheid. De vergunning kan dus niet overgedragen worden aan een andere
exploitant, noch kan deze worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.
§ 6. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken
ten opzichte van de voorwaarden van dit reglement onmiddellijk te melden aan het
College van burgemeester en schepenen.
§ 7. De vergunning vervalt van rechtswege indien de exploitatie van de instelling, door dit
reglement beoogd, voor een periode van minstens 6 maanden feitelijk is onderbroken.
§ 8. De burgemeester kan beslissen om bepaalde voorwaarden te koppelen aan de
uitbatingsvergunning.
§ 9. De vergunning dient steeds op eerste aanvraag van een bevoegd controlerend
ambtenaar te worden voorgelegd.
Artikel 114
§ 1. Overeenkomstig artikel 18, §3 van de wet van 10 november 2006 betreffende de
openingsuren in handel, ambacht, en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting
bevelen van de nachtwinkels of de private bureaus voor telecommunicatie die
uitgebaat worden in overtreding van dit reglement.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning te allen tijde intrekken
wanneer er inbreuk wordt gemaakt op de bepalingen van dit reglement.
Hoofdstuk 3 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 115 tem artikel 124: niet van toepassing in Herentals
Titel 9 – Drankautomaten
Artikel 125
Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen in drankautomaten aan min zestien-

jarigen.
De drankautomaten moeten aldus uitgerust zijn met een E-ID-lezer.
Titel 10 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 126 tem artikel 130: niet van toepassing in Herentals
DEEL 4 – DIEREN
Titel 1 – Geluidsoverlast
Artikel 131
Dieren mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden door
aanhoudend geblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden voortgebracht door een dier. De
houders van deze dieren zijn strafbaar.
Titel 2 – Loslopende dieren
Artikel 132
Het is de eigenaars/houders/begeleiders van dieren verboden dieren die geen vrije loop
hebben , onbewaakt vrij te laten rondlopen op de openbare plaatsen.
Artikel 133
De eigenaars/houders van dieren zijn verplicht de afsluitingen waarbinnen de dieren
gehouden worden, voldoende te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat
dieren ontsnappen.
Artikel 134
In geval van loslopende dieren kunnen, op kosten en risico van de eigenaar, deze dieren
worden verwijderd en ondergebracht in een gemeentelijk schuthok of een asiel.
Artikel 135
Behoudens tijdens de jacht dienen honden op openbare plaatsen te allen tijde aan de
leiband gehouden te worden.
Artikel 136
Binnen de bebouwde kom en in de groene ruimtes zoals begraafplaatsen, parken en
speelpleinen moeten de honden aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve
meter.
Op de speelpleinen mogen de honden niet afwijken van de paden.
Artikel 137
Het is de eigenaars/houders/begeleiders van honden die agressief zijn of geneigd zijn te
bijten, verboden met deze dieren op het openbaar domein te komen indien deze honden niet
voorzien zijn van een muilband.
Artikel 138
Met uitzondering van blinden of andere andersvaliden met hun geleidehond en van de
honden van politiediensten en erkende bewakingsfirma’s is de toegang met dieren verboden
tot:
- de zwembaden;
- de sportvelden en/of sporthallen;
- de openbare gebouwen.
Titel 3 – Uitwerpselen
Artikel 139
De eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren moeten ervoor zorgen dat deze
dieren het openbaar domein niet bevuilen met hun uitwerpselen.
De eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren zijn verplicht op al deze plaatsen
de uitwerpselen van hun dier onmiddellijk te verwijderen.
Artikel 140
De eigenaars/houders/begeleiders van honden moeten in het bezit zijn van voldoende
recipiënten om de uitwerpselen te verwijderen.
Ze kunnen zakjes met uitwerpselen eventueel deponeren in speciale hondenpoepbakjes of
in gewone straatvuilbakjes. Bij ontstentenis hiervan dient men de zakjes mee naar huis te
nemen.
Artikel 141
Indien de eigenaars/houders/begeleiders van honden en rijdieren weigeren of nalaten de
uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, zal door de gemeente tot reiniging overgegaan
worden en kunnen de kosten verhaald worden op de eigenaars/houders/begeleiders.
Titel 4 – Schade door en aan dieren

Artikel 142
Het is de eigenaars/houders/begeleiders van dieren verboden:
- kwaadaardige of woeste dieren, die onder hun bewaring staan, te laten rondzwerven;
- hun honden aan te hitsen of niet terug te houden, wanneer deze voorbijgangers aanvallen
of volgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt;
- door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of zware verwonding
van dieren of vee, aan een ander toebehorend, te veroorzaken door het werpen van
harde lichamen of van om het even welke stoffen.
Titel 5 – Slachten
Artikel 143
Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar
en zijn gezin is het slachten van gevogelte, klein gekweekt wild of konijnen, elders dan in het
slachthuis toegelaten.
Artikel 144
Het is verboden schapen, geiten, varkens of groot wild te slachten, tenzij met schriftelijke en
voorafgaande toelating van de burgemeester.
Artikel 145
Het is verboden dode dieren, ook kleine huisdieren, of slachtafval van ten huize geslachte
dieren zoals varkens en schapen naar het slachthuis te brengen.
Artikel 146
Dode dieren, met uitzondering van huisdieren minder dan 10 kg en slachtafval van
particulieren, dienen verplicht door een erkende ophaler of het vilbeluik verwijderd te worden.
Artikel 147
Rituele slachtingen thuis zijn te allen tijde verboden.
Titel 6 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 148 tem artikel 149: niet van toepassing in Herentals
Titel 7 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 150 tem artikel 151: niet van toepassing in Herentals
Titel 8 – Geurhinder
Artikel 152
De houders van dieren zijn ertoe gehouden hun dieren zodanig te huisvesten en alle
mogelijke maatregelen te nemen opdat de dieren geen geurhinder veroorzaken.
Titel 9 – Bestrijding processierups
Artikel 153
De eigenaar(s) en gebruiker(s) van terreinen van gelijk welke aard zijn verplicht preventieve
maatregelen te nemen tegen het ontwikkelen van de zogenaamde processierups op hun
terrein.
Artikel 154
Bij het vaststellen van de aanwezigheid van de zogenaamde processierups op terreinen van
gelijk welke aard, zijn de eigenaar(s) en de gebruiker(s) van het terrein verplicht efficiënte
bestrijdingsmaatregelen te nemen.
Artikel 155
De eigenaar(s) en gebruiker(s) zijn verplicht het gemeentebestuur onmiddellijk in te kennis
stellen van de aanwezigheid van de zogenaamde processierups op bomen op de openbare
weg of op andere bomen die zodanig zijn gelegen dat de aanwezigheid van rupsen erop een
gevaar vormt voor de gezondheid van de bevolking.
Bovendien moeten zij alle medewerking verlenen aan de dienst(en) die het gemeentebestuur
heeft aangeduid om bijstand te verlenen bij de bestrijding.
DEEL 5 – INNAME EN DOORGANG OPENBAAR DOMEIN
Titel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 156
Het is verboden buiten noodzaak en zonder toelating van de burgemeester enig deel van het
openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere
voorwerpen achter te laten.
Artikel 157
Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein te werpen, te plaatsen of achter te
laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.

Artikel 158
Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7
oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten aan planten en bomen in
openbare parken, openbare plantsoenen en bloembakken op het openbaar domein.
Titel 2 – Inname openbaar domein
Hoofdstuk 1 – Werkzaamheden op het openbaar domein
Artikel 159
Behoudens vergunning van de burgemeester is het uitdrukkelijk verboden werkzaamheden
te starten op het openbaar domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de
grond.
Artikel 160
De vergunning dient ten minste 14 dagen voor de aanvang van de werken aangevraagd te
worden.
Indien werkzaamheden niet beëindigd zijn binnen de vastgelegde termijn, kan een nieuwe
vergunning verleend worden, eventueel met gewijzigde voorwaarden. Deze nieuwe
vergunning dient minimaal 2 werkdagen vooraf aangevraagd te worden.
Artikel 161
De voorwaarden in de vergunning en de signalisatievoorwaarden dienen nageleefd te
worden.
Artikel 162
Iedere persoon die werkzaamheden op het openbare domein uitvoert of laat uitvoeren, is
ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de
werkzaamheden bevond of in de staat die in de machtiging vermeld is.
Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Artikel 163
De vergunninghouder moet rond de werf een afsluiting plaatsen die tijdens de werkzaamheden de gebruikers van het openbaar domein voldoende beschermt. Op het einde van de
werkdag moet de bouwwerf afgesloten zijn.
Hoofdstuk 2 – Invloed op het openbaar domein van werkzaamheden buiten het openbaar
domein
Artikel 164
Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden de werkzaamheden bedoeld die buiten het
openbaar domein uitgevoerd worden en die het openbaar domein kunnen bevuilen of de
veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.
Artikel 165
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven die moeten gevolgd
worden.
Artikel 166
Werkzaamheden die stof of afval op het openbaar domein kunnen verspreiden, mogen pas
aangevat worden nadat er schermen aangebracht zijn.
Artikel 167
De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op de hoogte te brengen van de aanvang.
Artikel 168
Indien het openbaar domein door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van
de werken het openbaar domein onverwijld opnieuw schoonmaken.
Hoofdstuk 3 – Containers of laadbakken
Artikel 169
Op het openbaar domein is het verboden open of gesloten containers of laadbakken bedoeld
voor transport met aangepaste vrachtwagen te plaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van de burgemeester.
De burgemeester kan de vergunning voor een bepaalde termijn verlenen.
Artikel 170
De aanvraag tot het plaatsen moet ingediend worden door de gebruiker, tenminste 7 dagen
voor de plaatsing.
Hoofdstuk 4 – Openbare veiligheid en veilige en vlotte doorgang

Artikel 171
Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk
zijn, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in
het gedrang kan brengen.
Artikel 172
Het gebruik van niet-gemotoriseerde voortbewegingtoestellen, met uitzondering van rolstoelen en kinderwagens, is alleen toegestaan als de veiligheid van de voetgangers en de
vlotte doorgang niet in het gedrang worden gebracht.
Ze zijn verboden in openbare gebouwen en aanhorigheden zoals trappen.
De bevoegde overheid kan het gebruik echter ook verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Titel 3 – Private ingebruikname van het openbaar domein
Hoofdstuk 1 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 173 tem artikel 179: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 2 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 180 tem artikel 186: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 3 – Reclames of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair
Artikel 187
De uitbater van een handelszaak mag geen reclame of opschriften op losstaande constructies en ander straatmeubilair plaatsen op het openbaar domein zonder voorafgaandelijke
schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 188
Ze mogen uitsluitend overdag geplaatst worden, op de dagen waarop de achterliggende
handelszaak geopend is.
Artikel 189
Ze mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning en ze moeten steeds
voldoen aan de opgelegde voorwaarden bepaald in de vergunning.
Artikel 190
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten ze tegen de rooilijn geplaatst worden over
een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.
Artikel 191
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk
bepaald door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, pleinof straatbreedte en de drukte van het voetgangersverkeer.
De uitsprong mag nooit meer bedragen dan 1 meter en een vrije breedte van minimum 1,50
meter moet openblijven voor de voetgangers.
Artikel 192
Ze moeten zorgvuldig onderhouden worden.
Artikel 193
Indien ze in strijd met de vergunning zijn geplaatst of zonder de vereiste vergunning
geplaatst zijn moeten ze op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde
ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve
worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Hoofdstuk 4 – Gebruik van gevels van gebouwen
Afdeling 1 – Huisnummers
Artikel 194
Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw, uiterlijk een maand na de
voltooiing ervan.
Artikel 195
Gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten ook voorzien
worden van een nummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.
Bijkomende gebouwen, bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals garages,
hangars, bergplaatsen, schuren, ateliers enz… worden beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en hoeven niet genummerd te worden.
Artikel 196
Een apart nummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke hoofdingang, op minimum
1 meter en maximaal 2 meter hoogte van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan
worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en het gebouw al genummerd is.

Een nummer kan ook herhaald worden op een andere plaats.
Ingeval het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt,
dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of nabij de brievenbus. Indien
aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend, moeten de busnummers
duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij de overeenkomstige brievenbus.
Artikel 197
Wanneer een woning niet langs de openbare weg gelegen is, moet bovendien een nummer
zichtbaar aangebracht worden aan de hoofdingang van het eigendom waarop dat gebouw
opgericht is.
Artikel 198
Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering, die door de
gemeente toegekend werd, goed zichtbaar van op de openbare weg aan. Elke bewoner is
verplicht dit nummer zichtbaar te houden.
Afdeling 2 – Aanduidingen van openbaar nut, straatnaamborden, openbare verlichting of
andere aanduidingen van openbaar belang
Artikel 199
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van
welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op
de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in
voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut
en andere nutsvoorzieningen, straatnaamborden, openbare verlichting of andere aanduidingen van openbaar belang worden aangebracht.
Artikel 200
Het is verboden de straatnaamborden, huisnummers of elke andere aanduiding of voorwerp
van openbaar belang te bedekken, weg te nemen, te veranderen of op enigerlei wijze te
beschadigen of te vernietigen.
Hoofdstuk 5 – Inzamelen, verkopen en uitdelen van drukwerken of producten op openbare
plaatsen
Artikel 201
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester op
openbare plaatsen publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte
voertuigen of door middel van draagbare borden en doeken.
Artikel 202
Het is verboden op openbare plaatsen inzamelingen te houden zonder de voorafgaande en
schriftelijke toelating van de burgemeester.
Artikel 203
Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester
producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden.
Artikel 204
Het uitdelen van geschriften, drukwerken, pamfletten of voorwerpen aan voorbijgangers op
openbare plaatsen, is verboden zonder vergezeld te zijn van een helper, belast met het
oprapen van door het publiek in de omgeving weggeworpen exemplaren.
Bij niet-naleving zal het gemeentebestuur de nodige opruiming laten verrichten op kosten
van de opdrachtgever en/of de verdeler en/of de helper.
Artikel 205
Het is tevens verboden folders of reclame te plaatsen of te laten plaatsen op geparkeerde
voertuigen met uitzondering van politionele documenten.
Hoofdstuk 6 – Privatieve ingebruikneming van het openbaar domein
Afdeling 1 – Definities
Artikel 206
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
- openbaar domein : de gehele openbare wegeninfrastructuur (inclusief straatmeubilair,
beplanting) beheerd door een overheid;
- gesloten terras : elke constructie op het openbaar domein die volledig afgesloten kan
worden en die als uitbreiding van de betreffende handelszaak dient;

- vast terras :
elke constructie op het openbaar domein bestaande uit een vaste overdekking verankerd aan de gevel van de betreffende handelszaak en/of steunend op het wegdek;
- elke verhoogde vloer, met vaste afbakening van maximum 1,20 m hoogte, verankerd in
het wegdek en die niet kan worden afgesloten;
- open terras : elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van de betreffende
handelszaak dient, bestaande uit losse elementen zoals stoelen, parasols, jumboparasols
en eventueel windschermen, en die niet kan worden afgesloten;
- verkoopstand : elke automaat al dan niet verplaatsbaar, in de ambulante handel d.m.v.
een mobiele stand, geplaatst op het openbaar domein en die gedurende minstens 1 uur
onafgebroken op dezelfde plaats blijft staan;
- uitstalling : een kraam of andere constructie waarop of waaraan producten van de
handelszaak getaleerd worden of een bord of constructie met aanduiding of verwijzing
naar de handelszaak te koop aangeboden producten of diensten;
- parasols, windschermen of jumboparasols : elke wegneembare constructie, gebruikt ter
bescherming tegen zon en andere weersomstandigheden en waarvoor geen bouwvergunning vereist is;
- bloemdecoratie : verplaatsbare bloembakken of potterie bestemd voor afbakening en/of
decoratie;
- fietsrekken : fietshouders die zowel boven- als gelijkgronds kunnen aangebracht worden.
Afdeling 2 – Voorschriften
Artikel 207
Elke ingebruikname van het openbaar domein is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke
vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en is onderworpen
aan het betreffende retributiereglement zoals vastgesteld door de gemeenteraad van
Herentals.
De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke vergunning dient vergezeld te zijn van :
- een schriftelijk verzoek, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
- een situeringplan en grondplan (op schaal 1/50) met de juiste afmetingen van de gevraagde ingebruikname;
- een dwarsprofiel met maatvoering van de straat ter hoogte van de aanvraag;
- het aantal stuks van het uitgezette meubilair dient op het grondplan aangeduid te worden.
Dit mag nooit groter zijn dan hetgeen in volledige bezette toestand binnen de vooropgestelde ruimte opgesteld kan worden;
- de melding van de gebruikte materialen en voorwerpen;
- minimum 2 foto’s van de plaats van oprichting met daarop het handelspand waar de
vergunning betrekking op heeft samen met de aanpalende bebouwing.
Deze vergunning wordt uitsluitend verleend met het oog op de ingebruikname van het
gemeentelijk openbaar domein en ontslaat de rechtverkrijgende niet van de verplichting om
van andere overheden alle andere vergunningen te bekomen die hij mocht nodig hebben.
Artikel 208
De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren conform de verkregen stedelijke
vergunning.
Voor de plaatsing van een terras geldt de bijkomende voorwaarde dat slechts tot plaatsing
overgegaan mag worden nadat het terrein is afgebakend door een afgevaardigde van de
technische dienst van het stadsbestuur. De uitbater blijft steeds verantwoordelijk voor een
correcte plaatsing, zelfs wanneer voorwerpen of meubilair door derden worden verplaatst.
Artikel 209
Het college van burgemeester en schepenen dient bij het afleveren van de vergunning
rekening te houden met de volgende beperkingen :
- het vrijhouden van ingangen van zowel particuliere als openbare gebouwen;
- de inname is beperkt tot de breedte van de eigen voorgevel;
- het verzekeren van een vrije doorgang op het voetpad van minimum 1,50 m, van
minimum 3 meter vrije rijweg voor auto’s bij éénrichtingsverkeer en minimum 5 meter vrije
rijweg bij tweerichtingsverkeer; De doorgang voor de voetgangers wordt gemeten vanaf
elke hindernis tot aan de grenslijn van het terras, verkoopstand en/of uitstalling. Straten
die geen niveauverschil of afbakening bezitten tussen voetpad en rijweg dienen in totaal

