Zitting van 27 maart 2012
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Martine
Moriau, Peter Bellens, Christine Schaut, Roel Vervoort, François Vermeulen, Marleen
Geypens, Christel Heylen, Marcel Van Dingenen, Hans Van den Eynden, Marleen Diels,
Lieve Kempen - raadsleden
ir. F.Van Dyck, secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 uur
----------------------------------------------------De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.
Onthouden zich bij de stemming: Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen, Geypens, Heylen
en Kempen.

001 Budgetwijziging 1 van 2012: vaststelling
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de
gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.
De secretaris en de financieel beheerder/ontvanger maken na overleg met het managementteam een voorontwerp op van budget of budgetwijziging. De secretaris maakt de beleidsnota
op die bij het voorontwerp budget hoort of de verklarende nota bij de budgetwijziging. De
financieel beheerder/ontvanger maakt op basis van de beleidsnota of de verklarende nota de
daarbij horende financiële nota op. De secretaris legt dit voorontwerp voor aan het college
van burgemeester en schepenen.
Een budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Een budgetwijziging uit een
verklarende nota en een financiële nota.
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budget en budgetwijziging voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt het budget en de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan.
De secretaris en de ontvanger/financieel beheerder overlegden met het managementteam
op 10/2/2012 en 13/2/2012 over het voorontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar
2012.
Op 14/2/2012 legde de secretaris het voorontwerp van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 ter kennisname voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Op 20/2/2012 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 vast en legde dit voor aan de adviesraden en de
gemeenteraad.
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad budgetwijziging 1 voor het dienstjaar
2012 vast te stellen.
Juridische grond
- Het KB van 2/8/1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit.
- Het gemeentedecreet en het hersteldecreet.
Financiële gevolgen
De financiële nota bij budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 heeft volgende samenvatting en wordt als bijlage toegevoegd:

GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-4.473.148,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
10.831.939,71
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
6.358.791,71
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-323.139,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
323.164,68
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
25,68
Argumentatie
De secretaris licht in zijn verklarende nota bij de eerste budgetwijziging van 2012 de
principes toe die hij heeft toegepast bij de samenstelling van de budgetwijziging en geeft
verder enkele aandachtspunten aan.
Het college van burgemeester en schepenen wijzigde het voorontwerp van budgetwijziging 1
voor het dienstjaar 2012 van de secretaris op enkele punten.
Het resulterende ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 voldoet aan de
wettelijke verplichtingen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende aanpassingen aan het ontwerp
van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 voor:
- het krediet voorzien op het artikel 060/957/01 – overboeking van de gewone dienst naar
de buitengewone dienst – te verhogen met 3.913.800,00 euro.
- het krediet voorzien op het artikel 4211/735/60 – buitengewoon onderhoud van diverse
straten en betonwegen – te verhogen naar 300.000,00 euro.
- het krediet voorzien op het artikel 060/997/51 – overboeking van de gewone dienst naar
de buitengewone dienst - te verhogen naar 3.913.800,00 euro.
Uit de financiële nota bij het ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 blijkt het
volgende:
- De gewone begroting/het exploitatiebudget van het eigen dienstjaar sluit met een nadelig
saldo van 367.995,00 euro. De overboekingen naar de buitengewone dienst voor 2012
worden geraamd op 4.221.288,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor
de gewone dienst voor 2012 bedraagt 6.358.791,71 euro.
- De buitengewone begroting/het investeringsbudget van het eigen dienstjaar sluit met een
nadelig saldo van 4.541.077,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor
de buitengewone dienst voor 2012 bedraagt 25,68 euro.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de verklarende nota bij budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012
vast.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de financiële nota bij budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2012 vast
met volgende samenvatting:
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-4.473.148,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
10.831.939,71
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
6.358.791,71
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-323.139,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
323.164,68
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
25,68
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen, Geypens,
Heylen, Van den Eynden en Kempen.

002 AGB Sport en Recreatie Herentals: budgetwijziging 1 voor 2012 - goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf “AGB Sport en
Recreatie Herentals” opgericht op 7/9/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd.
De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN, artikel
40. ondernemingsplan en activiteitenverslag bepalen dat de raad van bestuur jaarlijks een
ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat
van het voorbije boekjaar.
Op 20/2/2012 stelde het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals het
ontwerp van budgetwijziging 1 voor 2012 vast dat het vandaag voorlegt aan de raad van
bestuur.
Op 27/3/2012 stelde de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals
budgetwijziging 1 voor 2012 vast.
Vandaag keurt de gemeenteraad deze budgetwijziging 1 voor 2012 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Juridische grond
- De nieuwe gemeentewet en de wijzigingen.
- Het gemeentedecreet van 15/7/2005 en de wijzigingen.
- De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals.
- De beheersovereenkomst afgesloten op 7/9/2004 tussen de stad Herentals en het AGB
Sport en Recreatie Herentals en de wijzigingen.
Financiële gevolgen
Voor de totaliteit van het AGB Sport en Recreatie Herentals zijn na budgetwijziging 1 in 2012
volgende totaalsommen voorzien:
Omschrijving
Bedrag
Totaal aankopen van hulpgoederen
-17.808 euro
Totaal materieel- en onderhoudskosten
-736.354 euro
Totaal personeelskosten
-1.809.711 euro
Totaal bedrijfsopbrengsten
1.024.719 euro
Bedrijfsresultaat
-1.539.154 euro
Aflossing intresten bestaande leningen
-136.766 euro
Aflossing kapitalen bestaande leningen
-525.255 euro
Aflossing intresten nieuwe leningen 2012
-859 euro
Aflossing kapitalen nieuwe leningen 2012
-5.430 euro
Bijpas cashflow stadsbestuur
-2.207.464 euro
Dit betekent dat het AGB Sport en Recreatie Herentals een werkingstoelage aan het stadsbestuur vraagt die 97.011 euro lager ligt als voorzien bij de initiële opmaak van het budget
voor 2012.
De hogere personeelsuitgaven door vroegere indexaties worden ruim gecompenseerd door
de lagere uitgaven voor de leningen ingevolge de schuldherschikking / forward fixing
operatie.
De investeringen voor 2012 blijven ongewijzigd.
Argumentatie
De raad van bestuur stelt budgetten en budgetwijzigingen vast.
De gemeenteraad keurt budgetten en budgetwijzigingen goed.
Het ontwerp behelst vier bijlagen
1. Een bijlage “budgetwijziging 1 Totaliteit” met een geraamd bedrijfsresultaat, inclusief een
raming van het gedeelte kasstroom, voor het ganse AGB Sport en Recreatie Herentals.
Daarin zijn ook de leningen (intresten en kapitaalaflossingen) opgenomen. Het vermogen,
de afschrijvingen van infrastructuur, machines en meubilair, de over te dragen winst en
overgedragen verliezen zijn daar niet in weergegeven.
2. Een bijlage “budgetwijziging 1 Netepark 2012”.
3. Een bijlage “budgetwijziging 1 De Vossenberg 2012”.
4. Een bijlage “budgetwijziging 1 Investeringen 2012”.