een minimale vrije doorgang te hebben van 6 meter bij éénrichtingsverkeer (1,5 m + 3 m +
1,5 m) en 8 m (1,5 m + 5 m + 1,5 m) bij tweerichtingsverkeer en dit gemeten over de
totale breedte van de straat op de plaats waar de aanvraag wordt gedaan.
Afhankelijk van de plaats en densiteit van het verkeer kan het college van burgemeester
en schepenen het behoud van een grotere doorgang in de vergunning opleggen.
- installaties van openbaar of algemeen nut o.a. waterwinplaatsen (onder-/bovengrondse
brandkranen) en afsluiters (water, aardgas) dienen goed bereikbaar te zijn.
Een aanvraag tot het plaatsen van een terras, verkoopstand of uitstalling afwijkend van
voorgaande artikels of gelegen binnen het openbaar domein anders ingericht dan bovengenoemde infrastructuren, kan door het schepencollege worden vergund mits motivering van
haar beslissing.
Artikel 210
De vergunning wordt op naam van de aanvrager afgeleverd en kan niet worden overgedragen aan derden, noch geheel noch gedeeltelijk, noch voor een bepaalde duur.
Artikel 211
De vergunning wordt afgeleverd voor het vermelde kalenderjaar en zal stilzwijgend verlengd
worden tot nader bericht van de vergunninghouder. Bijkomende of nieuwe voorwaarden
kunnen steeds door het bestuur worden opgelegd. Bij wijziging of stopzetting van de zaak zal
de vergunninghouder het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Artikel 212
De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig in de zaak, moet steeds de vergunning
voor de ingebruikname van het openbaar domein kunnen voorleggen aan de politie of aan
een door de burgemeester aangesteld bevoegd persoon.
Onderafdeling 1 – Bijkomende voorwaarden voor vaste en open terrassen
Artikel 213
Er mogen alleen losse tafels, stoelen, parasols, jumboparasols en bloemdecoraties binnen
de toegekende terraszone geplaatst worden. Alle ander gewenste uitrustingen (verhoogde
vloeren, grastapijt in kunststof, wind- of zonneschermen) moeten expliciet in de aanvraag
worden vermeld en als dusdanig worden vergund.
Artikel 214
Ingeval windschermen en/of afbakeningen worden toegestaan moeten zij voldoen aan de
volgende voorwaarden :
- ze mogen tot maximum 1,20 m (exclusief doorzichtig materiaal) hoog zijn;
- ze moeten verplaatsbaar maar toch stabiel zijn;
- maximaal 2/3 van de oppervlakte van de schermen en afpalingen mag benut worden voor
reclame, die enkel betrekking mag hebben op de eigen handelszaak of de verkochte
producten of geleverde diensten;
- tussen twee aangrenzende terrassen mag slechts één afscherming worden geplaatst.
Hiervoor zullen door de betrokken uitbaters onderling de nodige afspraken worden
gemaakt, die vermeld worden in de voorafgaandelijke vergunningsaanvraag en opgenomen worden in de vergunning.
Artikel 215
De plaatsing van terrassen en bijhorigheden zoals vermeld, kan toegestaan worden voor een
periode die ofwel loopt van 1 januari tot 31 december ofwel van 1 maart tot en met 31
oktober en mits betaling van het verschuldigde bedrag vastgesteld in het desbetreffende
retributiereglement.
Artikel 216
Zowel tafels, stoelen, parasols en ander terrasmeubilair zullen bij zowel open als vaste
terrassen dagelijks opgeruimd worden. De terrasmeubelen mogen op het openbaar domein
worden gestapeld op voorwaarde dat de stapeling ordelijk, stabiel en binnen de vergunde
terraszone gebeurt en er steeds een vrije doorgang van 1,50 m behouden blijft. De vergunninghouder is steeds verplicht om na sluitingsuur alle afval te verwijderen op het wegdek of
stoep en in de onmiddellijke omgeving van het terras. Het opruimen dient geluidsarm te
gebeuren teneinde de nachtrust van de aanpalenden niet te verstoren.
Onderafdeling 2 – Bijkomende voorwaarden voor uitstallingen en verkoopstanden
Artikel 217
Er wordt slechts één uitstalling of verkoopstand per handelzaak toegestaan.

Artikel 218
De plaatsing mag enkel gebeuren hetzij binnen de aangeduide zone van het bijgevoegde
inplantingsplan, hetzij bij gebrek aan voorgaande mits respectering van artikel 209 in
verband met de steeds vrij te houden zones en wat de uitstalling van producten betreft de
bijkomende voorwaarde dat ze maximum 1,20 m uit het gevelvlak mag vooruitspringen.
Artikel 219
De omschreven oppervlakte van de uitstalling (sandwichpaneel) mag op de grond maximum
1 m² bedragen en in de hoogte maximum 1,50 m.
De uitstalling en/of de verkoopstand mag zich enkel op het openbaar domein bevinden
tijdens de openingsuren van de handelszaak.
Artikel 220
Indien er voor dezelfde handelszaak ook een terrasvergunning werd afgeleverd zal de uitstalling, met verwijzing naar de te koop gestelde producten of diensten of de verkoopstand,
binnen de afgebakende zone van het terras geplaatst worden.
Artikel 221
De toelating wordt ter plaatse kenbaar gemaakt door een attest dat duidelijk zichtbaar op de
uitstalling, de verkoopstand of het uitstalraam is bevestigd en dat verkregen wordt bij
aflevering van de vergunning.
Afdeling 3 – Maatregelen
Artikel 222
Indien de burgemeester van de stad Herentals het nodig acht, kan hij omwille van de
openbare orde, het algemeen belang of het niet naleven van de plaatsingsvoorwaarden de
directe verwijdering van tafels, stoelen, parasols, afbakeningen, schermen, verkoopstanden
en uitstallingen bevelen.
Niet naleven van de in de vergunning gestelde voorwaarden leidt tot het definitief intrekken
van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen zonder enig recht op
schadeloosstelling.
Terrassen geplaatst zonder vergunning of waarvoor de vergunning werd geweigerd, worden
beschouwd als wederrechterlijke inname van het openbaar domein en dienen onmiddellijk te
worden verwijderd. Bij niet-verwijdering zal op kosten en risico van de betrokkene het terras
verwijderd worden door de bevoegde autoriteiten, zonder mogelijkheid tot schadeloosstelling, vergoeding of terugplaatsing. De betrokkene wordt aansprakelijk gesteld voor
schade die het bestuur of een aangestelde derde lijdt door het verzuim of niet tijdig wegnemen van terras, uitstalling of verkoopstand.
Titel 4 – Sneeuw, vrieskou, ijs of ijzel
Hoofdstuk 1 – Openbare weg en voetpaden
Artikel 223
Het is verboden op de openbare weg:
- water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
- glijbanen aan te leggen;
- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Artikel 224
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten voetpaden vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden
over tweederde van hun breedte, met een minimum van 1 meter. Deze verplichting berust op
de in artikel 237 vermelde personen.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg
gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Artikel 225
Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of
ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen
die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs.
Hoofdstuk 2 – Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Artikel 226
Het is verboden zich op het ijs van openbare kanalen, vijvers, beken, grachten, waterbekkens en waterlopen te begeven, zonder toelating van de burgemeester.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen,
een afwijking van dit verbod toestaan. De voorwaarden van de toelating dienen nageleefd te

worden.
Titel 5 – Hinderlijke beplanting
Artikel 227
De gebruikers en bij ontstentenis de eigenaars van private eigendommen, gelegen langs de
openbare weg, moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, beplantingen, afsluitingen en
andere voorwerpen met geen enkel deel ervan:
- over de rijbaan (inclusief fietspad) hangen op minder dan 4,50 meter boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangen op minder dan 2,50 meter boven
de grond;
- het zicht op de reglementair geplaatste verkeerstekens belemmeren;
- enige belemmering betekenen voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting of de
leesbaarheid van de straatnaamborden;
- het verkeer kunnen hinderen;
- het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten
belemmeren;
- een gevaar kunnen vormen voor gebruikers van de openbare weg of voor eenieder die
zich van op een privé-eigendom of van op een openbare plaats op de openbare weg wil
begeven.
Artikel 228
In functie van de plaatselijke verkeersgesteldheid kan het college van burgemeester en
schepenen afwijkingen op deze regels toestaan na advies te hebben ingewonnen van de
politie.
Artikel 229
Bij niet-naleving van bovenstaande artikelen wordt de gebruiker, of bij ontstentenis de
eigenaar hiervan, per aangetekende brief in kennis gesteld en verzocht de nodige snoeiwerken uit te voeren. Indien binnen de 30 dagen na de schriftelijke ingebrekestelling niet
wordt overgegaan tot het snoeien of tot het onderhoud van de beplantingen laat de gemeente van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt, zonder verdere
verwittiging en op kosten van de overtreder.
DEEL 6 – REINHEID
Titel 1 – Netheid op en rond het openbaar domein
Hoofdstuk 1 – Zwerfvuil en sluikstorten
Artikel 230
Het is verboden zwerfvuil zoals (niet-limitatieve opsomming) sigarettenpeuken, kauwgum,
blikjes, wikkels en andere verpakkingen enz. achter te laten op het openbaar domein en
aanpalende terreinen.
Artikel 231
Het is verboden huishoudelijk afval achter te laten op het openbaar domein en aanpalende
terreinen.
Artikel 232
Het is verboden huishoudelijk afval te deponeren in straatvuilbakjes. In deze straatvuilbakjes
mag uitsluitend afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten gedeponeerd
worden.
Artikel 233
Het is verboden om huishoudelijk afval te deponeren in andermans vuilnisbakken of in
eender welke bak of container die aan een ander toebehoort.
Artikel 234
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 230 tem 233 is bovendien
gehouden om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente
overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke
blijvende persoon.
Hoofdstuk 2 – Netheid van voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen
Artikel 235
§ 1. De voetpaden en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden
onderhouden en proper te worden gehouden, zonder evenwel de bestrating te
beschadigen.
§ 2. Behoudens de bepalingen van het bermdecreet omvatten deze verplichtingen onder

andere:
- de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of
materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen;
- het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren. Zo is het
verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten,
in de greppels of in de rioolputten te vegen;
- het verwittigen van het gemeentebestuur in geval van uit te voeren herstellingen.
§ 3. Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang van derden te verzekeren en de
openbare veiligheid niet in het gedrang te brengen.
Artikel 236
Het is tevens verboden via de rioolputten of -kolken producten of voorwerpen in de riolering
te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de
openbare gezondheid en het leefmilieu, zoals afvalwater, vloeibare afvalstoffen, verven,
vetten en derivaten van petroleum.
Artikel 237
Deze verplichtingen berusten in volgorde:
1. voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de
mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen
die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de
eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de
personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel
recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders,
titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud
ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien
deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse
verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners
zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste
verdieping, enzovoort.
Artikel 238
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 235 tot en met 237 is bovendien gehouden om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente
overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke
blijvende persoon.
Hoofdstuk 3 – Verkooppunten drank en voeding
Artikel 239
§ 1 Uitbaters van gelegenheden die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de
onmiddellijke omgeving verbruikt te worden (o.a. frituren, fastfood, drankautomaten),
zijn verplicht degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken bij hun inrichting te plaatsen.
§ 2 De uitbater moet instaan voor het rein houden van deze vuilnisbakken, het ledigen en
bergen ervan, alsook voor het reinigen van het terrein rond zijn inrichting.
§3
Niet van toepassing voor Grobbendonk, Herentals, Olen en Vorselaar
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, plastic flessen en – flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD-afval), e.d.
dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze
recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke
fractie het betreft.
Artikel 240
De personen, die vanwege de bevoegde overheid een vergunning voor het verkopen van
goederen op het openbaar domein hebben verkregen, moeten instaan voor de reinheid van
en rond hun standplaats.
Artikel 241
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 239 en 240 is bovendien
gehouden om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente

overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke
blijvende persoon.
Hoofdstuk 4 – Reinigen/onderhoud voertuigen
Artikel 242
Het reinigen van voertuigen op het openbaar domein dient te geschieden vóór het gebouw
waar de eigenaar of gebruiker van het voertuig woont of vóór zijn garage indien deze
mogelijkheid bestaat.
De werkzaamheden mogen geen hinder opleveren voor de andere weggebruikers.
Artikel 243
Herstelling en onderhoud van en aan voertuigen op het openbaar domein zijn, behoudens
overmacht, verboden.
Artikel 244
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 242 en 243 is bovendien
gehouden om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente
overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke
blijvende persoon.
Hoofdstuk 5 – Wildplassen en dergelijke
Artikel 245
Wildplassen, braken of zich ontlasten op het openbaar domein, tegen woningen en hun
aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen is verboden.
Artikel 246
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op het artikel 245 is bovendien gehouden om
dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot
ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.
Hoofdstuk 6 – Opslaan en gebruik van stoffen die hinder veroorzaken
Artikel 247
Het is verboden vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen te bewaren of
op te hopen die van aard zijn geurhinder te veroorzaken of die van aard zijn ongedierte aan
te trekken.
Artikel 248
§ 1. Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s, de vuilniskokers, alsook alle andere
inrichtingen die daarmee verband houden, in volmaakte staat van zindelijkheid houden.
§ 2. Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige
basis te doen ruimen. Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om
bij het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Behoudens bij
overmacht mag de ruiming niet gebeuren op zon- en wettelijke feestdagen.
Artikel 249
Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen
vrijkomen die hinder kunnen veroorzaken, is men ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om de hinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 250
In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei eruit
te verwijderen.
Artikel 251
De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat en dergelijke zijn ertoe
gehouden alle mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.
Artikel 252
Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden dat
de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.
Artikel 253
Eenieder die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 247 tot en met 252 is
bovendien gehouden om dadelijk over te gaan tot reiniging. Bij gebreke hiervan kan de
gemeente overgaan tot ambtshalve verwijdering of reiniging op kosten en risico van de in
gebreke blijvende persoon.
Hoofdstuk 7 – Leegstaande woningen
Artikel 254
De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het op een zodanige

wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid zonder inbraak, onmogelijk wordt.
Artikel 255
Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de
toegang voor huis- en knaagdieren en in het wild levende dieren te voorkomen.
Artikel 256
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen 254 en 255 is bovendien
gehouden om dadelijk over te gaan tot afsluiting. Bij gebreke hiervan kan de gemeente
overgaan tot ambtshalve afsluiting op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.
Hoofdstuk 8 – Ongezonde en/of bouwvallige woningen
Artikel 257
Het is verboden na te laten of te weigeren gehoor te geven aan de aanmaning van de
administratieve overheid om gebouwen die ongezond en/of bouwvallig zijn, te saneren, te
herstellen of te slopen.
Artikel 258
Degene die zich schuldig maakt aan inbreuken op het artikel 257 is bovendien gehouden om
dadelijk over te gaan tot het nemen van de opgelegde nodige maatregelen tot bescherming
van de openbare veiligheid. Bij gebreke hiervan kan de gemeente overgaan tot het nemen
van deze maatregelen op kosten en risico van de in gebreke blijvende persoon.
Hoofdstuk 9 – Vuur en rook
Artikel 259
Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester vuur te
maken in de open lucht.
Artikel 260
Het verbranden van huishoudelijk afval is verboden.
Artikel 261
Onverminderd de bepalingen van Vlarem en van het artikel 89, 8° van het Veldwetboek, is
het verboden hetzij in open lucht hetzij in een kachel of andere verbrandingsinrichting,
stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden.
Artikel 262
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod op
verbranding in de open lucht zoals bepaald in artikel 259 evenwel uitgesloten:
- het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur, tuinen en
landschappen als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel
van een wetenschappelijk experiment in overeenstemming met de bepalingen van
het Bosdecreet;
- het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden als fytosanitaire maatregel;
- het verbranden van onbehandeld droog hout en onversierde kerstbomen bij
periodieke socio-culturele evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en
decoratie voorafgaand verwijderd worden;
- het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur;
- het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of afgeleide producten
in sfeerverwarmers en barbecues.
§ 2. Bovenvermelde activiteiten, uitgesloten van het verbod op verbranding in open lucht,
kunnen enkel plaatsvinden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de
burgemeester. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor het verbranden in sfeerverwarmers en barbecues en wanneer het maken van vuur is opgenomen in een door
de overheid goedgekeurd beheersplan.
Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester bijkomende voorwaarden
opleggen. De burgemeester kan bovendien de verleende toestemming op elk moment
intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden zich voordoen of bij
langdurige droogte. De inschatting van de meteorologische omstandigheden gebeurt
door de burgemeester. Hij doet dit op basis van de aanwezigheid van eenvoudig te
bepalen meteorologische parameters.
Artikel 263
§ 1.
Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden.
§ 2. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in

houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal
300 kW.
§ 3. Het in §1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor
overeenkomstig de Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend.
§ 4. De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie
die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt.
§ 5. Het verbranden in (hout)kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist.
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open
haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of
gasgestookte decentrale verwarming beschikken.
Hoofdstuk 10 – Wildplakken
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Artikel 264
Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op de openbare weg, bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevel, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,
monumenten en andere constructies langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid
ervan.
Dit verbod geldt niet op plaatsen die door het college van burgemeester en schepenen tot
aanplakking zijn bestemd.
Artikel 265
Het is verboden reglementair aangebrachte affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of
te overplakken.
Artikel 266
Elke affiche dient te bevatten: identiteit (naam, voornaam, adres en telefoon) van de
verantwoordelijke uitgever.
Artikel 267
Alle aanplakkingen, van welke aard ook, die in overtreding met deze politiecodex werden
aangebracht, zullen ambtshalve worden weggenomen.
Artikel 268
Tegen de aanplakkers, of bij ontstentenis ervan, tegen de verantwoordelijke uitgever van de
affiches of de organisator van het evenement zal proces-verbaal worden opgesteld.
Betrokkenen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten voor het reinigen en herstellen van
de veroorzaakte schade tengevolge van wildplakken.
Afdeling 2 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 269 tem artikel 280: niet van toepassing in Herentals
Afdeling 3 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 281 tem artikel 286: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 11 – Vervoersondernemingen
Artikel 287
De vervoersondernemingen van goederen allerhande, die de openbare weg bevuilen, zijn
verplicht na het vervoer, laden, ontladen of parkeren, het trottoir, de andere delen van de
openbare weg of de goot te reinigen.
Hoofdstuk 12 – Reclamedrukwerk
Artikel 288
§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande
panden of in brievenbussen met een sticker waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers niet gewenst zijn.
§ 2 Als verantwoordelijke worden beschouwd de verdelers en bij ontstentenis ervan, de
verantwoordelijke uitgever en bij ontstentenis hiervan, de organisator.
§3
Niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 13 – Wegbermen
Artikel 289
Het is voor iedereen verboden om één of meerdere objecten te plaatsen in of op wegbermen
en straatgoten.