5. Een bijlage “budgetwijziging 1 Personeelskosten 2012”.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt bijgevoegde budgetwijziging 1 voor 2012 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Deze budgetwijziging 1 voor 2012 vertoont volgende samenvatting:
Omschrijving
Bedrag
Totaal aankopen van hulpgoederen
-17.808 euro
Totaal materieel- en onderhoudskosten
-736.354 euro
Totaal personeelskosten
-1.809.711 euro
Totaal bedrijfsopbrengsten
1.024.719 euro
Bedrijfsresultaat
-1.539.154 euro
Aflossing intresten bestaande leningen
-136.766 euro
Aflossing kapitalen bestaande leningen
-525.255 euro
Aflossing intresten nieuwe leningen 2012
-859 euro
Aflossing kapitalen nieuwe leningen 2012
-5.430 euro
Bijpas cashflow stadsbestuur
-2.207.464 euro
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vermeulen en Van den Eynden.

003 Kennisname goedkeuring gemeenterekening 2010
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij besluit van 28/2/2012 keurde de gouverneur de jaarrekening 2010 van de stad Herentals
goed. Enkele opmerkingen werden met een apart schrijven meegedeeld.
Vandaag neemt de gemeenteraad kennis van de beslissing van de gouverneur.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de rekening en de begeleidende
brief met opmerkingen. Deze opmerkingen veranderen in essentie niets aan de cijfers van de
rekening.
Opmerking 1 signaleert dat het aantal aandelen van een belegging niet is vermeld. De
kwestieuze waardevermelding is correct.
Opmerking 2 is een louter technische kwestie die evenmin impact heeft op de cijfers uit de
jaarrekening.
Voor het opmaken van de rekening 2011 zal met beide opmerkingen rekening gehouden
worden.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 28 februari 2012
waarbij de rekening 2010 werd goedgekeurd.

004 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van
tafels en stoelen voor zaal ‘t Hof - 2012/028
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De cultuurdienst wil tafels en stoelen aankopen voor zaal ’t Hof.
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.
Financiële gevolgen
De kosten voor het leveren van stoelen en tafels voor zaal ’t Hof zijn geraamd op 21.000
euro, inclusief btw. Hiervoor zijn kredieten voorzien op artikel nummer 7751-724-54 van het
budget 2012.

Argumentatie
De tafels en stoelen van zaal ’t Hof zijn aan vervanging toe. De cultuurdienst stelt voor om
klapstoelen en klaptafels met bijhorende transportkarren aan te kopen. Deze tafels en
stoelen kunnen gemakkelijk en compact opgeborgen worden door de verenigingen en de
schoonmaakdienst.
De technische dienst heeft, in samenspraak met de cultuurdienst, het bestek 2012/028
opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor het leveren van tafels en stoelen voor
zaal ’t Hof te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek 2012/028 goed.

005 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van
speeltoestellen voor de speelterreinen in Ekelenberg en Grebbenbos/Tonnebos
- 2012/035
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Voor de speelterreinen in Ekelenberg en Grebbenbos/Tonnebos wil de jeugddienst nieuwe
speeltoestellen aankopen.
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.
Financiële gevolgen
Raming:
- speelterrein Ekelenberg: 9.000 euro, inclusief btw
- speelterrein Grebbenbos/Tonnebos: 12.000 euro, inclusief btw
In het budget 2012 is 43.000 euro voorzien op artikel nummer 761/725/60 op de buitengewone dienst.
Argumentatie
Op 5/3/2012 heeft het college beslist van start te gaan met de aanleg van de speelterreinen
in Ekelenberg en Grebbenbos/Tonnebos en heeft opdracht gegeven aan de technische
dienst administratie om de aankoopprocedure te starten.
De jeugddienst stelt, na een bevraging met de bewoners, voor om volgende toestellen te
plaatsen:
Ekelenberg:
- avonturenpark (3-12 jaar)
- een wip (0-5 jaar)
Grebbenbos/Tonnebos:
- combinatietoestel (0-5 jaar)
- wip (0-5 jaar)
- dubbele schommel (6-12 jaar)
- duikelrek (6-12 jaar)
De technische dienst heeft, in samenspraak met de jeugddienst, het bestek 2012/035
opgemaakt.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen op de speelterreinen Ekelenberg en Grebbenbos/Tonnebos te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De gemeenteraad keurt het bestek 2012/035 goed.

006 Verkoop repel voorliggende grond St.-Jobsstraat aan Marc Torfs
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De heer Marc Torfs, Waterloostraat 16 te 2200 Herentals heeft een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het oprichten van een ééngezinswoning langs de
St.-Jobsstraat, op perceel sectie C nummer 263/B2. Voor het bouwperceel ligt nog een repel
wegoverschot, eigendom van de stad Herentals. De heer Torfs wenst dit nu aan te kopen.
Juridische grond
- Rooilijnplan St.-Jobsstraat, goedgekeurd bij KB op 1/12/1953
- Verkavelingsplan V1979/007, goedgekeurd op 28/5/1979
Argumentatie
De Ontvanger van de Registratie heeft de waarde van de grond reeds in 2010 bepaald op 44
euro/m² of in totaal 16 m² x 44 euro/m² = 704,00 euro. Bij verkopen in der minne wordt
steeds de regel schattingsprijs + 20 % toegepast waardoor de verkoopprijs 52,80 euro/m² of
in totaal 844,80 euro zou bedragen. De aktekosten zijn voor rekening van de koper. Het
prijsvoorstel werd op 23/3/2010 aan de heer Torfs overgemaakt. Hij gaat hiermee nu akkoord
en vraagt om het dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de verkoop van 16 m²
voorliggende grond langs de St.-Jobsstraat, perceel sectie C zonder nummer, aangeduid als
lot 7bis op het verkavelingsplan nummer V1979/007 van 28/5/1979, aan de heer Marc Torfs,
Waterloostraat 16 in 2200 Herentals voor een bedrag van 844,80 euro + aktekosten.
Artikel 2
De heer Jan Peeters, burgemeester en de heer ir. F. Van Dyck, stadssecretaris, of hun
regelmatige vervangers, worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop.
Artikel 3
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van de akte van verkoop.