Afwijkingen kunnen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen
voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering in het kader van evenementen.
Artikel 290
Onverharde wegbermen mogen enkel mits schriftelijke toestemming van het college van
burgemeester en schepenen verhard worden. Het college bepaalt eveneens de verhardingsmodaliteiten.
Hoofdstuk 14 – Baangrachten
Artikel 291
Het is verboden baangrachten (= gracht die parallel loopt met een weg en als prioriteit heeft
het hemelwater van de weg en van aanpalende percelen op te vangen en af te voeren)
geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water
naar de bodem kunnen tegenwerken.
Artikel 292
Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen of gemeentewegen
wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden
afgeweken. Ingeval een afwijking kan worden verleend, wordt de toelating tot inbuizen
gegeven door het college van burgemeester en schepenen.
Hoofdstuk 15 – Lichthinder
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Artikel 293
Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden volgende definities:
- lichtvervuiling: verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door het overmatig en
verspillend gebruik van kunstlicht;
- lichthinder: de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat kan gaan om een
gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding of verstoring van avondlijke en nachtelijke
activiteiten;
- functionele lichtoverdracht: lichtoverdracht die het doelgebied niet overschrijdt en zonder
dewelke de uitbating van een inrichting niet mogelijk is of zonder dewelke de veiligheid
van de personen in die inrichting in het gedrang zou komen;
- lichtreclame: door middel van verlichte of lichtgevende boodschappen de aandacht
vestigen op een product, een merknaam of de naam van een inrichting;
- klemtoonverlichting: verlichting bedoeld om de aandacht te trekken of om het verlichte
onderwerp te accentueren. Indien het verlichte onderwerp een product, een merknaam of
de naam van een inrichting is, dan valt deze klemtoonverlichting onder de definitie van
lichtreclame.
- assimilatieverlichting: verlichting in serres ter bevordering van de plantengroei, wordt
zowel ’s nachts als overdag toegepast tot vele uren per etmaal.
Artikel 294
Onverminderd van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande verlichten en verlichting moet men de nodige maatregelen nemen om lichthinder en lichtvervuiling
te voorkomen.
Artikel 295
Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating van een inrichting en veiligheid van de aanwezige personen. Ze
mag de normale intensiteit van de meest nabije straatverlichting niet overschrijden, behalve
wanneer dit noodzakelijk is voor de uitbating.
Artikel 296
De verlichting wordt zo ontworpen dat in alle omstandigheden niet-functionele lichtoverdracht
naar de omgeving maximaal wordt beperkt. De verlichting is uitsluitend gericht op de plaats
waar het nodig is: het doelgebied. Al het licht dat vanaf het toestel buiten dit doelgebied
terecht komt, moet afgeschermd worden. Horizontaal, schuin opwaarts of volledig opwaarts
verlichten is verboden tenzij dit om technische of andere redenen niet anders mogelijk is. De
verlichting werkt uitsluitend in de periode dat zij functioneel is, daarbuiten is zij steeds
gedoofd.
Afdeling 2 – Bijzondere bepalingen
Artikel 297 – Verlichten van het luchtruim
Het is verboden in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente gespreid licht,

lichtbundels (laserlicht, gewoon kunstlicht, gebundelde lichtstralen …) of gelijkaardig licht
voort te brengen of te projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing.
Artikel 298 – Klemtoonverlichting
Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op het te verlichten doelgebied en moet,
indien technisch mogelijk, neerwaarts gericht zijn. De hele gevel verlichten is verboden. Alle
klemtoonverlichting moet gedoofd zijn van 24.00 tot 6.00 uur, of tegelijk met de straatverlichting indien deze vroeger wordt gedoofd, of na het einde van de uitbating indien dit later
is dan 24.00 uur.
Artikel 299 – Lichtreclame
§ 1. Aan en -uitgaande lichtreclames en lichtreclames voorzien van knipperlichten zijn
verboden.
§ 2.
Lichtreclames worden steeds van boven naar beneden verlicht.
Artikel 300 – Verblinden en hinderen van wegverkeer
§ 1. Het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere
inrichtingen aan te brengen die de bestuurders hinderen of verblinden.
§ 2. Het is verboden om verlichting zo te plaatsen dat gebruikers van de openbare weg
gehinderd of verblind worden.
Artikel 301 – Terreinverlichting
§ 1. Bij verlichting van oprit, parkeerplaats, tuin of deurportaal moet de particulier de nodige
maatregelen nemen om lichthinder in de omgeving te voorkomen. Permanente
verlichting dient gedoofd te worden van 24.00 tot 6.00 uur. Verlichting die slechts
gedurende een korte tijd wordt ingeschakeld door middel van een bewegingsmelder of
andere, dient niet uitgeschakeld te worden.
§ 2. Bij verlichting van parkings, ingangsdeuren of procesinstallaties moet de uitbater van
een inrichting de nodige maatregelen nemen om lichthinder in de omgeving te
voorkomen. Permanente verlichting dient gedoofd te worden van 24.00 tot 6.00 uur of
na einde van de uitbating. Verlichting die slechts gedurende een korte tijd wordt
ingeschakeld door middel van een bewegingsmelder of andere, dient niet uitgeschakeld te worden.
Artikel 302 – Verlichten van sportterreinen
Bij verlichting van voetbalvelden, tennis- of golf- en andere sportterreinen mag enkel het
doelgebied worden aangestraald. De verlichting dient gedoofd te worden na het beëindigen
van de sportprestatie of ten laatste om 24.00 uur.
Artikel 303 – Verlichten van serres
De eigenaars van serres dienen alle mogelijke maatregelen te nemen om lichthinder en
lichtvervuiling veroorzaakt door assimilatieverlichting zoveel mogelijk te beperken.
Artikel 304 – Etalageverlichting
Etalageverlichting dient te worden gedoofd van 24.00 tot 6 uur.
Artikel 305 – Binnenverlichting kantoorgebouwen
De binnenverlichting van kantoorgebouwen dient te worden gedoofd van 24.00 tot 6 uur op
voorwaarde dat er op dat moment geen activiteit meer is.
Artikel 306 – Feestverlichting
Het is verboden feestverlichting aan te brengen op de openbare weg zonder een voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de burgemeester.
Titel 2 – Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Hoofdstuk 1 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 307 tem artikel 356: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 2 – Herentals
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Onderafdeling 1 - Definities en toepassingsgebied
Artikel 357
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke
selectieve inzameling (exclusief het recyclagepark):
- huisvuil;
- grofvuil;
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;

- oude en vervallen geneesmiddelen;
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
§ 2.
De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:
- huisvuil;
- groente- en fruitafval zoals beschreven in artikel 389, §1;
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te
bieden.
Artikel 358
Behoudens schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het voor
iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd
om afvalstoffen in te zamelen.
Onderafdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
Artikel 359
§ 1. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met
dit reglement of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de
overtreder de onmiddellijke verwijdering van deze afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt
per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt
over een termijn van maximaal één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel
van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de
burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te
laten opruimen.
§ 2. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de
eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met dit
reglement of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van deze
afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximaal één week, te rekenen
vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de
gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
§ 3. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de eigenaar de kosten van de
verwijdering van de afvalstoffen verhalen op de overtreder.
§ 4. De gemeente is gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken
afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere
wettelijke bepalingen.
§ 5. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.
§ 6. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruiten tuinafval. Deze stapelplaats met een maximale oppervlakte van 10 m², niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.
Onderafdeling 3 – Aanbieden van afvalstoffen
Artikel 360
§ 1. Huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement.
Huishoudelijke afvalstoffen worden niet aanvaard als:
- ze worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
reglement;
- als de provisie voorgeschreven in het gemeentelijk belastingsreglement op de

ophaling en verwerking van afval bij het verstrijken van de betalingstermijn van de
eerste herinnering niet betaald is en waarbij het saldo onder 0 euro staat.
De aanbieder moet dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terugnemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door
de ophalers die van het college van burgemeester en schepenen de toelating kregen
afvalstoffen in te zamelen en door de toezichter in geval van inzameling via het
recyclagepark.
Deze ophalers en de toezichter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding
en de nodige richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke
politie, de leden van de federale en de lokale politie en de ambtenaren bedoeld in
artikel 54 van het Afvalstoffendecreet bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op
dit reglement en het opstellen van een proces-verbaal.
Artikel 361
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen slechts de
avond voor de vastgestelde ophaaldag vanaf 20.00 uur, op het openbaar domein
worden geplaatst.
§ 2. De aangeboden afvalstoffen moeten middels de voorgeschreven recipiënten of wijze
aangeboden worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel
worden geplaatst, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers
te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die
langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moeten de voorgeschreven recipiënten plaatsen op de dichtst bij
zijn perceel grenzende openbare weg die wel bereikbaar is voor de wagens van de
ophaaldienst.
§ 3. De aanbieders die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor de eventuele
uitspreiding van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, te doorzoeken, de inhoud ervan te ledigen of een gedeelte van de inhoud eruit te halen. Dit
mag enkel door het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie.
§ 5. De geledigde recipiënten moeten door de aanbieder op de dag van lediging terug
worden verwijderd van de openbare weg.
Afdeling 2 – Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 362
Deze afdeling is, tenzij verder anders bepaald in deze afdeling, van toepassing op de volgende inwoners van de gemeente, die voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in
de volgende categorieën:
a) elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
b) elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied
van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij
tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is
als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent
gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
c) ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTARsysteem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend
van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
d) verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en
semi-openbare instellingen, en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTARsysteem en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als

dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van
een elektronische gegevensdrager.
Artikel 363
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in de voorgeschreven
recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en
karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en
andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 364
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks huis aan huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten,
wegen en pleinen op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen.
§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet
worden meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het
huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van het recyclagepark.
§ 4. In afwijking van §3 kunnen kleine hoeveelheden huisvuil afkomstig van gezinnen vermeld in artikel 362 punt a). om gegronde, dringende redenen (ernstige geurhinder, niet
geplande hospitalisatie of reis gedurende een periode waarin minstens twee
opeenvolgende huis-aan-huisinzameling van huisvuil gepland zijn) toegelaten worden
op het recyclagepark.
Het bedoelde afval moet in een gesloten, lekvrije afvalzak van 60 liter worden aangeboden. De afvalzak mag maximaal 10 kg wegen.
§ 5. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van andere dan
door het college van burgemeester en schepenen aangestelde afvaltransporteurs
(overbrengers).
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 365
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten
gescheiden worden aangeboden in de daarvoor bestemde gemeentelijke restafvalzakken met opschrift ‘Stad Herentals’. De recipiënt moet zorgvuldig worden gesloten
en mag geen scheuren of lekken vertonen.
§ 2.
Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg.
§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten worden
aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen
gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie
van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 366
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten
gescheiden aangeboden worden in een grijze container voorzien van een ingebouwde
elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingreglement op de ophaling en verwerking van afval. De recipiënt moet zorgvuldig
gesloten worden en mag geen scheuren, barsten of lekken vertonen.
§ 2.
Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
- 15 kg voor een container van 40 liter;
- 50 kg voor een container van 120 liter;
- 80 kg voor een container van 240 liter;
- 200 kg voor een container van 1100 liter.
§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten
aangeboden worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of

gezondheid van de ophaler.
§ 4. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aanhuisophaling kunnen per aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een
uitzondering aanvragen. De inwoner moet vooraf contact opnemen met de DIFTARinformatielijn op het nummer 0800 97 687.
§ 5. Het in §4 bedoelde afval moet in een afvalzak van 60 liter worden aangeboden en
moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag
maximaal 15 kg wegen.
Onderafdeling 4 – Gebruik van de huisvuilcontainer
Artikel 367
§ 1. De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd. Deze kan niet worden geweigerd
door de gezinnen vermeld in artikel 362 punt a).
§ 2. De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik
aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de ophaling van het huisvuil
en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 368
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud
van de huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de
gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade of diefstal moet de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op
nemen met de DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800 97 687 met het oog op de
herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk
gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 369
De huisvuilcontainer moet verbonden blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn
nieuwe adres.
Artikel 370
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen.
Afdeling 3 – Inzameling van grofvuil
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 371
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-,
fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, plasticverpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur,
bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 372
§ 1. Het grofvuil wordt eenmaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten,
wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op
het recyclagepark. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
§ 2. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie
van het bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het grofvuil gebruik te maken van andere dan
door het college van burgemeester en schepenen aangestelde afvaltransporteurs
(overbrengers).
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding

Artikel 373
§ 1. Het grofvuil wordt aangeboden na melding en betaling zoals bepaald in het gemeentelijk retributiereglement ophalen huishoudelijk afval van groot formaat. De melding en
betaling moet gebeuren op het administratief centrum, ten laatste twee werkdagen
voorafgaand aan de ophalingsdag. Hierbij wordt meegedeeld om welk grofvuil het gaat
en hoeveel men zal aanbieden. Door de ontvanger van de melding wordt de aard van
het grofvuil bepaald in een nota en de inzameldag vastgelegd. De aanvrager
ondertekent deze nota.
§ 2. Indien blijkt dat de hoeveelheid niet in overeenstemming is met hetgeen genoteerd
werd of indien er andere goederen meegegeven worden dan opgegeven bij de aanvraag, is de ophaaldienst bij machte de niet genoteerde goederen te laten staan.
§ 3. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet
zwaarder zijn dan 50 kg en niet groter zijn dan 2,5 meter op 1,5 meter.
§ 4. Alle voorwerpen moeten zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.
Afdeling 4 – Selectieve inzameling van glas
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 374
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering
van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas en ander hittebestendig glas,
gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen, ... (deze
lijst is niet limitatief).
§ 2.
Hol glas betreft alle flessen en bokalen (verpakkingsglas).
§ 3.
Vlak glas betreft vensterglas.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 375
§ 1. Hol glas en vlak glas wordt ingezameld op het recyclagepark. Hol glas wordt ook
ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het
gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de
gemeente.
§ 2. Hol glas en vlak glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling,
andere dan deze van glas.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 376
Hol glas dat naar de glascontainer wordt gebracht moet, afhankelijk van de kleur, in de
daartoe voorziene opening van de glascontainers worden gedeponeerd. Hol glas moet leeg
en voldoende gereinigd zijn.
Artikel 377
§ 1. Het deponeren in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan hol glas,
is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen
achter te laten.
§ 2.
Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 en 8.00 uur.
Afdeling 5 – Selectieve inzameling van papier en karton
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 378
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-,
week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk,
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en
papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of
karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde
papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere
materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-,
meststoffen- en sproeistofzakken,... (deze lijst is niet limitatief).
Onderafdeling 2 – Inzameling