007 Kerkfabriek Sint-Waldetrudis: dossier beveiligingswerken tegen inbraak en
brand Sint-Waldetrudiskerk - nieuw dossier
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 7/2/2012 kennisgenomen van het dossier voor de vernieuwing
van de beveiliging van de Sint-Waldetrudiskerk tegen inbraak en diefstal ingediend door de
kerkfabriek Sint-Waldetrudis. De kerkfabriek heeft na overleg op 15/2/2012 met de heer Rob
Buelens, erfgoedconsulent van de Vlaamse Overheid, een nieuw dossier ingediend op
5/3/2012 met een aangepaste raming van de kosten.
De kerkraad vraagt opnieuw om de procedure uit te voeren voor het bekomen van de
restauratiepremie bij de verschillende instanties.
Adviezen
Technische dienst: verleent gunstig advies bij de voorgestelde beveiligingswerken.
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2001 (art. 20§ 2) over de vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten.
Financiële gevolgen
In de buitengewone dienst is er voor de investering voor de kerkfabriek Sint-Waldetrudis
niets opgenomen. Het voorstel hieronder zal voorgelegd worden bij een volgende
budgetwijziging bij de toekenning van de restauratiepremie door de Vlaamse Gemeenschap.
Artikelnummer Omschrijving
Krediet
Te voorzien
2012
bij BW
790 635 51
Bijdragen in kapitaal aan andere overheids0,00
7.656,00
instellingen voor specifieke doeleinden:
Sint-Waldetrudis
+10% herzieningen
766,00

Argumentatie
De offerte in het eerste dossier dateerde reeds van 4/10/2010. De heer Rob Buelens,
erfgoedconsulent van de Vlaamse Overheid, die op basis van 6.A.1 van de omzendbrief
ML/12 van 3/6/2011, werd aangesteld als ontwerper en opvolger van de werkzaamheden,
heeft een actualisatie van de offerte bezorgd aan de kerkfabriek. De heer Buelens signaleert
dat voor de budgettering bijkomend nog rekening moet gehouden worden met een eventuele
verdere prijsverhoging van 10 %.
De nieuwe kostenraming bedraagt 76.556,15 euro (inclusief btw) (de eerste kostenraming
bedroeg 71.887,70 euro (inclusief btw)).
De kerkfabriek diende het dossier in 4-voud in bij het stadsbestuur. Het stadsbestuur maakt
het dossier over aan het provinciebestuur van Antwerpen.
In het besluit van de Vlaamse Regering van 14/12/2001 staat vermeld dat indien het
restauratiedossier wordt goedgekeurd de kosten worden verdeeld als volgt:
- 60 % Vlaamse Gemeenschap
- 20 % betrokken provincie
- 10 % betrokken gemeente
- 10 % kerkfabriek.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe dossier voor de vernieuwing van de
beveiliging van de Sint-Waldetrudiskerk tegen inbraak en diefstal ingediend door de kerkfabriek Sint-Waldetrudis.
Bij de toekenning van de restauratiepremie door de Vlaamse Gemeenschap zal de stad een
toelage van 10 % voorzien voor de tussenkomst in de kosten van de restauratiewerken bij
wijziging budget 2012 of in voorkomend geval in het budget 2013 (afhankelijk van het tijdstip
van toekenning).
De stad maakt het dossier in 3-voud over aan het provinciebestuur van Antwerpen.

008 Verdere deelname project Kempens Woonplatform
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
IOK vraagt op 23/2/2012 of het lokale bestuur van Herentals verder wil deelnemen aan het
Kempens Woonplatform. IOK vraagt de gemeenteraad hierover een standpunt in te nemen.
Juridische grond
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21/9/2007 over de subsidiëring van projecten
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, zoals gewijzigd.
- Het decreet van 15/7/1997 over de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 28, paragraaf 2, zoals gewijzigd.
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
- Het Gemeentedecreet.
Argumentatie
De gemeenteraad besliste op 8/4/2008 en 5/5/2009 toe te treden tot het project “Kempens
Woonplatform”, ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De minister heeft op 12/6/2009
beslist om de gevraagde subsidies toe te kennen aan het project “Kempens Woonplatform”
voor een periode van 3 jaar, zijnde van 1/11/2009 tot en met 30/10/2012. De subsidiëringperiode kan hernieuwd worden voor een periode van 3 jaar, op voorwaarde dat uiterlijk 6
maanden voor het einde van de huidige subsidiëringperiode een nieuwe subsidieaanvraag
wordt ingediend, zijnde uiterlijk 30/4/2012. Op de vergadering met betrekking tot de verlenging van het subsidiedossier op 24/1/2012 werden de krijtlijnen van het project besproken.
IOK wenst in samenwerking met gemeenten, OCMW’s en andere woonactoren, met het projectvoorstel “Kempens Woonplatform” een woonbeleid op maat voor elk van de toetredende
gemeenten te bieden, met bovendien specifieke aandacht voor een goede informatiedoorstroming naar de burger.
Vanuit het Kempens Woonplatform wordt een dossier uitgewerkt in functie van de verlenging
van het project rekening houdend met de 5 verplichte activiteiten en een facultatieve activiteit.
De 5 verplichte activiteiten betreffen:

-

de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen.
het faciliteren of uitbreiden van het lokaal woonoverleg.
het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners.
het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium.
- het nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op
betaalbaar wonen.
De stad moet zelf nog minimaal één bijkomende keuzeactiviteit kiezen waarbij de inbreng en
ondersteuning van de kenniscel van IOK zinvol is.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 14/2/2012 principieel om verder
deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform. Hierbij werd geopteerd voor de
volgende facultatieve activiteit: “Problematiek Kamerwonen”. In de stad Herentals is geen
nood aan studentenhuisvesting en is kamerwonen dan ook niet gewenst.
Huisvestingsproblemen die vanuit de hulpverleningshoek vaak gesignaleerd worden zijn
ondermeer net deze problematiek van de kamerverhuur en het gebrek aan betaalbare
woningen in Herentals. Tijdens een verkennend onderzoek door het OCMW en de dienst
huisvesting van de stad Herentals blijkt dat de kwaliteit van deze kamers vaak ondermaats
is, dat er problemen zijn op het vlak van hygiëne en brandveiligheid en dat de gevraagde
huurprijzen als te hoog kunnen worden beschouwd wanneer gekeken wordt naar de prijs/kwaliteitsverhouding. In het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 is opgenomen dat de
problematiek van het kamerwonen in kaart zal gebracht worden, er een reglementering op
kamerwonen zal worden uitgewerkt en dat er preventief zal opgetreden worden bij aanvragen van nieuwe projecten.
Tijdens de stuurgroepvergadering van 21/2/2012 werd het ontwerpdossier voor de verlenging van het project inhoudelijk besproken, nadat het voorafgaandelijk werd bezorgd aan de
leden van de stuurgroep, de voorzitters van het OCMW en de betrokken ambtenaren.
IOK, in samenwerking met gemeenten, OCMW’s en andere woonactoren wenst met het
projectvoorstel ‘Kempens Woonplatform’ het woonbeleid op maat voor elk van de deelnemende gemeenten verder uit te werken, waarbij centraal een kenniscel rond wonen wordt
uitgebouwd welke lokaal verankerd zal worden, in het bijzonder door een goede informatiedoorstroming naar de burger en een beleid inzake woningkwaliteit.
De financiële bijdrage van het lokaal bestuur aan het ‘Kempens Woonplatform’ is een financiering in nature, met name het gedeeltelijk ter beschikking stellen van de ambtenaren die
betrokken zijn bij de uitbouw van het lokale woonbeleid (adjunct stedenbouwkundig ambtenaar, coördinator lokaal sociaal beleid, maatschappelijk werkers sociale dienst stad en
OCMW…).
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform.
Vanuit het Kempens Woonplatform werd een dossier uitgewerkt in functie van de verlenging
van het project rekening houdend met de 5 verplichte activiteiten en een facultatieve activiteit
voor elk van de deelnemende gemeenten.
De 5 verplichte activiteiten betreffen:
- het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;
- het faciliteren of uitbreiden van het lokaal woonoverleg;
- het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners;
- het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het
volledige woningpatrimonium;
- het nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op
betaalbaar wonen.
De gemeenteraad gaat akkoord om de voorgestelde facultatieve activiteit, met name
‘Kamerwonen’ verder uit te bouwen zoals opgenomen in het dossier en zich hierbij te laten
ondersteunen door het Kempens Woonplatform.
De gemeenteraad keurt het dossier met betrekking tot de verlenging van de werking van het
Kempens Woonplatform goed.
Artikel 2.
De deelnemende gemeenten moeten samen minstens 25 % van de totale kosten dragen

(Art. 4 van het Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007, over de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid).
Conform de 1ste subsidiëringperiode zal ook in dit dossier de gemeentelijke bijdrage voorzien
worden onder de vorm van een bijdrage in natura, zijnde de personeelsinzet vanuit
gemeente en OCMW.
De personeelsleden die in de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2015
gedeeltelijk belast worden/blijven met woongerelateerde taken is in bijlage opgenomen.
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.

009 Milieujaarprogramma 2012: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 4/3/2008 besliste de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met
het Vlaams gewest te ondertekenen op het basisniveau en het onderscheidingsniveau. Voor
1/4/2012 moeten de gemeenten een milieujaarprogramma 2012 indienen.
Argumentatie
De milieudienst maakte een ontwerp op voor het milieujaarprogramma 2012. Het bevat de
rapportage van de acties van 2011 en een summiere planning van de acties voor 2012.
Naast het verder zetten van het huidig beleid en de acties van de voorgaande jaren, zijn
volgende zaken opgenomen:
2011
- Tankslag: afwerking
- De Roest
- Plaatsing eerste IBA’s
- Opmaak / actualiseren gemeentelijke milieuvergunningen
- Opmaak planning groendienst
- Textielinzameling huis-aan-huis
- Infoavond FSC voor handelaars
- Zwerfkatten
- Start uitwerking ‘vernieuwd’ mobiliteitsplan
- Ophangen gierzwaluwenkasten gemeentelijke gebouwen
- Subsidie zwaluwnesten
2012
- Addernesten
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het milieujaarprogramma 2012 goed.
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut, Vermeulen en Van den Eynden.

010 Strategisch Veiligheids- en Preventiecontract tot 30/6/2012: voorstel tot
aanpassing en goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals had met het ministerie van Binnenlandse Zaken een Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) afgesloten voor de periode 2007-2010. Wegens
aanslepende regeringsonderhandelingen werd dit contract in 2011 twee keer halfjaarlijks
verlengd met een basisconventie voorgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.
Voor de eerste helft van 2012 wordt er opnieuw een basisconventie voorgelegd. Door
Binnenlandse Zaken wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen voor te stellen. De
redenen om een aanvraag tot wijziging van het SVPP in te dienen, kunnen ofwel van
strategische aard zijn (inspelen op de evolutie van een fenomeen, aanpassing aan het
gevoerde beleid, afstemming op andere veiligheidsplannen,…) of eerder van praktische aard
(wijzigingen personeelsbestand, impact financiële partnerschappen, gebrek aan relevantie,
in tegenstelling met andere onderdelen van het plan,…).

Juridische grond
- KB van 7/12/2006 over de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
- KB van 28/12/2011 tot verlenging 2012 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2007-2010
Financiële gevolgen
De subsidie bedraagt de helft van de jaarlijkse subsidie, 104.900,80€, die werd toegekend in
het kader van de SVPP 2007-2010. De fenomenen die in aanmerking komen zijn precies
dezelfde als voor 2007-2010.
Argumentatie
De fenomenen inbraak, fietsdiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal, sociale overlast en druggerelateerde maatschappelijke overlast werden behouden in het voorgesteld plan.
De preventieambtenaar stelt voor om, in afspraak met de lokale adviseur voor de stad
Herentals, een voorstel tot wijziging in te dienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Het gaat
over kleine aanpassingen om de afstemming van het voorgesteld SVPP op de werking van
de dienst te optimaliseren. De deadline voor het indienen van dit voorstel is 30/3/2012.
Het gaat over het updaten van de ‘te verwachten resultaten’ van een reeds vastgestelde
doelstelling; namelijk bij het fenomeen sociale overlast, de sociale controle bevorderen. De
huisbewaarder organiseerde hiervoor acties en bijeenkomsten zoals het paasontbijt, Klimaat
op maat, bewonersvergaderingen en een wijkwandeling. Deze functie is sinds juli 2011
herleid tot een halftijdse functie ten voordele van de functie van wijkconciërge en de
coördinatie van de gemeenschapswachten. We houden hierbij rekening met het feit dat de
sociale huisvestingsmaatschappij sinds 2008 een halftijdse maatschappelijk assistente in
dienst heeft. De dienst preventie blijft een nauwe band behouden met de sociale huisvestingsmaatschappij via de halftijdse huisbewaarder en de wijkconciërge. De huisbewaarder houdt een oogje in het zeil en onderneemt alle noodzakelijke stappen zowel naar
bewoners en de sociale huisvestingsmaatschappij als naar de stadsdiensten toe om
verloedering van de hoogbouw en de omgeving tegen te gaan. De behoefte naar een
wijkwandeling is hierdoor weggevallen. De bewonersvergaderingen zijn intussen een vast
gegeven geworden. De wijkconciërge zal hierop aanwezig zijn en de vragen van de
bewoners laten doorstromen naar de bevoegde instanties. De actie ‘Klimaat op Maat’ werd in
het voorjaar van 2011 afgerond met een gezamenlijke uitstap. Na evaluatie met de
betrokken partijen (sociale huisvestingsmaatschappij, sociale dienst OCMW, buurtcontactpunt De Klink, De Dorpel/De Fakkel en de huisbewaarder) werd afgesproken deze actie stop
te zetten. De wijkconciërge organiseert in het voorjaar van 2012 een cursus weerbaarheid
specifiek gericht naar de bewoners van de hoogbouw van Kleerroos. De bewoners voelen
zich niet altijd even veilig in de hoogbouw (sommige bewoners laten iedereen die aanbelt
zomaar binnen, de kelders zijn over het algemeen donker en moeilijk om je weg in te
vinden...) De wijkconciërge zal in samenwerking met de maatschappelijk assistente van de
sociale huisvestingsmaatschappij mensen persoonlijk aanspreken en informeren over deze
cursus en via deze weg eveneens het gemeenschapsleven proberen te versterken.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de voorgestelde basisversie van het SVPP, met wijziging,
tot 30 juni 2012 goed te keuren als volgt
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan
HERENTALS: SVPP Herentals
Periode: 01-01-2012 - 30-06-2012
Tussen enerzijds:
- de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de
Wetstraat 2 te 1000 Brussel, verder de Staat genoemd
en anderzijds:
- de stad Herentals, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer
Jan Peeters, burgemeester en de heer ir. Frans Van Dyck, secretaris, die handelen in
uitvoering van de zitting van de gemeenteraad van 27/3/2012 en die verder “de stad”
wordt genoemd.
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 30-31 maart 2004.
Wordt afgesproken wat volgt:

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de
bepalingen in het Koninklijk Besluit van uitvoering en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een bedrag van 52.450,50 euro toegekend aan de stad Herentals.
2. Dit plan treedt in werking op 1 januari 2012 en eindigt op 30 juni 2012.
3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 28
december 2011 en op verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies
te verstrekken. Zij aanvaarden iedere controle en zullen er hun medewerking aan
verlenen.
1 DISPOSITIEF COÖRDINATIE
1.1 Algemene doelstellingen
1.1.1 Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan
1.1.2 Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal
preventiebeleid
1.2 Strategische Doelstellingen
1.2.1 Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging met de subsidiërende overheid verzekeren
Operationele doelstellingen
- Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven
Te verwachten resultaten
- Aanwerving van het voltallige voorziene personeel binnen de 6 maanden volgend
op het afsluiten van het plan
- Realisatie van functieprofielen
- Het uitwerken van een aanwervingsprocedure
Indicatoren
- Aantal effectieve aanwervingen/ aantal voorziene aanwervingen =100%
- Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van personeel
- Het bestaan van een selectiecomité
- De adequate vorming van het personeel verzekeren
Te verwachten resultaten
- Het voorzien van een adequaat opleidingsprogramma
Indicatoren
- Het voorzien van minimum 1 opleiding
- Het bestaan van een procedure betreffende de keuze van de opleidingen
- Aantal gevolgde opleidingen > of = 80%
- De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven
voorzien in het plan
Te verwachten resultaten
- Realisatie van de noodzakelijke investeringen
Indicatoren
- Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene investeringen = 80 %
- De terbeschikkingstelling van lokalen verzekeren
Te verwachten resultaten
- Ter beschikking stellen van de lokalen binnen de 6 maanden volgend op het
afsluiten van het plan
Indicatoren
- Het bestaan van adequate lokalen
- Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken
Te verwachten resultaten
- Realisatie van een klassementsysteem eigen aan het plan binnen de 6 maanden
volgend op het afsluiten van het plan
Indicatoren
- Het bestaan van een typisch klassementsysteem
- Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan
Te verwachten resultaten
- Realisatie van een specifiek boekhoudingsysteem binnen de 6 maanden volgend

op het afsluiten van het plan
- Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen
het jaar volgend op het afsluiten van het plan
Indicatoren
- Het bestaan van een typisch boekhoudingsysteem
- De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren
Te verwachten resultaten
- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden
Indicatoren
- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid
1.2.2 Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een
afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren
Operationele doelstellingen
- Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken
Te verwachten resultaten
- Bestaan van de Consultatieve Preventieraad (CPR)en 1 maal vergadering
- Voorbereiding en opvolging van de Consultatieve Preventieraad
- Oprichting van het Pilootcomité binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten
van het plan
- Voorbereiding en opvolging van het Pilootcomité
- Organiseren van maandelijkse interne vergaderingen
- Het pilootcomité komt minstens 2 maal samen
Indicatoren
- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van de
CPR
- Aantal vergaderingen van de CPR > of = 1
- Het bestaan en opsturen van een dagorde van de CPR aan de deelnemers
binnen de 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst
- Verslag van de vergaderingen van de CPR is gerealiseerd en opgestuurd naar
de deelnemers
- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van het
pilootcomité
- Aantal verslagen van het Pilootcomité = 100%
- Aantal interne maandelijkse vergaderingen/jaar > of = 12
- Aantal samenkomsten van het pilootcomité > of = 2
- Deelnemen aan bestaande overlegstructuren
Te verwachten resultaten
- Deelname van de preventieambtenaar aan de zonale veiligheidsraad
Indicatoren
- Aantal deelnames van de preventieambtenaar aan de zonale veiligheidsraad > of
= 1 per jaar
- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen
Te verwachten resultaten
- Onderhouden van een netwerk van partners
Indicatoren
- Het bestaan van een netwerk van partners
1.2.3 Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren
Operationele doelstellingen
- Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten uitwerken
Te verwachten resultaten
- Het realiseren van begeleidings- en opvolgingsinstrumenten binnen de zes
maanden volgend op het afsluiten van het plan
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking werden gesteld
- Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven
richtlijnen