Artikel 379
§ 1. Papier en karton wordt maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen
en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde dagen. Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde
fractie van het bedrijfsafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan
die van papier en karton.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 380
§ 1. Bij de huis-aan-huisophaling moet het papier en karton worden aangeboden in een
kartonnen doos of in een papieren zak of samengebonden met een koord.
§ 2. Het gewicht van een aangeboden doos, zak of samengebonden pak papier en karton
mag niet hoger zijn dan 10 kg.
Afdeling 6 – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 381
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals beschreven in artikel 5.5.2.1 van het VLAREA.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 382
KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 383
§ 1. Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van
andere afvalstoffen aangeboden te worden in een daartoe geschikt recipiënt.
§ 2.
Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer.
Artikel 384
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren
van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden
samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het
lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.
Artikel 385
§ 1. Het KGA dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling wordt door de begeleider van het
ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder
van het KGA mag dit niet zelf doen.
§ 2. Het KGA dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde
personeel in de inrichting aansluitend bij het containerpark gedeponeerd. De aanbieder
van het KGA mag dit niet zelf doen.
§ 3. De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde
van het bevoegde personeel.
Onderafdeling 4 – Gebruik van het KGA-recipiënt
Artikel 386
§ 1. De milieubox, geleverd door het Vlaamse Gewest, is eigendom van het Vlaamse
Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De
inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud
van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de milieubox
uitsluitend mag worden gebruikt voor de opslag van KGA.
§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies moet de inwoner de gemeente hiervan onverwijld in kennis stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe
milieubox.
De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in
geval van oneigenlijk gebruik.
Artikel 387

De milieubox blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing
mag de inwoner de milieubox niet mee nemen naar zijn nieuw adres.
Afdeling 7 – Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 388
Deze afdeling is, tenzij verder anders bepaald in deze afdeling, van toepassing op de volgende inwoners van de gemeente, die voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in
de volgende categorieën:
1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister;
2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied
van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij
tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans
ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat
ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is
als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als dusdanig gekend is als afvalproducent
gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTARsysteem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of GFT
vergelijkbaar bedrijfsafval en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend
van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en
semi-openbare instellingen, en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTARsysteem en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of GFT en als
dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van
een elektronische gegevensdrager.
Deze afdeling is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan thuiscomposteren doen.
Artikel 389
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder groente- en fruitafval verstaan:
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval omvat versnipperd
snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en
siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, schaafkrullen en mest van
kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna GFT-afval genoemd.
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder organisch-biologisch bedrijfsafval
verstaan: alle afvalstoffen, vermeld in artikel 389, §1, ontstaan door een met de huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§ 3. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit stofzuiger, as
van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, mosselschelpen e.d. worden niet als GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval
beschouwd.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 390
§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks huis
aan huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht
op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde tijdstippen.
§ 2. GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een
selectieve inzameling, andere dan deze van GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar

bedrijfsafval.
§ 3. Verontreinigd GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 391
§ 1. Het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden
aangeboden te worden in een groene container voorzien van een ingebouwde
elektronische gegevensdrager van 40 l, 120 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt
overeenkomstig de toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de ophaling en verwerking van afval.
§ 2.
Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
- 15 kg voor een container van 40 liter;
- 50 kg voor een container van 120 liter;
- 200 kg voor een container van 1100 liter.
Onderafdeling 4 – Gebruik van de GFT-container
Artikel 392
De GFT-container blijft eigendom van de door de gemeente aangewezen ophaaldienst,
zijnde IOK Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking
gesteld voor de duur van de ophaling van het GFT en organisch-biologisch vergelijkbaar
bedrijfsafval.
Artikel 393
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud
van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de GFT-container
uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van GFT en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade of diefstal moet de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact
opnemen met de DIFTAR-infomatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de
herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk
gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 394
De GFT-container moet verbonden blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar zijn
nieuwe adres.
Artikel 395
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een GFT-container kunnen bij de gemeente een GFT-container aanvragen.
Afdeling 8 – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 396
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen
verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan: plasticflessen en
flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§ 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
mogen geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 397
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde
dagen. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden
ook ingezameld op het recyclagepark.

§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden
meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil
of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
§ 3. Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 398
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons moeten aangeboden worden in de daarvoor bestemde blauwe PMD-afvalzakken met logo van IOK en
Fost Plus.
§ 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg en moet gesloten worden
aangeboden.
Afdeling 9 – Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen
Onderafdeling 1 – Definitie
Artikel 399
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit
ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor
hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijk textielafval verstaan: alle
niet-verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed,
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Onderafdeling 2 – Inzameling
Artikel 400
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar
de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark, en de
door de OVAM erkende kringloopcentra.
§ 2. Alleen de organisaties die toelating hebben van het college van burgemeester en
schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende
textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen, respectievelijk huisaan-huisinzameling te organiseren.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van
het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het
textiel.
§ 4. Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het door
de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente.
Deze inzameling kan gebeuren op afroep.
Onderafdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 401
De herbruikbare goederen moeten aangeboden worden volgens de regels van het kringloopcentrum.
Afdeling 10 – Het recyclagepark
Onderafdeling 1 – Algemeen
Artikel 402
Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op
de maximale recyclage van deze afvalstoffen.
Artikel 403
Het recyclagepark is gelegen te Hemeldonk 10, 2220 Herentals.

Artikel 404
§ 1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de stad Herentals en
voor de ondernemingen, verenigingen en scholen die op het grondgebied van de stad
Herentals gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen conform zijn
aan de definitie in artikel 390 van dit reglement.
§ 2. Particulieren die een eigendom hebben in Herentals mogen afvalstoffen afkomstig van
opkuis of verbouwingswerken aan hun eigendom naar het recyclagepark brengen.
De eigenaar dient een verklaring op eer te ondertekenen waarin hij verklaart dat de
afvalstoffen afkomstig zijn van opkuis of verbouwingswerken van een eigendom
gelegen te Herentals en hij of zij de eigenaar is. Indien de verbouwingswerken
vergunningplichtig zijn, volstaat een kopie van de bouwvergunning.
§ 3. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor voertuigen met een hoogst toegelaten
gewicht kleiner dan 7000 kg, en met een maximumlengte van 9 meter.
§ 4. Het recyclagepark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet
toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
Onderafdeling 2 – Gebruik van het recyclagepark
Artikel 405
§ 1. Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden.
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige recyclageparktoezichters, enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene
container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
- papier en karton;
- hol glas;
- bouw- en sloopafval: inert bouwpuin;
- (gebonden) asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- harde kunststoffen;
- PVC-kunststoffen;
- plasticverpakkingen;
- metalen verpakkingen;
- drankkartons;
- textiel en lederwaren;
- oude metalen (metalen gemengd);
- groenafval;
- houtafval;
- afgedankte elektrische en elektronische apparaten;
- klein gevaarlijk afval (KGA) in een inrichting aansluitend bij het containerpark;
- grofvuil;
- vlak glas;
- kringloopgoederen.
§ 2. Onder groenafval wordt verstaan: tuinafval zoals beschreven in artikel 389, §1, snoeihout en boomstronken. Snoeihout, gazonmaaisel, bladeren en boomstronken moeten
vooraf maximaal worden gesorteerd en gescheiden van het tuinafval worden aangeboden.
Snoeihout zijn alle houtige delen die bij het snoeien van bomen of heesters worden
afgesneden. Haagscheersel en grasachtige planten zoals riet en bamboe worden niet
beschouwd als snoeihout.
§ 3. KGA afkomstig van ondernemingen mag niet aangeboden worden op het containerpark. Zij dienen zich op een reglementaire wijze te ontdoen van deze afvalstoffen,
conform de vigerende wetgeving.
Artikel 406
Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de recyclageparktoezichters.
Artikel 407
§ 1. Wanneer zich te veel aanbrengers van afvalstoffen in het recyclagepark bevinden of
wanneer een goede en vlotte verkeersregeling in het recyclagepark dit vereist, is het

de recyclageparktoezichters toegestaan aanbrengers van afvalstoffen buiten de
omheining van het recyclagepark te laten wachten.
§ 2.
Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.
§ 3.
Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark
Artikel 408
§ 1.
De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden.
§ 2.
De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur.
§ 3.
De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§ 4. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de recyclageparktoezichters te volgen.
Artikel 409
§ 1. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de
overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de recyclageparktoezichters verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.
§ 2. Het is verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining
op het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten.
Artikel 410
Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers,
gebouwen, beplantingen of uitrusting.
Hoofdstuk 3 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 411 tem artikel 462: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 4 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 463 tem artikel 489: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 5 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 490 tem artikel 541: niet van toepassing in Herentals
DEEL 7 – DIVERSE BEPALINGEN
Titel 1 – Gemengde inbreuken
Artikel 542
Het is verboden, zoals bepaald in artikel 526 van het Strafwetboek: vernielen, neerhalen,
verminken of beschadigen van:
- grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
- monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare
versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn
opgericht;
- monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken,
tempels of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.
Artikel 543
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 537 van het Strafwetboek:
- kwaadwillig een of meer bomen omhakken of zodanig snijden, verminken of ontschorsen
dat zij vergaan, of een of meer enten vernielen.
Artikel 544
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 545 van het Strafwetboek:
- geheel of ten dele grachten dempen, levende of dode hagen afhakken of uitrukken,
landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielen;
- grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen
verschillende erven te bepalen, verplaatsen of verwijderen.
Artikel 545
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 559, 1° van het Strafwetboek:
- buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen.
Artikel 546
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 563, 2° van het Strafwetboek:
- opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook
gemaakt.

Artikel 547
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 563, 3° van het Strafwetboek:
- daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits de daders niemand gewond of
geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren;
- in het bijzonder opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op
iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.
Artikel 548
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 534bis van het Strafwetboek:
- zonder toestemming graffiti aanbrengen op roerende of onroerende goederen.
Artikel 549
Het is verboden, zoals bepaald in het artikel 534ter van het Strafwetboek:
- opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigen.
Titel 2 – Begraafplaatsen en lijkbezorging
Hoofdstuk 1 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 550 tem artikel 579: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 2 – Herentals
Afdeling 1 – Toepassingsgebied
Artikel 580
Dit reglement geldt voor de begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven,
behalve artikel 588 dat enkel voor de begraafplaats van Herentals geldt.
Afdeling 2 – Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan
Artikel 581
Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats moeten
de gemeentelijke diensten minstens 24 uur vooraf gewaarschuwd zijn, waarbij vermeld wordt
of het gaat om een begraving, urnebegraving, een bijzetting in het columbarium of een
uitstrooiing. Die verplichting rust bij de nabestaanden of hun gemachtigde.
Artikel 582
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer
geopend worden.
Afdeling 3 – Lijkenvervoer
Artikel 583
Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang van het geval, onderworpen aan de formaliteiten, vermeld in:
a) het KB van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar Luxemburg of
Nederland;
b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet worden naar
een ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend
heeft;
c) het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een land dat
niet bedoeld wordt in a) of b).
Niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moeten individueel met een lijkwagen of op een
passende wijze worden vervoerd.
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van de
welvoeglijkheid.
Afdeling 4 – Begravingen
Artikel 584
De begraafplaats is bestemd voor de begraving van personen:
- die inwoner van de stad zijn;
- die werkelijk in de gemeente verblijven, maar omwille van hun persoonlijk statuut
vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters en gelijkgesteld worden met
personen die werkelijk zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters;
- die rechten kunnen putten uit een bestaande concessie.
Personen die niet tot bovenstaande categorieën behoren, kunnen op de begraafplaatsen van
Herentals bijgezet worden. De nabestaanden betalen hiervoor een belasting.
Onder begraving of graf wordt in onderhavig reglement elke wettelijke toegelaten manier van
lijkbezorging bedoeld.

Artikel 585
Een stoffelijk overschot in een niet-geconcedeerd graf en de op dit graf geplaatste graftekens
mogen ten vroegste na 20 jaar verwijderd worden, op voorwaarde dat er effectief plaatsgebrek is. Graven op het kinderpark mogen ten vroegste na 40 jaar verwijderd worden.
Artikel 586
Alle begravingen worden volgens plan uitgevoerd in regelmatige volgorde, tenzij in een
bestaand graf begraven wordt. De burgemeester kan op gemotiveerde wijze afwijken van de
regelmatige volgorde van begraving.
Artikel 587
Er mag enkel opgegraven worden met een toelating van de burgemeester. De kosten voor
een opgraving, verplaatsing van stoffelijke resten en een eventuele crematie zijn ten laste
van de aanvragers ervan, behalve als de opgraving gebeurt op bevel van het gerecht.
Artikel 588
Er is op de begraafplaats van Herentals een speciale plaats voorbehouden voor de begraving van de belijders van de islamitische godsdienst waarbij de graven in de richting van
Mekka worden geordend. Voor het overige zijn de begravingen op dit perceel onderworpen
aan de voorschriften van onderhavig reglement.
Artikel 589
Er is op de begraafplaats een speciale plaats voorbehouden voor niet-levensvatbare
kinderen.
Artikel 590
Op het algemeen plan van aanleg van de begraafplaats zijn parken voorbehouden voor
kinderen onder de 14 jaar.
Afdeling 5 – Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de graven
Artikel 591
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm,
afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid,
veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
Er worden geen nieuwe grafkelders toegestaan. In de bestaande grafkelders mag begraven
worden zolang hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is.
De graven mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
- gewone graven: 2,20 x 1,20 meter;
- kindergraven: 1,80 x 0,80 meter;
- graf voor urnen: 0,60 x 0,60 meter;
- columbariumnis: 0,40 x 0,40 meter.
Artikel 592
Rechtopstaande graftekens mogen niet hoger zijn 1,50 meter, niet breder zijn dan 0,70
meter en niet dikker zijn dan 0,20 meter.
Liggende graftekens mogen niet langer zijn dan 1,60 meter en niet breder dan 0,80 meter.
De afdekplaat voor een urnengraf mag niet langer zijn dan 0,50 meter en niet breder zijn dan
0,50 meter, en moet uit natuursteen vervaardigd zijn.
De afdekplaat voor een columbariumnis mag niet langer zijn dan 0,40 meter en niet breder
zijn dan 0,40 meter, en moet uit natuursteen of metaal vervaardigd zijn.
Artikel 593
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en
doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Artikel 594
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats
worden achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester
van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 595

Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten
dele uit breekbaar glas.
Artikel 596
De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat
onderhouden worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke
hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen
van het gemeentebestuur.
Artikel 597
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Banken zijn niet
toegestaan. Tussen en rond de graven en de graftekens mogen geen beplantingen, bedekkingsmaterialen of andere voorwerpen aangebracht of geplaatst worden.
Artikel 598
§ 1. De scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de nabestaanden opnieuw recht gezet of verwijderd worden.
§ 2. De aangevoerde grafsteen of –tekens die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de
sluiting van de begraafplaats niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken nabestaanden de dag erna vóór 10 u ’s morgens verwijderd worden. Zo niet zullen
grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en
zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de gemeente.
Artikel 599
De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven.
Afdeling 6 – Concessies
Artikel 600
Er worden geen nieuwe concessies verleend.
Bestaande concessies kunnen hernieuwd worden voor een termijn van 30 jaar, op voorwaarde dat de aanvraag tot hernieuwing voor het verval van de oorspronkelijke concessie of bij
een bijzetting in de concessie wordt ingediend.
Voor de verlenging van de concessie moet een vergoeding betaald worden die wordt vastgesteld in een gemeentelijk tariefreglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen.
Afdeling 7 – Crematie – columbarium – asverstrooiing
Artikel 601
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op de begraafplaats:
a) in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats begraven worden;
b) in urnen worden geplaatst die in een gesloten nis van het columbarium van de begraafplaats bijgezet worden.
De urne mag de afmetingen van 0,20 meter diameter en 0,30 meter hoogte niet overschrijden.
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente
afgesloten.
c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats. Dat gebeurt
door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag
worden bediend.
De nabestaanden van een gecremeerd stoffelijk overschot kunnen een naamplaatje laten
aanbrengen op de gedenkzuil van de strooiweide. Het plaatje is 0,08 meter x 0,05 meter
groot en is vervaardigd uit goudgeel aluminium. In het plaatje zijn de naam en voornaam,
de geboortedatum en de datum van overlijden gegraveerd. De vergoeding voor het
naamplaatje wordt in een gemeentelijk retributiereglement vastgesteld. Het plaatje wordt
als grafteken beschouwd en kan na 20 jaar verwijderd worden overeenkomstig artikel 594
van dit reglement.
De as kan eveneens worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee en begraven, bewaard of uitgestrooid worden op een andere plaats dan
op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee of de begraafplaats in
overeenstemming met de geldende bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Afdeling 8 – Politie
Artikel 602

De gemeentelijke begraafplaats is alle dagen toegankelijk van 8.00 tot 18.00 uur, behoudens
afwijkingen die door de burgemeester toegelaten zijn.
Artikel 603
Mindervaliden of personen die slecht ter been zijn, mogen met hun wagen op de begraafplaats van Herentals rijden, elke vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur en elke zaterdag van 13.00
tot 17.00 uur.
Artikel 604
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of beschadigingen welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd
worden aan de graven, erop aangebrachte gedenktekens, beplantingen, …
Artikel 605
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
- aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die bepaald zijn
in het decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening;
- goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 606
Het is verboden:
- de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te betreden
of op welke wijze dan ook te beschadigen;
- de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te beschadigen;
- binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval neer te
leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;
- om zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die niet
overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied verschuldigd aan
de doden;
- met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, onverminderd de toepassing van artikel
603 of om uitzonderlijke redenen waarvoor toestemming wordt verleend door de
burgemeester;
- vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende
bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
- opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de
doden verschuldigde eerbied verstoren.
Hoofdstuk 3 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 607 tem artikel 663: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 4 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 664 tem artikel 709: niet van toepassing in Herentals
Hoofdstuk 5 – Niet van toepassing in Herentals
Artikel 710 tem artikel 761: niet van toepassing in Herentals
Titel 3 – Parken en speelpleinen
Artikel 762
Deze titel is van toepassing op alle terreinen door de gemeente bijzonder ingericht als
parken, plantsoenen en speelterreinen voor kinderen, zelfs indien deze gemeentelijke nutsvoorziening slechts bestaat uit één of meerdere speeltuigen of -inrichtingen en niet omheind
is.
In dit laatste geval is dit besluit van toepassing op de speeltuigen, inrichtingen en hun
onmiddellijke omgeving.
Artikel 763
De speeltuigen of -inrichtingen mogen slechts gebruikt worden door kinderen beneden de 14
jaar.
De gemeente duidt de toestellen aan die door andere leeftijdsgroepen mogen gebruikt
worden.
De andere aanwezigen mogen in geen geval de kinderen het ongestoord gebruik van de

speeltuigen en -inrichtingen hinderen.
De speeltuigen of -inrichtingen mogen slechts gebruikt worden voor de specifieke doeleinden
waarvoor zij ontworpen en geplaatst zijn.
De speelpleinen zijn verboden voor honden.
Artikel 764
In parken en plantsoenen is het verplicht honden aan de leiband te houden.
Artikel 765
Het is in parken, plantsoenen en speelpleinen verboden:
- beplantingen te betreden. Tenzij anders aangeduid, mogen de grasvelden betreden
worden, op een wijze dat geen schade aan het gras wordt toegebracht;
- te spelen of sport te beoefenen die hinderlijk is voor andere bezoekers, of die schade
kunnen toebrengen aan de beplantingen,
- elektronische toestellen die geluid produceren toe te laten. Dit geldt niet voor apparaten
waarvan het geluid alleen door de gebruiker wordt waargenomen;
- graafwerken uit te voeren;
- samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, het publiek te hinderen;
- zich voort te bewegen met voertuigen. Dit verbod geldt niet voor:
- voertuigen (in de meer uitgebreide zin van het woord) aangewend voor het onderhoud
van het park en de plantsoenen en dienstvoertuigen;
- voertuigen bestemd voor het vervoer van zieken en mensen met een handicap.
- bloemen, vruchten, zwammen of fruit te plukken of vernietigen, takken af te snijden,
gewassen uit te trekken, scheuten of takken af te breken, bomen en beplantingen te
beschadigen, of op om het even welke wijze schade te veroorzaken aan wegen, gebouwen, installaties, uitrustingen en afsluitingen;
- gevaarlijke of hinderlijke stoffen binnen te brengen;
- in de bomen te klimmen;
- eieren of nesten te roven, of op andere wijze schade toe te brengen aan de vogelrijkdom
en andere fauna;
- papier, afval, vuilnis of op om het even welke voorwerpen neer te leggen, achter te laten
of weg te werpen, elders dan in de speciaal daartoe bestemde afvalbakken;
- in bedoeld park en plantsoenen publiciteit te voeren;
- vuur te maken in de plantsoenen en het park;
- voorwerpen, die aangebracht zijn tot algemeen nut en tot verfraaiing, te gebruiken voor
een doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te beschadigen of te vernielen;
- afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen;
- in het park te overnachten of te kamperen;
- geschriften of druksels van welke aard ook neer te leggen, aan te plakken, te verkopen of
uit te delen;
- om het even wat te verkopen of aan te bieden, te leuren, te collecteren, om het even
welke handelsactiviteit uit te voeren;
- alcoholische dranken binnen te brengen en te gebruiken;
- deze te betreden buiten de openingsuren.
Artikel 766
Het is verboden het personeel te hinderen bij het toezicht.
Artikel 767
Afwijkingen van dit artikel kunnen toegestaan worden bij besluit van de burgemeester.
Artikel 768
Bezoekers van speelpleinen, parken en sportterreinen moeten zich schikken naar het
huishoudelijk reglement van desbetreffend speelplein, park of sportterrein.
Door het betreden van de speelpleinen, parken en sportterreinen, die beschikken over huishoudelijke reglementen, verklaart ook de toevallige gebruiker zich akkoord met de naleving
er van. Deze reglementen liggen ter inzage aan de respectievelijke balies of worden uitgehangen.
Het niet naleven van deze huishoudelijke reglementen maakt op zich reeds een inbreuk uit
op huidig artikelen kan als dusdanig gesanctioneerd worden onverminderd maatregelen
vervat in het overtreden huishoudelijk reglement.
Titel 4 – Netepark

Artikel 769
Het is verboden in recreatiedomein het Netepark samenscholingen te veroorzaken of de
doorgang te belemmeren.
Artikel 770
Het is verboden in recreatiedomein het Netepark bezoekers en baders lastig te vallen,
opzettelijk te hinderen of te intimideren via ongepaste aanrakingen en/of beledigingen.
Titel 5 – Meldingsplichtige bouwwerken
Artikel 771
Inbreuken op de meldingsplicht zoals bepaald in artikel 4.2.2 van de Codex Ruimtelijke
Ordening en haar uitvoeringsbesluit worden bestraft met een gemeentelijke administratieve
sanctie.
DEEL 8 – SLOTBEPALINGEN
Titel 1 – Strafbepalingen
Artikel 772
Voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van deze
politiecodex bestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 250 euro,
opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, of met een door het college van burgemeester
en schepenen genomen beslissing tot administratieve schorsing of intrekking van een
afgeleverde toelating of vergunning en/of tot een tijdelijke of definitieve administratieve
sluiting van een instelling, dit alles overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 mei
1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties.
Titel 2 – Inwerkingtreding en opheffingsbepalingen
Artikel 773
Dit politiereglement treedt in werking op 1 januari 2011
Artikel 774
Alle voorgaande politiereglementen worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit
reglement met uitzondering van :
- het politiereglement op watervoorraden van 7 maart 1994,
- de politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in
inrichtingen toegankelijk voor het publiek van 7 december 2004,
- het politiereglement in gebruikname openbaar domein van 2 juli 1996.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Rombouts en Van den Eynden.

018 Bewakingscamera parking Netepark
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 22/5/2006 werd de registratie van beelden van het camerabewakingssysteem van het
zwembaden- en recreatiecomplex Netepark geregistreerd bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer VT4004498 en in het openbaar
register gepubliceerd.
Met de wet van 21/3/2007 wordt de plaatsing van camera’s in besloten, voor publiek
toegankelijke plaatsen en niet-besloten plaatsen (straten, pleinen enz) onderworpen aan een
advies van de gemeenteraad en de korpschef van de betrokken politiezone.
Omdat de beheerder van mening was dat na de publicatie van het bestaande camerabewakingssysteem van het Netepark in het openbaar register op 22/5/2006 de registratie in
orde was, werd geen verdere actie meer ondernomen.
De korpschef van de politiezone Neteland wijst er echter op dat de registratie toch moet
gebeuren conform artikel 14 van de wet van 21/3/2007.
Omdat er ook een camera geplaatst is op een niet-besloten plaats (parking Netepark) moet
bij de aangifte een positief advies gevoegd worden van de gemeenteraad en de korpschef
van de politiezone Neteland. Daarnaast dient een nieuw thematisch aangifteformulier
gebruikt te worden.
Op 6/9/2010 heeft de korpschef Politiezone Neteland gunstig geadviseerd voor de plaatsing
en het gebruik van een vaste bewakingscamera op de parking van het zwembaden- en

recreatiecomplex Netepark, Vorselaarsebaan 56 te Herentals.
Juridische grond
- Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens.
- Wet van 21/3/2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
Argumentatie
Het camerabewakingssysteem was al van bij de opening van het nieuwe zwembadencomplex in 2002 in gebruik. Het systeem werd in 2006 deels vernieuwd door vervanging van
het videoband opnameapparaat door een digitaal opnameapparaat en in 2009 uitgebreid.
Het camerabewakingssysteem van het Netepark is een vast observatiesysteem dat tot doel
heeft:
- misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
- overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
De meest voorkomende overlastvormen in het Netepark zijn:
- het niet respecteren van het interne reglement
- diefstal uit kleedkastjes en op de parking (fietsdiefstallen) en op de ligweide
- verbale agressie
- vechtpartij
- lastig vallen en handtastelijkheden ten aanzien van meisjes
- begluren
De meest voorkomende plaatsen van overlast in het Netepark zijn:
- glijbaantoren
- blotevoetengang
- zwembaden
- inkomhal
- parking
In het Netepark werden de camera’s geplaatst op volgende plaatsen, in functie van de
ervaringen met overlast en incidenten die aanleiding gaven tot interventie van de politie:
- besloten plaats toegankelijk voor publiek:
inkomhal, schoenengang, blotevoetengang, ingang glijbaantoren, glijbaantoren
- niet-besloten plaats:
parking recreatiepark: deels fietsenstalling en deels inkom recreatiepark
De camera’s zijn zo gericht dat de beelden de intimiteit van de bezoekers niet kunnen
schenden (dus niet op de douches of de toiletten), in toepassing van art 10 van de wet van
21/3/2007.
De beelden worden digitaal opgenomen. Zij kunnen, maar worden niet in real time bekeken,
dat is organisatorisch niet de bedoeling en zou een onevenredige personeelslast veroorzaken.
Het bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals is verantwoordelijk voor de verwerking, de beheerder van het Netepark is verantwoordelijk voor de organisatie van de verwerking. Het personeel AGB Sport en Recreatie Herentals heeft om organisatorische redenen
(bv opzoeken van incidenten tijdens afwezigheid van de beheerder) toegang tot de beelden
en hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.
De bewaartermijn is nooit langer dan drie weken (dit wordt door het digitale opnameapparaat
verzekerd), behalve als de opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf of overlast
aan te tonen of schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of
een slachtoffer te identificeren.
In dat geval worden de beelden bewaard door de beheerder van het Netepark. Zij worden
uitsluitend op vraag van de politie op CD schijf gebrand om ze ter beschikking te kunnen
stellen van de politiediensten.
De Camerawet verbiedt stiekem of heimelijk gebruik van bewakingscamera’s. Dit betekent
dat de gefilmde persoon altijd voorafgaande toestemming moet geven. Artikel 8 van de wet
van 21/3/2007 stelt dat het feit dat men een plaats binnenkomt waar een pictogram de
bezoeker over het gebruik van een bewakingscamera inlicht, wordt aanzien als een voorafgaande toestemming. In het Netepark zijn pictogrammen aangebracht aan de poort van de
hoofdingang en aan de publieksingangen van het zwembadencomplex. De pictogrammen
zijn naar afmetingen en inhoud (inlichtingen over de contactpersoon) strikt in overeen-

stemming met het uniform model dat wordt voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van
10/2/2008, tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt.
Toegang verlenen tot de beelden door een persoon die niet verantwoordelijk is voor de
verwerking, of de persoon die onder zijn gezag handelt, is strafbaar met een geldboete
volgens artikel 13 van de wet van 21/3/2007.
Niet voldoen aan de voorwaarden waaronder de plaatsing en het gebruik van camera’s zijn
toegestaan (positief advies van de gemeenteraad en de korpschef voor een camera in een
niet-besloten plaats, in casu de camera die op de parking van het Netepark gericht staat op
de fietsenstalling en ingang van het recreatiepark) is strafbaar met een geldboete volgens
artikel 13 van de wet van 21/3/2007.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het positief advies van de korpschef Politiezone
Neteland van 6 september 2010 en geeft eenparig een positief advies voor het opnemen van
beelden op de parking van het Netepark, Vorselaarsebaan 56, Herentals.

019 Goedkeuring jeugdbeleidsplan 2011-2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Regering verleent subsidies aan gemeentebesturen om een lokaal jeugdbeleid
te voeren. Om de voorziene subsidie te bekomen dient het stadsbestuur een jeugdbeleidsplan op te maken.
Het stedelijk jeugdbeleidsplan is een plan dat elke drie jaar door het stadsbestuur wordt
opgemaakt in samenspraak met kinderen en jongeren, het jeugdwerk en bevoorrechte
getuigen zoals ouders, jeugdhulpverleners en andere jeugdwerkers.
In het beleidsplan wordt concreet beschreven hoe het stadsbestuur in het beleid aandacht
zal hebben voor de jeugd en het jeugdwerk en deze doelgroep zal ondersteunen.
Er is een stuurgroep samengesteld die het plan opmaakt en opvolgt. Dit is een forum
geworden waar beleidsmakers, deskundigen, jongeren en jeugdwerkers met elkaar communiceerden over het te ontwikkelen plan. Communicatieve planning staat centraal. Dat
betekent dat kinderen, jongeren, het jeugdwerk en deskundigen betrokken zijn bij de opmaak
van het plan. De stuurgroep heeft informatie verzameld om een beleidsplan te schrijven, dat
rekening houdt met de meningen, behoeften, suggesties en kritieken die betrokkenen over
het huidige jeugdbeleid te kennen hebben gegeven.
Het schepencollege keurde de ontwerpteksten van de inhoudelijke hoofdstukken en het
financieel plan principieel goed op 29/3/2010, 19/4/2010, 11/5/2010, 17/5/2010 en 25/5/2010.
Het ontwerpplan werd ter verificatie voorgelegd aan de afdeling jeugd. Het advies van de afdeling jeugd handelt uitsluitend over het naleven van de formele vereisten die in het decreet
en de uitvoeringsbesluiten bepaald zijn. Het ingediende voorontwerp voldoet aan deze
vereisten.
Het volledige ontwerpplan - met financieel programma en bijlagen – werd op 20/9/2010 aan
het schepencollege voorgelegd. Het financieel programma houdt rekening met de begroting
2011 en volgt - voor wat betreft de prognoses voor 2012 en 2013 - de normale evolutie van
het meerjarenplan. Het college keurde het ontwerpplan goed en besliste het ontwerpplan
voor advies voor te leggen aan de jeugdraad. Het advies van de jeugdraad is decretaal
verplicht. U vindt dit advies in bijlage.
De jeugddienst legt het ontwerp van jeugdbeleidsplan 2011–2013 ter goedkeuring voor aan
de gemeenteraad.
Argumentatie
De doelstellingen en acties die in het plan terug te vinden zijn, spruiten verder uit een
evaluatie van het jeugd(werk)beleid en houden rekening met de meningen, behoeften,
suggesties en kritieken die kinderen, jongeren, bevoorrechte getuigen en het jeugdwerk over
het huidige jeugdbeleid te kennen hebben gegeven.
Het financieel programma is afgestemd op de begroting 2011 en volgt voor de volgende
jaren de evolutie van het meerjarenplan.
BESLUIT

De gemeenteraad beslist het jeugdbeleidsplan 2011–2013 goed te keuren.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vanhencxthoven en Vermeulen.

020 Wijziging van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, van de functiebeschrijving en van de functierelevante evaluatiecrIteria voor de functie van
cultuurfunctionaris op het niveau A
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Leen Evens werd door de gemeenteraad van 1/2/2005 benoemd op proef als cultuurfunctionaris. De gemeenteraad van 7/2/2006 benoemde haar in statutair verband.
In haar brief van 17/8/2010 laat Leen Evens weten dat ze haar ontslag aanbiedt als cultuurfunctionaris (niveau A) met ingang vanaf 1/11/2010.
Procedure
Volgens het gemeentedecreet zijn de vaststelling van de aanwervings-, en bevorderingsvoorwaarden, van de voorwaarden voor interne mobiliteit, van de functiebeschrijving en van
de functierelevante evaluatiecriteria bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het schepencollege beslist over de selectieprocedure en de samenstelling van de selectiecommissie.
Het college besliste op 14/9/2010 volgende punten voor te leggen aan een volgend
onderhandelingscomité en de voorzitter van de gemeenteraad te vragen volgende punten
aan de gemeenteraad voor te leggen:
- de vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, van de voorwaarden
voor interne personeelsmobiliteit, van de selectieprocedure en van de samenstelling van
de selectiecommissie voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A.
- de vaststelling van de functiebeschrijving voor de functie van cultuurfunctionaris in het
niveau A.
- de vaststelling van de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A.
Tijdens het onderhandelingscomité op 20/9/2010 werd met de representatieve vakorganisaties een eenparig akkoord bereikt over:
- de vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, van de voorwaarden
voor interne personeelsmobiliteit, van de selectieprocedure en van de samenstelling van
de selectiecommissie voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A.
- de vaststelling van de functiebeschrijving voor de functie van cultuurfunctionaris in het
niveau A.
- de vaststelling van de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A.
Juridische grond
De rechtspositieregeling van 2/3/2010 (gecoördineerde versie).
Argumentatie
1. Vervanging
Om de goede werking van het cultuurcentrum niet in het gedrang te laten komen, is het
van belang dat er een nieuwe wervingsreserve voor cultuurfunctionaris aangelegd wordt.
De aanstellende overheid kan beslissen om een wervingsreserve aan te leggen voor een
periode van maximaal drie jaar.
2. Aanpassing van de voorwaarden
Vooraleer er een nieuwe wervingsreserve aangelegd kan worden voor de functie van
cultuurfunctionaris, moeten de aanwervingsvoorwaarden, de bevorderingsvoorwaarden,
de voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit, de functiebeschrijving en de functierelevante evaluatiecriteria gewijzigd worden. De huidige documenten zijn verouderd. Een
algemene aanpassing van de bijzondere voorwaarden voor aanwerving, bevordering en
interne mobiliteit als bijlage 1 bij de rechtspositieregeling is nog niet gebeurd. Vanuit de
zorg voor een samenhangend personeelsbeleid is dat wel wenselijk.
3. Keuze van de voorwaarden
A. Bij aanwerving