Indicatoren
- Het bestaan van begeleidings- en opvolgingsinstrumenten
- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud)
- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met
de voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud)
- Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD)
Te verwachten resultaten
- Jaarlijkse actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek
Indicatoren
- Jaarlijkse uitwerking van een stand van zaken betreffende de lokale veiligheidsdiagnostiek
- Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie
Te verwachten resultaten
- Installeren van interne semestriële vergaderingen betreffende evaluatie
Indicatoren
- Aantal vergaderingen betreffende evaluatie > of = 1
1.2.4 Verzekeren van informatie naar de bevolking
Operationele doelstellingen
- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven
genomen op het lokale niveau op het gebied van preventie
Te verwachten resultaten
- Realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie die er bestaan op het lokale niveau
- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen
Indicatoren
- Het bestaan van een stand van zaken binnen de zes maanden volgend op het
afsluiten van het plan
- Het bestaan van een internetsite
- Artikels betreffende preventie in de stadskrant > of = 1
- Een jaarverslag met de stand van zaken
- Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren
Te verwachten resultaten
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de
andere gemeentelijke diensten
Indicatoren
- Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk
organigram
- Zichtbaarheid van het gebouw van de preventiedienst
2 INBRAAK
In de Veiligheidsmonitor 2004 staat het fenomeen woninginbraken op de tweede plaats
genoteerd. 48 % van de respondenten beschouwen het fenomeen als problematisch. In
vergelijking met de bevraging in 2002, is de rubriek woninginbraken als buurtfenomeen met
10 % gedaald. Deze daling volgt de trend in de andere gebieden. De verklaring van de
dalende trend is de daling van het aantal woninginbraken sinds 2002. In Herentals speelde
het oppakken van een aantal dadergroeperingen, meer gerichte acties en controles van
politie en de oprichting van de Buurt Informatie Netwerken hierin een grote rol. Ondertussen
zijn de woninginbraken in Herentals terug licht aan het stijgen.
De ervaring leert dat een fenomeen zoals woninginbraken een constante politionele en
preventieve aanpak vraagt. Een verslapping van de aandacht brengt sowieso een stijging
van het aantal inbraken met zich mee. Een daling in het aantal woninginbraken mag dus
geen argument zijn om de preventieve acties te staken. Technopreventieve acties (bv. Stop
het cilinderkraken) wijzen daarenboven uit dat vele huizen nog niet aangepast zijn met
inbraakveilige sloten. Er is dus nog heel wat werk weggelegd op het terrein van de woninginbraken.
2.1 Algemene doelstellingen
2.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de onveilig-

heidsgevoelens met betrekking tot inbraak
2.2 Strategische Doelstellingen
2.2.1 Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
- De Herentalse Buurt Informatie Netwerken sensibiliseren door het opzetten van
acties in het kader van inbraakbeveiliging
Te verwachten resultaten
- Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de bestaande sensibiliseringsactie Stop het
cilinderkraken
- Uitvoeren van deze actie éénmaal in 1 van de 8 Herentalse BIN’s
Indicatoren
- De jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de bestaande sensibiliseringsactie is
gebeurd
- Aantal bezochte adressen in het kader van 'breek het cilinderkraken' > of = 8
- Opvolgen van de bestaande BIN's
Te verwachten resultaten
- Bestaande BIN's blijven actief bestaan
Indicatoren
- Het aantal verslagen van de jaarlijkse overlegvergaderingen > of = 1
- Inbraakgevoelige wijken van Herentals aansporen om een BIN op te starten om zo
mogelijke inbrekers af te schrikken en wijkgericht aan inbraakpreventie te werken
Te verwachten resultaten
- Iedere 4 jaar onderzoek naar inbraakgevoelige wijken in Herentals
- Organiseren van overleg met bewoners van inbraakgevoelige wijken in het kader
van een mogelijke opstart van een BIN, en dit inspelend op de vraag van de
burgers
Indicatoren
- Iedere 4 jaar een nota met inbraakgevoelige wijken
- Aantal effectieve overlegvergaderingen met inwoners ivm opstarten nieuwe BIN's
- De Herentalse burger informeren over de mogelijkheid om beroep te doen op het
gratis techno-preventief advies
Te verwachten resultaten
- Jaarlijks een artikel in de stadskrant om de burger te informeren over gratis
technopreventief advies
- Info op de website van stad Herentals om de burger te informeren over inbraakbeveiliging aan de woning en over gratis technopreventief advies
- Alle burgers die een bouwaanvraag indienen krijgen informatie over inbraakbeveiliging
Indicatoren
- er is jaarlijks een artikel in de stadskrant verschenen, ja /neen
- info is tegen op de website geplaatst, ja/neen
- aantal burgers dat een aanvraag indiende versus het aantal uitgedeelde
brochures met begeleidende brief = 90%
- De Herentalse burger aansporen om te investeren in inbraakbeveiliging door de
gemeentelijke premie en de belastingsvermindering bij investeringen in inbraakbeveiliging te promoten
Te verwachten resultaten
- Aantal aanvragen in het kader van de gemeentelijke premie bij investeringen in
inbraakbeveiliging > of = 8
- Info op de website van stad Herentals om de burger te informeren over de
gemeentelijke premie en de belastingsvermindering bij investering in inbraakbeveiliging aan de woning
- Jaarlijks een artikel in de stadskrant om de burger te informeren over de
gemeentelijke premie en de belastingsvermindering bij investering in inbraakbeveiliging aan de woning
Indicatoren
- Het aantal aanvragen in het kader van de gemeentelijke premie bij investeringen

in inbraakbeveiliging > of = 8
- Info is op de website geplaatst, ja/neen
- Er is een artikel in de stadskrant verschenen, ja /neen
- Het meer kenbaar maken van Project Reynders (fiscaal voordeel bij inbraakbeveiliging voor zelfstandigen) door het uitwerken van een communicatieplan en de
uitvoering ervan
Te verwachten resultaten
- 90 % van de zelfstandigen van Herentals zijn op de hoogte van het Project
Reynders
Indicatoren
- Bestaan van een communicatieplan omtrent project Reynders
- Aantal verdeelde info over Project Reynders tov het aantal zelfstandigen = 90%
2.2.2 Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Samenwerken met de lokale politie op het vlak van inbraakbeveiliging
Te verwachten resultaten
- Jaarlijkse afspraken met lokale politie ivm geïntegreerde aanpak
- Doorlopende uitwerking en uitvoering van het plan woninginbraken
Indicatoren
- Plan woninginbraken met de lokale politie
- Alle acties zijn uitgevoerd ja/neen
3 FIETSDIEFSTAL
De geregistreerd fietsdiefstallen kennen op Nationaal niveau, Vlaams niveau en op het
niveau van arrondissement Turnhout een stijgende trend. In Herentals is er een daling waar
te nemen, al zijn de cijfers nog steeds hoog. In vergelijking met Heist-op-den-Berg, een
gemeente met gelijkaardige typologie, heeft Herentals een veel hoger cijfer van geregistreerde fietsdiefstallen (256 tegenover 197). 1/3 van de Herentals respondenten ervaren volgens
de Veiligheidsmonitor 2004 fietsdiefstal als een problematisch buurtfenomeen. Dit betekent
een stijging van 5 % ten opzichte van 2002 en het duikt de top 5 binnen op de 4e plaats
(29%), waar het in 2002 nog op de 8e plaats (24%) voorkwam.
De stijging van fietsdiefstal als subjectief buurtfenomeen is opmerkelijk daar er in de andere
gebieden eerder een status quo waar te nemen is. Binnen de zone Neteland is het probleem
van fietsdiefstal het grootste te Herentals (73%). Voornamelijk de stationsomgeving, maar
ook het ziekenhuis en het stadscentrum zijn pijnpunten op het vlak van fietsdiefstal.
De stad en de politie ondernamen al heel wat acties om het fietsdiefstallenprobleem aan te
pakken: het plaatsen van diefstalveilige fietsrekken, sensibiliserende acties omtrent een
veilig slot, repressieve acties van politie. Deze acties dienen zeker te worden vervolgd.
3.1 Algemene doelstellingen
3.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal
3.2 Strategische Doelstellingen
3.2.1 Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- Sensibiliseringscampagne uitwerken en uitvoeren ivm het diefstalveilig stallen en
het gebruik van diefstalveilige fietssloten in de eerste helft van 2012 ism de
gemeenschapswachten
Te verwachten resultaten
- Er is een sensibiliseringscampagne, waarbij iedereen bereikt wordt die een
nieuwe fiets koopt bij een Herentalse fietshandelaar, iedereen die zijn fiets laat
graveren, mensen die regelmatig hun fiets stallen aan het station en het
Netepark
- Een daling van het aantal losstaande fietsen in de stalling aan het station van
Herentals in de eerste helft van 2012 ten opzichte van de eerste helft van 2011
Indicatoren
- Aantal veilig gestalde fietsen in de eerst helft van 2012 is hoger dan in de eerste
helft van 2011 (zie tellingen)
- Aantal flyers die verspreid worden bij gravering van de fiets en aan de belang-