Bij aanwerving vragen we een diploma dat in aanmerking komt voor niveau A. We
nemen geen specifieke diploma's op omdat de functie-inhoud niet meteen een bepaald
diploma vraagt. Diploma's opsommen houdt bovendien het risico in dat er waardevolle
kandidaten niet kunnen meedoen aan de selectieproeven omdat ze een minder courant diploma hebben. De selectie zal uitmaken of de kennis en vaardigheden die via
het diploma verworven zijn, voldoen zijn om de functie van cultuurfunctionaris op te
nemen.
B. Bij bevordering
De drie basisvoorwaarden voor bevordering zijn ervaring (uitgedrukt in anciënniteit),
een gunstige evaluatie en de selectie. Het Vlaams besluit rechtspositieregeling legt
geen algemeen geldende diplomavereiste meer op bij bevordering naar een functie
van niveau A: een diploma moet wel nog gevraagd worden voor gespecialiseerde
functies, expertfuncties en beschermde titels. De gemeenten kunnen zelf accenten in
hun promotiebeleid door vb. minder nadruk te leggen op ervaring (beperkt aantal jaar
anciënniteit) en meer belang hechten aan de selectie. Of ze kunnen meer belang
hechten aan de inhoud van de evaluaties en aan ervaring in welbepaalde functies. Ze
kunnen ook aanvullende formele vereisten formuleren, bijvoorbeeld door toch een diploma te vragen of andere vorming en opleiding.
1)
Diplomavereiste
Het lokaal besluit rechtspositieregeling heeft geen diplomavereiste opgenomen om
het mogelijk te maken van B naar A te bevorderen zonder diploma. De uiteindelijke
toepassing gebeurt bij het vaststellen van de specifieke bevorderingsvoorwaarden
per functie.
Ondanks de mogelijkheid om geen A-diploma te vragen bij bevordering, willen we
toch zo veel mogelijk het diploma vragen. Een diploma staat inhoudelijk voor een
maatschappelijk erkend, algemeen niveau van capaciteiten, en voor verworven kennis en vaardigheden. Bevorderen zonder diploma kan wel onder bepaalde omstandigheden, op grond van objectieve criteria zoals:
- gegevens van de regionale overheid over schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde betrekkingen te vervullen (knelpuntberoepen).
- cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden vermelde kansengroepen in de
plaatselijke tewerkstelling aantonen, in relatie tot regionale indicatoren over de
aanwezigheid van die kansengroepen in de werkloosheid.
- bepaalde functiespecifieke criteria (bijvoorbeeld om personen die kunnen tolken
vanuit bepaalde vreemde talen te kunnen rekruteren).
2)
Anciënniteit
De anciënniteiten zijn meer dan de uitdrukking van zogenaamde bedrijfstrouw. Ze
staan voor ervaring in een graad of functie of in een niveau en de daarmee samenhangende verwerving van kennis en ontwikkeling van vaardigheden. Het personeelslid heeft een minimale vertrouwdheid met de organisatie, heeft zijn werkdomein verkend en heeft aangetoond op een bepaald niveau te kunnen functioneren.
3)
Gunstige evaluatie
Alleen werknemers met een gunstige evaluatie komen in aanmerking voor bevordering.
4)
Andere voorwaarden
Vorming kan eventueel een aanvullende bevorderingsvereiste zijn of een element in
de vergelijking van de kandidaten.
Contractuele werknemers komen in aanmerking voor bevordering als zij de proeftijd
beëindigd hebben en aan de voorwaarden voldoen en na een normale
aanwervings- en selectieprocedure aangesteld werden.
C. Interne mobiliteit
Ook bij interne mobiliteit vragen we het A-diploma volgens dezelfde argumenten waarom we het bij bevordering vragen. De meeste werknemers in A hebben een diploma
omdat de diplomavereiste bij aanwerving de regel is.
De vaststelling van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, van de voorwaarden voor
interne personeelsmobiliteit en de vaststelling van de functiebeschrijving en van de functie-

relevante evaluatiecriteria zijn een bevoegdheid van de gemeenteraad, maar kan pas
gebeuren na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties.
BESLUIT
1. De gemeenteraad beslist eenparig de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, de
voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit, de selectieprocedure en van de samenstelling van de selectiecommissie voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A,
vast te stellen als volgt:
1. identificatiegegevens
afdeling
persoonsgebonden zaken
dienst
cultuur
subdienst
functie
generieke functietitel
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
specifieke
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
functietitel
graad
A1a-A3a
categorie
administratief personeel
statuut
statutair
functiebeslag
voltijds
datum
(datum ondertekening invullen
2. plaats in de organisatie
hiërarchische chef (eerste beoordelaar)
directeur persoonsgebonden 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 dat toegang geeft tot het niveau A.
- Slagen voor een selectieprocedure.
B. Bij bevordering
- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A
- Minstens vier jaar graadanciënniteit aantonen in een functie van het niveau B en/of
C.
- Een gunstige evaluatie hebben.
- Slagen voor een selectieprocedure.
C. Bij interne mobiliteit
1)
Interne mobiliteit door functiewijziging
- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A
- Minstens twee jaar graadanciënniteit aantonen in een functie van het niveau A.
- Een gunstige evaluatie hebben.
- Slagen voor een selectieprocedure volgens artikel 137 van de rechtspositieregeling.
2)
Interne mobiliteit door graadverandering
- Een diploma hebben dat toegang geeft tot het niveau A
- Minstens twee jaar graadanciënniteit aantonen in een functie van het niveau A.
- Een gunstige evaluatie hebben.
- Slagen voor een selectieprocedure volgens artikel 138 van de rechtspositieregeling.
4. selectieprocedure
A. Schriftelijke test
Toetsing van de competenties zoals voorzien in het profiel van de functiebeschrijving.
De kandidaat ontvangt na 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
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het vereiste profiel. De psychotechnische testen zijn richtinggevend.
Enkel de drie best gerangschikte kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke test
komen in aanmerking voor deelname aan de psychotechnische testen.
C. Interview
Tijdens 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. De resultaten van de psychotechnische testen zullen in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het
interview.
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50 % van de punten halen op het interview.
Als geen van de kandidaten slaagt voor het interview, komen de volgende drie
kandidaten in de rangschikking bij de schriftelijke test in aanmerking voor deelname
aan de psychotechnische testen en het interview.
5. samenstelling van de selectiecommissie
- Drie juryleden van niveau A werkzaam binnen de gemeentewerking en/of expertise
over het werkgebied.
- De gemeentesecretaris of zijn afgevaardigde treedt op als secretaris van de selectiecommissie.
2. De gemeenteraad beslist eenparig de functiebeschrijving voor de functie van cultuurfunctionaris in het niveau A vast te stellen als volgt:
1. identificatiegegevens
afdeling
persoonsgebonden zaken
dienst
cultuur
subdienst
functie
generieke functietitel
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
specifieke
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
functietitel
graad
A1a – A3a
categorie
administratief personeel
statuut
statutair
functiebeslag
voltijds
datum
(datum ondertekening invullen)
2. plaats in de organisatie
hiërarchische chef (eerste beoordelaar)
directeur persoonsgebonden zaken
tweede beoordelaar
secretaris
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar /
met adviserende bevoegdheid)
geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van)
volgens organogram
3. doel van de functie
De cultuurfunctionaris (diensthoofd) geeft leiding over het cultuurcentrum
4. kernresultaatgebieden
A. Leidinggeven: leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers
volgens de principes en de richtlijnen van het personeelsbeleid zodat zij hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel
individueel als in teamverband:
- instrumenten van het personeelsbeleid toepassen
- bijkomende werkzaamheden
B. Opdrachten in het kader van het beleid van het cultuurcentrum:
- het beleid van het cultuurcentrum uitwerken
- de eigen programmering realiseren
- receptieve activiteiten organiseren
- de administratie en promotie verzorgen van de eigen activiteiten
- bijkomende werkzaamheden
C. Exploitatie van de gemeentelijke culturele infrastructuur:
- de infrastructuur van het cultuurcentrum exploiteren en beheren
- toezicht uitoefenen op het gebruik en het beheer van de accommodatie en uitrusting
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- bijkomende werkzaamheden
D. Alle taken en aspecten met betrekking tot de dienst coördineren, zodat de vooropgestelde doelstellingen van de dienst bereikt worden:
- de werkzaamheden van de dienst organiseren en coördineren
- de taken verdelen en begeleiden
- de werkzaamheden van medewerkers controleren en begeleiden
- de medewerkers begeleiden wat betreft taak, relatie, veiligheid,…
- de continuïteit van de dienst verzekeren
- het financieel beheer van de dienst verzorgen
- de werkzaamheden programmeren, plannen en begeleiden
- bijkomende werkzaamheden
E. Gespecialiseerd advies geven bij beslissingen van de organisatie, het managementteam en het beleid:
- de bevoegde diensten adviseren over personeelszaken
- de bevoegde diensten adviseren over het budget
- het beleid adviseren over huidige of toekomstige initiatieven en over het cultuurbeleid in het algemeen
- de bevoegde diensten adviseren over de aankopen voor de dienst
- bijkomende werkzaamheden
F. Gegevens verzamelen en literatuur bestuderen om kennis te actualiseren en nieuwe
kennis op te doen:
- gegevens verzamelen over de productiviteit van de dienst
- gegevens verzamelen over het werkgebied in het algemeen
- literatuur bestuderen die over een vakgebied gaat of erbij aansluit
- zelf studiewerk verrichten over het vakgebied
- bijkomende werkzaamheden
G. Interne communicatie: instaan voor een open interne communicatie, om de medewerkers van de dienst toegang te geven tot de informatie die belangrijk is om hun taak
optimaal te kunnen uitoefenen en om de sociale samenhang op het werk te stimuleren:
- deelnemen aan overleg wat betreft de algemene organisatie van de gemeente
- dienstoverleg organiseren en opzetten
- fungeren als communicatiekanaal tussen de directeur persoonsgebonden zaken en
het personeel van de dienst
- informatie verstrekken over de dienst, de wetten, de regels en procedures en de
werking van de dienst cultuur aan het personeel en de bezoekers
- bijkomende werkzaamheden
H. Relaties en contacten opbouwen en onderhouden om de belangen van de dienst te
behartigen:
- overleg wat het werkterrein aangaat organiseren en eraan deelnemen
- contacten onderhouden met de overheid: gemeentelijk, provinciaal en Vlaamse
Gemeenschap
- werken met het beheersorgaan
- bijkomende werkzaamheden
5. profiel
A. Kennis
- heeft inzicht in:
- het werkveld
- de beleidsstructuren
- de organisatie en werking van de administratie en de eigen taak daarin
- heeft een basiskennis van organisatieprincipes en vergadertechnieken
- heeft theoretische inzichten met betrekking tot opbouwwerk, sensibilisatie, overlegstructuren,…
- heeft kennis van PR, managementtechnieken en –methoden, marketing en beheer
- kan werken met het gangbare kantoormateriaal
- kan de toepassingsprogramma’s gebruiken die nodig zijn voor het opstellen en
afhandelen van dossiers
- grondige kennis wetgeving, procedures en reglementen wat de dienst betreft
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- kan de wetgeving, procedures en reglementen ook toepassen
- kent de deontologische regels die voor de dienst van toepassing zijn of is bereid
deze te leren
- kent de culturele sector
B. Vaardigheden
organisatietalent
- regelt eigen werk en voert het zelfstandig uit
- kan eigen taken en die van ondergeschikten organiseren en plannen
- beheert zijn tijd efficiënt
1)
leidinggeven
- delegeren:
- wijst (een deel van) eigen taken aan de juiste medewerkers toe
- geeft medewerkers bevoegdheid om binnen gegeven kaders zelfstandig te
handelen
- geeft medewerkers vertrouwen, durft zaken aan ze over te laten
- accepteert dat er fouten gemaakt kunnen worden
- leidinggeven:
- kan een groep mensen aanzetten tot actie
- weet tegenstellingen tussen groepsleden te overbruggen
- weet van individuen een groep te maken
- weet partijen tot voortdurende samenwerking aan te zetten
- creëert een 'wij'-gevoel
2)
communicatief sterk
- kan intern de gebruikelijke omgangsvormen hanteren
- kan overleggen met het bestuur, de financieel beheerder, collega’s en ondergeschikten over diverse aangelegenheden
- kan werken met het beheersorgaan
- heeft een grote uitdrukkingsvaardigheid tegenover het publiek
- kan een grote luisterbereidheid aan de dag leggen
- kan de wetgeving, regels en procedures op een begrijpelijke manier overbrengen
aan de bezoekers
4)
advies geven
- kan via normale hiërarchische weg voorstellen doen en advies geven over het
beleid wat de eigen dienst betreft
5)
motiveren
- kan medewerkers engageren, stimuleren en activeren
C. Houding
1)
is creatief
- neemt spontaan initiatief en doet voorstellen aan het beleid
- is creatief bij het benaderen van problemen en projecten los van het louter
administratieve
2)
is ordelijk, stipt en nauwkeurig
- werkt nauwkeurig en correct
- kan deadlines respecteren
3)
is sociaalvoelend
- heeft een aangename omgang met mensen
- is open tegenover publiek, collega’s, leidinggevenden en beleidsmensen
- is professioneel betrokken bij het publiek en het beleid
- kent de grenzen van zijn mogelijkheden en vraagt indien nodig spontaan
consultatie aan wanneer een probleem de eigen competentie te boven gaat
- is collegiaal
4)
is discreet
- gaat gepast om met vertrouwelijke informatie
5)
inzet
- heeft interesse voor het werkveld
- is loyaal
- begint steeds opnieuw, blijft zich voortdurend inzetten (doorzettingsvermogen)

Opmerking: Mag het
volgende puntje dan niet weg?
JA!!

- engageert voor het werkveld
- volgt nascholing / vorming
6)
is flexibel
- vervangt de hiërarchisch ondergeschikte of overste voor alle taken in zover de
regels en procedures van de administratie dat toelaten
- kan ingeschakeld worden in de gemeentelijke administratie of bij bijzondere
activiteiten van de eigen afdeling of dienst
- wisselende uren, avond- en weekendwerk
7)
verantwoordelijkheidszin
- draagt de gevolgen van beslissingen
8)
is integer
- voorkomt belangenverstrengeling en maakt eigen positie en belangen duidelijk in
(zakelijke) conflictsituaties
- leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na
- handelt correct
3. De gemeenteraad beslist eenparig de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie
van cultuurfunctionaris in het niveau A vast te stellen als volgt:
1. identificatiegegevens
afdeling
persoonsgebonden zaken
dienst
cultuur
subdienst
functie
generieke functietitel
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
specifieke
cultuurfunctionaris (diensthoofd)
functietitel
graad
A1a – A3a
categorie
administratief personeel
statuut
statutair
functiebeslag
voltijds
datum
(datum ondertekening invullen)
2. plaats in de organisatie
hiërarchische chef (eerste beoordelaar)
directeur persoonsgebonden zaken
tweede beoordelaar
secretaris
andere, operationeel leidinggevende (beoordelaar /
met adviserende bevoegdheid)
geeft leiding aan (en is eerste beoordelaar van)
volgens organogram
3
attitude (houding en gedrag)
1.
Motivatie
B
2.
Leergierigheid
B
3.
Dienstvaardigheid/klantgerichtheid
B
4.
Verantwoordelijkheidszin
A
5.
Zelfstandigheid
A
6.
Betrouwbaarheid
A
7.
Discretie
A
8.
Tact
B
9.
Aanpassingsvermogen
B
10.
Doorzettingvermogen/inzet
B
11.
Gedrag bij opmerkingen
B
12.
Persoonlijk voorkomen
B
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cognitieve kwaliteiten (kennen)
13.
Kennis
A
14.
Inzicht
A
functietechnische vaardigheden (kunnen)
15.
Organisatie en coördinatie
16.
Nauwkeurigheid en juistheid
17.
Tijdgebruik
B
18.
Tempo
B
19.
Materiële organisatie
20.
Manipulatie
C
21.
Observatie
B
sociale vaardigheden (kunnen)
22.
Medewerkingsgerichtheid
23.
Leidinggevende capaciteiten
communicatieve vaardigheden (kunnen)
24.
Rechtstreekse communicatie
25.
Schriftelijke communicatie
26.
Rapporteren
B

A
B

B

A
A
A
A

021 Personeelsproblematiek
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
In zoverre een raadslid een en ander inzake personeelsbeheer kan opvolgen, is er de
vaststelling dat er binnen het stedelijke personeelsbestand de laatste tijd opvallend veel
verschuivingen, uitdiensttredingen, (ernstige) tuchtzaken, langdurige afwezigheden enz. zijn.
Bij niet weinig personeelsleden is er vandaag naar verluidt onrust en onduidelijkheid over de
huidige toestand en toekomst.
Graag, vanzelfsprekend zonder vraag naar strikt individuele personeelssituaties, meer
toelichting en evaluatie vanuit het schepencollege in verband met de actuele personeelsproblematiek, en eventuele gevolgen op de werking van diensten en voor de burger.
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Er zijn bij het personeel inderdaad verschuivingen, uitdiensttredingen, tuchtzaken - waarvan
enkele ernstig - en langdurige afwezigheden.
In een moderne organisatie is het niet meer dan normaal dat de werknemers af en toe
verschuiven naar een andere functie. Mensen blijven niet langer in dezelfde functie tot aan
het einde van hun loopbaan. We streven naar een zeker dynamisme en we moeten er op
toezien dat werknemers met bepaalde capaciteiten en competenties die ook kunnen
gebruiken. Bijgevolg gebeuren er intern dus ook af en toe verschuivingen.
Er zijn de afgelopen maanden inderdaad een aantal uitdiensttredingen gebeurd waarbij
jonge leidinggevenden onze organisatie verlaten hebben. De redenen van hun vertrek zijn
ook onderzocht. De conclusie is dat zij zich elders kunnen verbeteren door een jobinhoud die
hen meer ligt, een hogere verloning of betere randvoorwaarden zoals de afstand tussen
wonen en werken. Er is meer mobiliteit tussen overheidspersoneel. Deze dynamiek is
gezond voor alle overheidsdiensten.
Bij het budget 2010 hebben wij een ambitieus plan gelanceerd om de personeelskost in de
hand te houden voor de komende jaren. De personeelskosten bedragen de helft van het
totale uitgavenbudget. Om die kosten in de hand te houden, moeten we werken met
gemotiveerd personeel. We kunnen deze inspanningen aan onze werknemers niet vragen
zonder komaf te maken met een aantal mistoestanden. En als blijkt dat na een aantal

functioneringsgesprekken enkele mensen toch slecht functioneren, dan moeten we maatregelen durven treffen zodat we op lange termijn efficiënter kunnen werken binnen de
budgettaire mogelijkheden.
Er zijn inderdaad een aantal langdurige afwezigheden, om diverse redenen. Ze worden
individueel opgevolgd en indien mogelijk nemen we gepaste maatregelen om de afwezigheid
te beëindigen.
Wij begrijpen dat er bij de raadsleden onduidelijkheid is over waar we naartoe gaan met onze
stedelijke organisatie. Langs de andere kant hebben we wel al een paar keer samen gezeten
met de afgevaardigden van onze werknemers. We hebben ook de volledige technische
dienst bij elkaar geroepen om hen te informeren over zaken die er gaan aankomen. Wij
hebben hen dus al beter geïnformeerd dan jullie. Daarom stel ik voor om na het afwerken
van de begroting een commissievergadering bijeen te roepen om het personeelsbestand en
de personeelszaken te bespreken.
Schepen Verheyden verlaat de zitting.