rijkste fietsstallingen van Herentals = 100%
- Aantal effectieve sensibiliseringsacties aan de belangrijke fietsenstallingen > of =
1
- Tellingen laten uitvoeren door de gemeenschapswachten van het aantal correct en
foutief gestalde fietsen in de fietsenstallingen van het station en het Netepark
Te verwachten resultaten
- Meer zicht krijgen op de manier waarop mensen hun fiets stallen teneinde de
actie hierop af te stemmen
Indicatoren
- Registratie van het aantal losstaande fietsen aan het station ten opzichte van het
aantal slotvast achtergelaten fietsen = 100%
3.2.2 Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
- Onderzoeken van de mogelijkheid om de fietsstalling van het station van Herentals
structureel te verbeteren in het kader van fietsdiefstalpreventie
Te verwachten resultaten
- Nota beveiliging fietsstalling van het station
Indicatoren
- De nota werd gerealiseerd
3.2.3 De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen
Operationele doelstellingen
- Maandelijkse fietsgravering organiseren
Te verwachten resultaten
- Maandelijkse fietsgravering (behalve tijdens de schoolvakanties)
- Bekendmaking van het graveren in de stadskrant
Indicatoren
- Vermelding fietsgraveren in de stadskrant > of = 3
- Aantal gegraveerde fietsen per maand
- Bevolking bewust maken van het nut van fietsgraveren en fietsidentificatiefiches
Te verwachten resultaten
- Stijgen van het aantal gegraveerde fietsen ten opzichte van tweede helft 2010
Indicatoren
- Registratie gegraveerde fietsen > eerste helft 2010
3.2.4 Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Uitwerking van een geïntegreerde aanpak in het behandelen van gevonden en
gestolen fietsen op het vlak van registratie en manier van terugbezorgen
Te verwachten resultaten
- Integrale aanpak van gevonden en gestolen fietsen op het vlak van registratie en
manier van terugbezorgen in de tweede helft van 2011
Indicatoren
- Afsprakennota gevonden en gestolen fietsen is gerealiseerd ja/neen
4 GAUWDIEFSTAL
Het aantal geregistreerde handtasdiefstallen is sinds 2002 sterk gedaald. Van 28 geregistreerde feiten in 2002 naar 13 feiten in 2003. Sindsdien is het aantal gauwdiefstallen stabiel
gebleven. De daling heeft te maken met een aantal groeperingen die systematisch de
Herentalse markten teisterden. Dankzij het verhoogde toezicht door gemeenschapswachten
en lokale politie, werden enkele bendes opgepakt.In vergelijking met Heist-op-den-Berg,
scoort Herentals dubbel zo hoog op gauwdiefstal: 13 feiten in Herentals tegenover 7 feiten in
Heist-op-den-Berg.
Vermogenscriminaliteit algemeen, en dus ook gauwdiefstal vraagt zowel een politionele als
een preventieve aanpak. De opvolging is noodzakelijk. Indien dit thema niet meer opgenomen wordt in de actieplannen van de lokale politie en van de gemeentelijke preventiedienst,
zullen de criminaliteitscijfers op dit vlak opnieuw stijgen.
4.1 Algemene doelstellingen
4.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal

4.2 Strategische Doelstellingen
4.2.1 Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- Sensibiliseringsacties opzetten in samenwerking met de gemeenschapswachten
omtrent gauwdiefstal zodat burgers op de hoogte zijn van de preventieve maatregelen om deze vorm van criminaliteit te voorkomen
Te verwachten resultaten
- Een uitgewerkte sensibiliseringsactie bestaande uit het verdelen van flyers, een
affiche in flip-over borden, straattoneel en het persoonlijk aanspreken door
gemeenschapswachten
- Minimum 8 evenementen worden aangedaan met een sensibiliseringsactie
omtrent gauwdiefstal
Indicatoren
- De sensibiliseringsactie is uitgewerkt, ja/neen
- Aantal evenementen waar de sensibiliseringsactie plaatsvond
4.2.2 De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Toezicht bij evenementen, wekelijkse markt,... door de gemeenschapswachten
Te verwachten resultaten
- Aanwezigheid van gemeenschapswachten bij 90 % van de wekelijkse vrijdagmarkt en aanwezigheid bij 60 % van de openluchtevenementen die plaatsvinden
in het centrum van Herentals
Indicatoren
- Aantal evenementen waar de gemeenschapswachten sociale controle uitoefenden
5 WINKELDIEFSTAL
Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is licht gedaald. In 2002 werden er nog 49 winkeldiefstallen geregistreerd, in 2003 waren het er slechts 27. Vanaf 2004 steeg het cijfer naar
42 en bleef sindsdien stabiel. In vergelijking met Heist-op-den-Berg scoort Herentals dubbel
zo hoog op winkeldiefstal (cijfers van 2005).Omtrent winkeldiefstal is er een zeer kleine
aangiftebereidheid. De werkelijke cijfers liggen dus veel hoger.
Politionele aanpak van winkeldiefstal is niet zo voor de hand liggend. Daarom is het belangrijk om vooral de preventieve aanpak bij de handelaars te promoten.In samenwerking met de
politie en Belgacom startte de stedelijke preventiedienst einde 2001 met een Winkel
Informatie Netwerk. Het systeem werkte aan de hand van semascripten. Het systeem is een
stille dood gestorven. De omschakeling van een WIN naar een werkbaarder systeem, zou
nieuw leven kunnen blazen in het bestaande WIN.
5.1 Algemene doelstellingen
5.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal
5.2 Strategische Doelstellingen
5.2.1 De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- In samenwerking met de lokale politie, nieuw leven blazen in het bestaande Winkel
Informatie Netwerk (WIN)
Te verwachten resultaten
- Hervormd tot BIN-Z
- Meer dan 20 handelaars aangesloten bij het BIN-Z
Indicatoren
- Aantal overleg met de handelaars > of = 1
- Aantal aangesloten BIN-Z-leden
- Info verspreiden onder de handelaars ivm beveiliging van retailverkoop
Te verwachten resultaten
- Alle BIN-Z leden zijn op de hoogte van preventieve maatregelen inzake
beveiliging van retailverkoop
Indicatoren
- Aantal bereikte handelaars met de info over preventieve maatregelen = 100%