022 Dorpshuis Noorderwijk
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Er werden door de stad verwijlintresten betaald aan de aannemer die het oude gemeentehuis van Noorderwijk renoveerde en de nieuwe bibliotheek realiseerde.
Graag meer toelichting in verband met deze situatie. Zijn er nog andere extra kosten
opgedoken sinds het mini-gemeentehuis en de bib in gebruik genomen werden? Is alles in
en om deze gebouwen nu volledig afgewerkt en naar behoren functionerend?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
De eindafrekening is inmiddels gebeurd. De aannemer heeft alle mankementen die
opgesomd stonden bij de voorlopige oplevering aangepakt.
Wat de verwijlintresten betreffen, die bouw heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk
gepland waardoor een boeteclausule in werking getreden is. Daarop heeft de aannemer – en
ik formuleer het neutraal – een nieuwe ‘techniek’ toegepast voor het indienen van zijn
vorderingsstaten en facturen. Hij diende die namelijk tegelijk in terwijl dat niet gebruikelijk is.
Dit had tot gevolg dat die facturen niet binnen de zestig dagen betaald zijn. Na het sturen
van de vorderingsstaten hebben het studiebureau en onze diensten normaal ruim de tijd om
die na te kijken. De verwijlintresten zijn gerekend op facturen die bijvoorbeeld twee dagen te
laat zijn betaald. Vanaf het moment dat wij vastgesteld hebben dat dit een nieuwe techniek
was van die aannemer, hebben wij onze interne procedure gecorrigeerd. Wij zullen er samen
met de studiebureaus over waken dat wij de vorderingsstaten binnen de zestig dagen
goedkeuren en ze in principe al ter betaling stellen binnen die termijn. Op dit ogenblik
hebben we echter nog geen enkele andere aannemer die zo werkt.

023 Obstakels Rietbroek en Veldhoven
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
In de straten Rietbroek en Veldhoven werden enige tijd geleden obstakels op de openbare
weg geplaatst.
Graag een evaluatie van (de opstelling) van deze installaties en de huidige toestand.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
In Rietbroek hebben we niet zo lang geleden langs de kant van Dompel en aan de kant van
de Lierseweg borden geplaatst die waarschuwen dat vrachtwagens de versmalde doorgang
niet kunnen passeren. We weten dat de gps de chauffeurs nog altijd langs Rietbroek laat
rijden. We hebben ook al enkele pv’s te zien gekregen van mensen die de constructie
opzettelijk aan het vernielen waren. We zijn er ons van bewust dat het geheel moet hersteld

worden. Dat staat inderdaad op ons programma want het gaat hier om een blijvende situatie.
Voor Veldhoven is het iets te vroeg om te evalueren. De mensen die daar wonen, wisten
vooraf dat de huidige opstelling voor een langere periode zou blijven staan. Bovendien is een
van de obstakels een tijdje verwijderd geweest omdat iemand werken moest uitvoeren. Dat
zijn allemaal redenen om nu nog geen evaluatie te doen.
Raadslid Paulis vraagt of de schepen een timing kan zetten op de evaluatie?
Schepen Schellens antwoordt dat hij dat nooit doet.

024 Oever Kleine Nete
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Vele wandelaars en joggers zagen de voorbije jaren de oever van de Kleine Nete vanaf het
BLOSO-sportcentrum richting Vorselaar fel verslechteren. Afkalving en erosie, omgevallen
bomen, verwilderde begroeiing, enz. maken het er vandaag onaangenaam tot zelfs
gevaarlijk.
Nochtans maakt dit traject bijvoorbeeld deel uit van een aantal uitgestippelde wandelingen
en door Toerisme bewegwijzerde routes.
Welke stappen ondernam de stad reeds om aan deze problematiek te verhelpen?
Welke contacten met welke andere overheden zijn noodzakelijk?
Is er zicht op beterschap op het terrein en zo ja, binnen welke timing?
Schepen Ingrid Ryken antwoordt.
De oevers van de Kleine Nete zijn eigendom van het Vlaamse gewest en de Vlaamse
Milieumaatschappij staat in voor het onderhoud van de dijken. Zij hebben het standpunt
ingenomen om de natuur zijn gang te laten gaan. Zij houden zich voor het onderhoud strikt
aan het bermdecreet en dat betekent dat zij twee keer per jaar op gepaste momenten gaan
snoeien.
Vanuit toerisme hebben wij een aantal wandelpeters die regelmatig het parcours afleggen en
de problemen melden als die zich voordoen. Een aantal vrijwilligers - en dat zijn meestal
bestuursleden van de vzw Toerisme – trekken dan zelf naar de cruciale plaatsen om daar
met de bosmaaier te gaan maaien. Maar de VMM staat eigenlijk in voor het onderhoud.
Raadslid Paulis vindt het prachtig dat er een paar vrijwilligers zijn met een bosmaaier maar
er zijn toch een paar werken die nu moeten gebeuren onder meer voor de afkalving van de
oevers. Een jogger riskeert daar intussen zijn leven en dan gaat het over de veiligheid van
de burgers. Het is toch duidelijk het moment om het Vlaams gewest en de VMM daar op te
wijzen. Natuurbescherming en natuurbehoud zijn zeker een goede keuze op die plaats maar
het is op een aantal plaatsen onmogelijk om nog veilig over die berm te gaan. Door de
strenge winters en de hoge waterstand brokkelen de oevers af.
Schepen Ryken antwoordt dat VMM een natuurlijke meandering nastreeft. VMM wil dat de
wandelaar zich aanpast aan de natuur. Vorige zondag is er nog een wandeling
georganiseerd langs dat traject. De wandelpeter heeft het traject afgelopen en hij heeft niet
gemeld dat je daar niet meer door zou kunnen. Als er problemen zijn, worden die gemeld. En
de wandeling van zondag is zonder problemen kunnen doorgaan.
Raadslid Paulis zegt dat recreatieve joggers die plaats volledig mijden, vooral in de wintermaanden wanneer het daar glad is en wanneer de Nete veel dieper is. Volgens hem is er
geen onderhoud en een minimum zou op zijn plaats zijn.
Schepen Ryken antwoordt dat ze het nog eens zal melden aan het Vlaamse gewest.

025 Huisnummering Wolfstee
Raadslid Daniël Marcipont licht zijn agendapunt toe.
De huisnummering van Wolfstee is verre van duidelijk. Voor bezoekers van bewoners en
bedrijven, De Post, maar ook voor de hulpdiensten is het vaak een kluwen om een bepaald
adres te kunnen lokaliseren.
Kan er een hernummering worden doorgevoerd?

Op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Er zijn inderdaad een aantal plaatsen waar ten gevolge van bijkomende bebouwing de
nummering niet logisch op elkaar volgt. Het is zelfs zo dat er hier en daar een aantal straten
zijn waarbij een straat uit meerdere aparte straatjes bestaat zoals Broekhoven en waarbij die
beter een andere benaming zouden krijgen. Wij krijgen dit soort meldingen af en toe van
onze eigen diensten of van De Post en het vorig diensthoofd van de dienst burgerzaken had
daar een inventaris van gemaakt. Het gaat niet om tientallen straten. Er zijn er een vijf- of
zestal waar zich een probleem heeft gesteld en waarvan melding gemaakt is. Het hernummeren van een ganse straat is niet zo simpel. Als je één huisnummer verandert, moet je de
hele straat veranderen. Als dit op een bedrijventerrein is, moeten verschillende bedrijven een
nieuw nummer krijgen. Het is bovendien niet kostenneutraal. Dat kost voor een bedrijf veel
geld. Ik geef u een voorbeeld. Hadden wij indertijd bij de naamswijziging voor een stukje van
de Ekelstraat de fabriek van LU een ander huisnummer gegeven, dan hadden ze een paar
honderdduizend verpakkingen moeten weggooien of veranderen.
Het is dus geen neutrale of simpele operatie. Iedereen moet dit goed kunnen plannen en
budgetteren. Onze filosofie is om die zaken bij elkaar te laten komen en in de komende jaren
een grote hernummeringsoperatie uit te voeren met aankoppelend een straatnaamwijziging
als dat nodig moest blijken. Men heeft dat een aantal jaren geleden in Olen gedaan en men
is dat nu in Kasterlee aan het doen. Dit moet op grotere schaal gedurende een aantal jaren
gepland worden zodat men dit vooraf goed kan communiceren. Bedrijven kunnen daar dan
rekening mee houden en er een budget voor voorzien. We hebben dat hier en daar al wel
eens occasioneel gedaan voor kleinere zones waarbij we de mensen een aantal voorgefrankeerde briefkaarten gaven waarmee ze hun adreswijziging aan hun relaties konden
melden. Als je dat op grote schaal doet, is dat ook een kostenpost.
Op langere termijn zullen we dus een grootschalige operatie moeten doen want die is nodig
in Morkhoven, in Noorderwijk en in de buurt van Wuytsbergen en Ekelstraat waar de laatste
vijftien jaar veel bij gebouwd is en waar aanpassingen in die oude straten nodig zijn.
Vanuit het industrieterrein heb ik tot dusver nog maar één klacht gekregen. Vorige week
heeft een bedrijf uit Wolfstee ons gewezen op een probleem.
We hebben nu een nieuw diensthoofd op de dienst burgerzaken en een van haar taken is
om die inventaris uit te werken en die grootschalige operatie stilaan voor te bereiden.

026 Verkaveling Ekelenberg
Raadslid Walter Vanhencxthoven licht zijn agendapunt toe.
De bouw van nieuwbouwwoningen aan Schonendonk schiet goed op. Van de meeste
woningen is de ruwbouw al afgewerkt, maar ook heel wat gezinnen hebben al hun intrek in
deze nieuwe verkaveling genomen.
Bij de voorstelling van deze verkaveling werd er aan enerzijds de geïnteresseerde kopers en
anderzijds de eerdere bewoners van Schonendonk en Fierland duidelijk gemaakt dat een
deel van de verkaveling groene zone zou blijven en zou worden ingevuld met een speelplein.
Zoals gezegd geraken de meeste huizen stilaan afgewerkt, maar met de aanleg van het
speelterrein is nog steeds niet begonnen, hetgeen uiteraard jammer is voor de bewoners,
vaak gezinnen met jonge kinderen.
Bovendien hebben sommige bewoners geruchten opgevangen dat dit speelterrein er niet
zou komen, maar dat hier opnieuw een verkaveling zou plaatsvinden, hetgeen zou indruisen
tegen eerder gemaakte afspraken.
Met Open VLD Herentals willen we de schepen van ruimtelijke ordening dan ook volgende
vragen stellen:
Kan u bevestigen dat dit speelterrein er effectief komt?
Zo ja, wanneer wordt met de aanleg gestart en tegen wanneer dient dit gerealiseerd te zijn?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Het was bij de vraagstelling niet duidelijk of het ging om de verkaveling van IOK op Eekelenberg of om de verkaveling van Kleine Landeigendom op Schonendonk en Fierland. Voor de

IOK verkaveling in Ekelenberg is op het middenplein een groenzone voorzien die ingekleurd
is als openbaar groendomein. Dat maakt het mogelijk om daar speeltoestellen te zetten. We
moeten onderzoeken of er inderdaad gevraagd wordt om daar toestellen te plaatsen. Tussen
de verkaveling en de spoorlijn is een openbaar bos voorzien. Het is wel degelijk de bedoeling
dat daar een bufferend bos blijft maar dat kan als speelbos worden gebruikt.
In de verkaveling van de Kleine Landeigendom zijn de bewoners de woningen - die in twee
U-vormen liggen - aan het afwerken. Hier zijn de wandelpaadjes naar het achterliggende bos
het openbaar domein. Dat bos dient ook als buffer naar de spoorweg toe. Dat bos is bestendigd in de vergunning en het is niet mogelijk om dat te kappen en daar een speelterrein aan
te leggen. Het is een toegankelijk open bos. Het rechtsliggende perceel in de richting van
Schonendonk is als een gemengd bos vergund. Daar is geen mogelijkheid om een bijkomende verkaveling te doen. Dat bos is nog eigendom van Kleine Landeigendom, het is niet mee
overgedragen aan de stad. Als er vraag is van de bewoners kunnen we Kleine Landeigendom vragen naar de mogelijkheden om dat bos open te stellen. Maar we kunnen dat ook niet
platleggen voor een voetbalveld of een speelterrein, dat bos moet blijven bestaan. Er moet
dus geen vrees zijn voor bijkomende bebouwing. De speeltoestellen kunnen eventueel
geplaatst worden in de groene zone in Ekelenberg maar dat dossier is nog niet opgestart.
Die zone doet nu dienst als wadi maar die combinatie is perfect mogelijk.
Raadslid Vanhencxthoven zegt dat de bewoners van de verkaveling van Kleine Landeigendom vooral vreesden dat er opnieuw zou verkaveld worden.
Schepen Van Olmen zegt dat dat niet mogelijk is omwille van de overschrijding van de
draagkracht van het gebied.
Raadslid Daniel Marcipont merkt op dat er nog wijken zijn waar speelterreinen beloofd zijn
die er niet of erg laat blijken te komen. In nieuwe verkavelingen wonen meestal jonge
gezinnen. Wie moet die speelterreinen aanleggen? Is dat IOK of is dat de stad? Is men
verplicht om daar effectief een speelterrein te maken?
Schepen Van Olmen antwoordt dat dat afhangt van de vergunning en van de afspraken die
daar rond gemaakt zijn. In deze twee vergunningen was duidelijk geen speelzone afgebakend en is dat ook niet opgelegd aan de verkavelaar. Als die er hier moeten komen, zal dat
door de stad moeten gebeuren op de delen die zijn overgedragen aan het openbaar domein.
De jeugddienst bekijkt binnen de stad welke behoeften er zijn.
Burgemeester Jan Peeters vult aan dat de stad twee- of drieëntwintig speelterreinen heeft.
Onze eerste prioriteit is om de bestaande speelterreinen zo goed mogelijk te onderhouden.
Daarnaast zijn er ook nog wijksportterreinen die up to date moeten gehouden worden. We
geven elk jaar ettelijke tienduizenden euro’s uit aan het onderhouden en up to date houden
van die twee soorten van infrastructuren. In onze meerjarenplanning is niet direct een grote
uitbreiding van het aantal speelterreinen voorzien. Ik denk niet dat onze jeugddienst of het
bestuur beloftes gemaakt heeft om nieuwe speelterreinen op te richten. Bij een aantal grote
verkavelingen leggen wij als last op dat de eigenaar een bepaald perceel overdraagt voor
zone van openbaar groen en/of speelterrein. Dan is het de bedoeling dat de stad daar later
een speelterrein aanlegt. Meestal zullen de jeugddienst of de sportdienst de bewoners
samenroepen om te onderzoeken wat de behoeften zijn. Dat kan gaan van een peuterspeeltuintje tot een basketring. Op dit ogenblik zitten er maar een aantal projecten budgettair in de
pipeline. Vooreerst wordt de speelinfrastructuur in het stadspark om veiligheidsredenen
vernieuwd. Daarnaast komt er een speelpleintje op de kop van de Molenvest dat het
speelterreintje achter de bibliotheek vervangt.
In Ekelenberg is er ruimte voor een speelterrein maar daar woont nog niemand, we
verwachten dat de meeste mensen daar tegen nieuwjaar zullen intrekken. Dan zullen onze
diensten contact opnemen met de bewoners om te bekijken wat de behoeften zijn. Nu weten
we nog niet wie daar effectief gaat wonen. Het is dus een beetje voorbarig om daar nu al iets
concreets te plannen. Maar de ruimte is in ieder geval voorzien.
Ik weet dat de Kleine Landeigendom vroeger de ambitie had om in de plaats van twee Uvormen en binnenpleinen, er drie te bouwen maar dat is uitdrukkelijk geweigerd door de stad
en door Stedenbouw. Die geruchten of insinuaties gaan over de oude ambitie van de Kleine
Landeigendom om daar zesenveertig in de plaats van vierendertig woningen te bouwen. Die

laatste twaalf woningen zijn uitdrukkelijk geweigerd in de bouwvergunning en die grond heeft
een groene bestemming opgelegd gekregen. Daar kan dus nooit gebouwd worden. Die wijk
is nu afgewerkt met uitzondering van twee woningen langs de kant van Langegeer.

027 Aanvraag door de Eigen Haard nv voor een bouwvergunning
Raadslid Marijke Rombouts licht haar agendapunt toe.
De maatschappij voor sociale woningbouw Eigen Haard nv heeft een bouwaanvraag
ingediend voor het bouwen van 9 garageboxen om te verhuren.
De maatschappij wil hiervoor een stuk grond innemen op de ‘Eigen Haard’ op een plaats
waar nu volkstuintjes zijn.
Wij vragen ons af
1)
is dit de taak van een maatschappij voor sociale woningbouw?
2) is dit los daarvan een goede zaak om een plaats in te nemen waar nu getuinierd wordt en
waar men op een prettige manier samenwerkt en elkaar ontmoet rond prachtige prei,
tomaten, selder, peterselie enz.
Op vele plaatsen in Vlaanderen is men actief op zoek naar locaties om zulke projecten van
volkstuintjes te realiseren en in Herentals stapt men er van af.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
We kunnen natuurlijk niet vooruit lopen op de beslissing want er is nog geen vergunning verleend. Eigen Haard heeft begin september een bouwaanvraag ingediend en die procedure
loopt. Er wordt ook een openbaar onderzoek aan gekoppeld waarna wij met de nodige
kennis van zaken een beslissing zullen nemen. De ingediende aanvraag gaat echter niet
enkel over garages maar over de combinatie van volkstuintjes en garages. Volgens de aanvraag gaat het over het invullen van een bestaande behoefte, er is wel degelijk vraag van de
bewoners ter plaatse om een garage te kunnen huren omdat een aantal woningen niet
beschikken over een parkeergarage. Men heeft in de aanvraag getracht om de ruimte te
integreren en er een soort serrebouw van gemaakt. Het is ingediend als een totaalproject
met ook een aantal bergruimtes voor de mensen die daar tuinieren. We zullen dus een
openbaar onderzoek organiseren en Monumenten en Landschappen moet advies geven.
Daarna zullen we een beslissing nemen.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat Eigen Haard dit niet doet voor verhuring op de privémarkt maar wel voor de eigen huurders. De bouwmaatschappij heeft een heleboel huurders
op Eigen Haard en in de Nonnenvest en het is wel degelijk de taak en zelfs de verplichting
van een woningmaatschappij om parkeer- en garagemogelijkheid te voorzien voor de
huurders. De oude woningen op Eigen Haard zijn de afgelopen jaren massaal gerenoveerd
en worden verder sociaal verhuurd. Maar die woningen beschikken niet over een eigen
parkeerplaats of garage. Eigen Haard heeft op andere plaatsen ook garages die verhuurd
worden aan de eigen sociale huurders. Dat is zo op Kapellenblok en ook op oud Diependaal.
En nu willen ze die voorzien voor Nonnenvest en Eigen Haard.
Raadslid Rombouts merkt op dat de volkstuintjes wel last zullen krijgen van vervuiling door
de uitlaatgassen van de auto’s.
Burgemeester Peeters antwoordt dat de vraag naar garages ook komt van mensen die een
volkstuintje bewerken en dat ook willen behouden. Dat is ook de reden waarom Eigen Haard
de combinatie van de twee functies heeft aangevraagd.

028 Schietstand Peeters
Raadslid Marijke Rombouts licht haar agendapunt toe.
Schietstand Peeters kreeg in 2005 een voorlopige vergunning die verviel op 2 augustus
2010.
In de GR van 2 februari van dit jaar heeft schepen Mien Van Olmen het volgende gezegd:
“De stad heeft op 13 oktober 2009 een nieuwe milieuvergunning afgeleverd. We hebben in
die vergunning wel degelijk beperkingen en bijzondere voorwaarden opgenomen. Wij gingen

er van uit dat die vergunning, vanaf het moment dat die was goedgekeurd, van kracht ging.
Dat is nu een dispuut. Zij beweren dat ze nog kunnen terugvallen op de oude vergunning tot
augustus 2010. De stad is van oordeel dat de nieuwe vergunning van kracht is. Het is een
beetje onduidelijk in de wetgeving. We hebben intussen een overleg gevraagd omdat wij
ervan uitgaan dat zij de nieuwe vergunning naleven. Maar het gaat dus om een onduidelijkheid in de wetgeving”.
De heer Peeters moest volgens de nieuwe vergunning voldoen aan een hele reeks
voorwaarden. Hoe is de stand van zaken rond de realisatie van deze voorwaarden?
Hoe staat het verder met de voorwaarden die aan de regularisatie van de bouwvergunning
werden opgelegd?
Hoe staat het met de sanering van de historische vervuiling (o.a. lood) die op het terrein
aanwezig is?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Ik wil toch wel even stellen dat in de verwoording van de gemeenteraad van februari toch
niet correct was weergegeven wat ik daar zou gezegd hebben. Wat wel duidelijk was, is dat
wij in oktober van vorig jaar een nieuwe milieuvergunning afgeleverd hebben waarbij we er
van uit gingen dat die onmiddellijk van kracht ging terwijl dat mijnheer Peeters er van uit ging
dat hij nog tot augustus van de bestaande vergunning kon genieten en dat dat niet duidelijk
was in de wetgeving. Maar ik heb toen op de gemeenteraad ook gezegd dat wij bij ons
standpunt blijven en dat wij daar ook kort overleg over zouden plegen. Wij hebben dan ook
onmiddellijk samen gezeten en ook duidelijk gesteld dat de vergunning voor ons onmiddellijk
van kracht was gegaan en hij heeft zich daar op dat moment ook naar geschikt. Dat had
vooral consequenties naar het aantal wedstrijddagen want in de vergunning die wij hebben
afgeleverd in oktober staat een duidelijke beperking naar twee trainingsdagen tijdens de
week die niet op zondag mochten gebeuren en dan bijkomend een beperking van maximaal
tien wedstrijddagen op jaarbasis. Die moeten voorafgaandelijk aan het college gemeld
worden zodat we daar kennis van kunnen nemen en zodat de politie weet op welke dagen er
kan geschoten worden en op welke dagen niet zodanig dat er controle mogelijk is. In 2010 is
dat wel degelijk beperkt tot tien. Wij hebben intussen ook in twee shiften kennis en akte
genomen van die wedstrijddagen dus wij weten perfect welke zondagen er geschoten is
geweest en welke zondagen er nog zal geschoten worden. In dat opzicht hebben wij dat
onmiddellijk uitgeklaard toen dat die onduidelijkheid zich voordeed en hebben zij zich
geschikt naar de nieuwe vergunning.
Een andere voorwaarde uit de vergunning stelde dat zij in het jaar van het in voege gaan van
de milieuvergunning er ook een geluidsmeting en akoestisch onderzoek moest gebeuren.
Ook daar hebben we reeds een overleg gehad, is er een deskundige aangesteld en heeft hij
al contact gehad met de stad met de bezorgdheden die moeten meegenomen worden in dat
onderzoek. Dat is dus ook in samenspraak. Die studie loopt en wij volgen dat nauw op en het
ziet ernaar uit dat hij de nodige inspanningen doet om tegemoet te komen aan de onderrichtingen van de stad. Dat loopt dus.
Een andere voorwaarde ging over de aanplanting van de bufferzone die ook moest gebeuren
in het plantseizoen navolgend op het afleveren van de vergunning. Dat is conform het PRUP
waar ook heel duidelijk in stond dat hij voor de drie jaar dat het PRUP van kracht was die
buffer moest aanplanten. Daar heeft hij tijd voor tot het voorjaar 2011 maar ook daar heeft hij
intussen een firma voor aangesteld om die werken uit te voeren en ook daar is er overleg
geweest met milieu en ruimtelijke ordening van de stad Herentals om te bekijken op welke
manier we die buffer het best invullen.
We volgen dat kort op en het ziet er naar uit dat alle werken gebeuren conform de milieuvergunning en dat de timing wordt gerespecteerd.
Ook inzake bouwvergunning want in juni van dit jaar hebben wij de bouwvergunning verleend en ook daar is die bufferzone nog eens expliciet opgelegd. Er is ook rekening gehouden in de milieuvergunning met onze bezorgdheid over de oriëntatie van schietstanden, van
inplanting van schietstanden. Die zaken volgen wij nauwgezet op en wij zullen dat blijven
controleren.
Wat wij niet in de hand hebben, is de sanering van de vervuilde gronden. Dat zit bij OVAM
en daar is ook een deskundig bureau voor aangesteld. Er zijn al overlegmomenten geweest

met OVAM. Zij hebben al een voorstel van beschrijvend onderzoek gedaan en wij dringen er
regelmatig bij OVAM op aan om dat op te volgen maar dat hebben we eigenlijk zelf niet
onmiddellijk in de hand. Maar we weten dat er een deskundige voor aangesteld is en dat er
overleg met OVAM geweest is over de manier dat het rapport moet opgemaakt worden. De
exacte stand van zaken ken ik daar niet van.
Raadslid Rombouts vraagt of dat geen probleem geeft voor de waterwinning?
Schepen Van Olmen antwoordt. Nee, want dat heeft OVAM al heel duidelijk gesteld. De
laatste feedback dat we gehad hebben van OVAM is dat de loodvervuiling geen gevaar geeft
naar de omgeving voor insijpeling naar het grondwater dus daar was zeker geen probleem
voor. Het was eigenlijk het lood op zich dat vervuild is en dat zich op de site bevindt op een
bepaalde laag en dat op een zeker moment zal moeten verwijderd worden. Maar dat geeft
op zich geen gevaar naar de omgeving toe naar uitsijpeling toe. Zij hebben wel duidelijk
gesteld dat daar geen gevaar zit, dat heeft OVAM ons bevestigd.
Raadslid Rombouts vraagt of buurtbewoners bij de stad terecht kunnen om te weten
wanneer er mag geschoten worden op zondagen?
Schepen Van Olmen antwoordt dat dat genotuleerd staat in de collegebeslissing. Dat kunt u
zelfs zelf aan de buurtbewoners overmaken. Wij hebben gevraagd om dat in twee shiften
over te maken zodat wij per half jaar te weten komen wanneer. Een jaarplanning was voor
hen iets moeilijker en dan hebben wij gevraagd om dat halfjaarlijks tijdig door te geven
zodanig dat inderdaad ook mensen die dat horen kunnen contact opnemen met de diensten
of met de politie om te kijken of dat een geacteerde wedstrijddag was.

029 Verkeersveiligheid
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
Groen! heeft twee zondagen geleden twee zebrapaden geschilderd op de Grote Markt.
Blijkbaar zijn de mensen hier wel voor te vinden, want er werd massaal gebruik van gemaakt
én de auto's stopten voor de voetgangers.
CD&V is opnieuw in de media gekomen met een (toegegeven, goed) idee.
Onze vraag aan het bestuur: wanneer gaan jullie echt iets doen aan de verkeersveiligheid?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Wat we de laatste maanden gedaan hebben rond verkeersveiligheid, hebt u kunnen zien
want dat is ook regelmatig op de gemeenteraad geweest. Ik geef u een illustratie. Wij hebben dit jaar geïnvesteerd in verkeersveiligheidsmaatregelen door beveiliging van de schoolfietsroutes in de Doornestraat en de Servaas Daemsstraat door het plaatsen van verkeerslichten. Wij hebben een oversteekzone in de Olympiadelaan gebouwd voor de zwakke
weggebruikers, we hebben de proefopstelling in Veldhoven geïnstalleerd om de snelheid te
remmen, we hebben daarnet in agendapunt 8 voor een gans pakket maatregelen goedgekeurd om in het centrum een aantal verkeerssituaties veiliger te maken voor fietsers en
voetgangers door het verbreden van de trottoirs in de Kerkstraat, het beter accentueren van
de overgang naar de zone 30 aan het kruispunt Belgiëlaan - Hofkwartier, om er maar twee te
noemen. Als je dat optelt, hebben wij voor dit jaar al voor een paar honderdduizend euro aan
investeringen in infrastructuuringrepen inzake verkeersveiligheid goedgekeurd. Het is een
beetje teleurstellend om te horen dat u voor verkeersveiligheid in het centrum alleen suggesties doet omtrent het toezicht op parkeren en sensibilisering. Ik zal u de cijfers nog eens
overmaken. Misschien kan de korpschef op de volgende commissie veiligheid de statistieken
nog eens in het lang en het breed geven. Maar er zijn drie politieagenten in Herentals die
specifiek aangeworven zijn voor het handhavingsbeleid op het retributieparkeren en het
foutief parkeren. Er worden enkele duizenden PV’s en retributies per jaar uitgeschreven. We
hebben dat in Herentals inderdaad niet geprivatiseerd. We hebben daar geen PV-firma voor
aangesteld, we hebben zelf geïnvesteerd in ons eigen korps en enkele mensen voor dit werk
vrijgesteld. En zij doen dat werk ook. Dat kunt u bijvoorbeeld zien in de stijging van de
ontvangsten van het betalend parkeren in de rekeningcijfers die het laatste jaar omhoog
gegaan zijn, vandaar dat de pakkans ook vergroot is.

Voor de rest moet me enkel van het hart dat ik een beetje verbaasd was dat Groen! zebrapaden in de zone 30 vraagt terwijl de vroegere schepen van mobiliteit van Groen! ons zes
jaar met alle mogelijke goede argumenten overtuigd heeft dat zebrapaden in een zone 30
niet hoeven, niet wenselijk zijn en zelfs nadelig zijn omdat ze eigenlijk de oversteekbaarheid
voor voetgangers in winkelwandelzones beperken. Een goede mobiliteitsvisie houdt in dat je
in een zone 30 geen zebrapaden voorziet omdat gans de zone 30 een prioriteitszone is voor
de voetgangers. Dat terzijde gelaten, het kan misschien een zinnig voorstel zijn maar we
zullen eerst even advies vragen aan de vroegere schepen Kris Peeters.
Raadslid Van den Eynden zegt dat de burgemeester nu in zijn eigen been schiet want hij
heeft in de Stadskrant zelf verklaard dat ouders hun kinderen moeten zeggen dat ze moeten
oppassen als ze oversteken en dat ze voorrang moeten geven aan de auto’s. Dat terwijl je
tegen de automobilist zou moeten zeggen dat hij voorrang moet geven aan de voetgangers.
U hebt de regel hier zelf omgedraaid. Als u zegt dat de politie zijn werk doet, moet je maar
eens kijken naar de parkeerplaats voor gehandicapten, schuin tegenover het politiekantoor,
waar elke avond een auto foutief geparkeerd staat.
Burgemeester Peeters dringt aan dat raadslid Van den Eynden op de volgende commissie
veiligheid aan de korpschef de cijfers vraagt van de verkeerspv’s en de verkeersretributies
die het korps uitschrijft.
Raadslid Van den Eynde geeft toe dat er wel zal gecontroleerd worden op overdreven
snelheid en zo maar het gaat hem eerder om verkeerd geparkeerde auto’s die gevaarlijke
situaties creëren voor de kinderen ’s morgens.
Burgemeester Peeters antwoordt dat daar ook pv’s voor uitgeschreven worden.

030 Kerstmarkt
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
Graag wat uitleg van de schepen van cultuur in verband met de toekomstplannen van de
Kerstmarkt.
Kloppen bijvoorbeeld de geruchten dat er geen Kerstmarkt meer zal georganiseerd worden
in het centrum?
Schepen Ingrid Ryken antwoordt.
Er is een beetje commotie ontstaan omdat in de media sprake was van ‘de laatste kerstmarkt’. Ik zou dit een beetje willen nuanceren. Het gaat over de laatste kerstmarkt in zijn
huidige vorm. En dan nog waarschijnlijk. Er is al een aantal jaren een beetje sleet gekomen
op de huidige formule. De vzw Toerisme - die instaat voor de organisatie van de kerstmarkt wil de kerstmarkt in een nieuw jasje steken en heeft in dit overgangsjaar een nieuw concept
bedacht, namelijk het vuurfeest. Dit jaar zal zowel de kerstmarkt als het vuurfeest doorgaan
en daarna zal geëvalueerd worden en beslist met welk alternatief of met welk nieuw concept
we naar buiten kunnen komen. De locatie staat nog helemaal niet vast. Wij gaan ook met de
verenigingen rond de tafel zitten die nog altijd kunnen deelnemen. We zullen dan kijken en
evalueren wat de uiteindelijke editie of het uiteindelijke alternatief zal worden.
Raadslid Van den Eynden vraagt zich af of dat nu eigenlijk een antwoord is op zijn vraag. Hij
heeft het antwoord niet begrepen.
Schepen Ryken herhaalt dat we nu een overgangsjaar hebben waarin zowel een kerstmarkt
als een vuurfeest – want dat is de naam van het alternatief - zal georganiseerd worden. Als
die twee evenementen plaats gevonden hebben, zullen wij evalueren want volgend jaar zal
er zeker maar een evenement zijn. Hoe dat zal heten, in welke vorm dat zal doorgaan en ook
de locatie zal na de evaluatie bepaald worden.
Burgemeester Peeters besluit dat er nog zeker één kerstmarkt zal plaatsvinden op zondag
13 december.
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