6 SOCIALE OVERLAST
Na 'diefstal en afpersing' is 'gewelddadige misdrijven tegen eigendommen' (lees vandalisme)
de voornaamste rubriek van geregistreerde misdrijven. Over het algemeen kunnen we het
afgelopen jaar spreken van een lichte daling al zijn de cijfers van de rubrieken 'vandalisme
op voertuigen' en 'vandalisme op onroerend goed' nog steeds hoger dan in 2000. Herentals
scoort ook duidelijk hoger dan Heist-op-den-Berg, een gelijkaardige gemeente.
In de Veiligheidsmonitor scoren de rubrieken 'vernielingen aan telefooncellen en bushokjes'
en 'bekladde gebouwen' in de Zone Neteland respectievelijk een stijging en een status quo in
de beoordeling als buurtprobleem, in tegenstelling tot in andere gebieden waar er duidelijk
een daling merkbaar is. Ook 'rommel en vuil op straat' wint als buurtprobleem aan belang.
Het aantal geregistreerde sluikstorten kent een duidelijke stijging. Herentals staat in voor
51,13 % van het aantal dossiers in de zone Herentals kende in 2005 toch 42 geregistreerde
feiten van 'rondhanggedrag'. De feiten spelen zich af op bepaalde plaatsen. Zodoende wordt
het probleem niet door iedereen als ernstig ervaren. Voor de buurtbewoners van de
hangplekken is het echter erg storend. Vaak wordt er op deze plaatsen ook veel vandalisme
geregistreerd. De gezamenlijke overlastacties van politie en gemeenschapswachten tijdens
de zomermaanden, proberen hierop in te spelen.
Vandalisme en algemene verloedering zijn ook specifieke problemen van sociale hoogbouwcomplexen.
De meest gehoorde klachten van bewoners van de hoogbouw gaan over onveiligheidsgevoel in de toegang tot het appartement en aan de lift. Ook technische defecten (lampen
die stuk zijn, ) afval en hondenpoep is een vaak gehoorde klacht. Burenconflicten en een
onduidelijke communicatie vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij maken dat er vaak
misverstanden ontstaan. De huisbewaarder probeert hierop in te spelen
6.1 Algemene doelstellingen
6.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast
6.2 Strategische Doelstellingen
6.2.1 Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
- Onderhoud van de pijnpunten op het vlak van properheid en veiligheid om verloedering tegen te gaan aan de hoogbouw van sociale woningmaatschappij "Eigen
Haard"
Te verwachten resultaten
- Groter veiligheidsgevoel aan de hoogbouwcomplexen van “Eigen Haard”
Indicatoren
- Aantal verholpen meldingen door de huisbewaarder Eigen Haard versus het
aantal meldingen bij de huisbewaarder > of = 50%
- Bevraging veiligheidsgevoel van de bewoners van hoogbouwcomplexen Eigen
Haard
- Aanpakken van zwerfvuil, sluikstorten, kleine criminaliteit en verloedering in
Herentals met extra aandacht voor de sociale woonwijken door het opstellen van
een knelpuntennota in samenwerking met de buurtwerking waarna mogelijke oplossingen worden uitgewerkt
Te verwachten resultaten
- Knelpuntennota van sociale woonwijken Diependaal, de Engelse wijk en van
sociale hoogbouw Echo werd uitgewerkt
Indicatoren
- De knelpuntennota's werden gerealiseerd
- Aantal verholpen items uit de knelpuntennota versus het aantal opgenomen
items in de knelpuntnota > of = 1 per wijk
- Het uitbouwen van een netwerk van buurtvrijwilligers die zich inzetten voor een
propere buurt en op die manier het veiligheidsgevoel verhogen en de onverschilligheid van buurtbewoners bestrijden
Te verwachten resultaten
- 15 buurtvrijwilligers hebben
Indicatoren

- Aantal buurtvrijwilligers
- Het inventariseren, doorgeven aan de bevoegde diensten en opvolgen van meldingen van gemeenschapswachten ivm verloedering, zwerfvuil, sluikstorten zodat deze
zaken snel verholpen worden
Te verwachten resultaten
- 25 meldingen van de gemeenschapswachten
- 75 % van deze meldingen worden verholpen binnen drie maanden
Indicatoren
- Aantal meldingen van gemeenschapswachten, registratie van gemeenschapswachtmeldingen
- Aantal verholpen meldingen van de stadswachten door de bevoegde diensten
6.2.2 De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Inspelen op plaatselijke en vaak seizoensgebonden fenomenen van sociale overlast
door een samenwerking op te zetten met de betrokken partners (buurtbewoners,
lokale politie, buurtwerking, preventiedienst, ...) waarbij de gemeenschapswachten
ingeschakeld worden voor het uitvoeren van een verhoogd toezicht op de plaatsen
waar storend rondhanggedrag en vandalisme zich voordoen
Te verwachten resultaten
- Gemeenschapswachten voeren ieder half jaar 5 maal een interventie uit in het
kader van verhoogd toezicht bij overlast
Indicatoren
- Aantal interventies van de gemeenschapswachten
- Versterken van het gemeenschapsleven in de hoogbouw van sociale woningmaatschappij 'Eigen Haard' te beginnen met de 3 appartementsgebouwen van
Kleerroos.
Te verwachten resultaten
- Organiseren van de acties die het gemeenschapsleven versterken zoals 3
bewonersvergaderingen en een cursus weerbaarheid
Indicatoren
- Acties zijn georganiseerd ja/neen
7 DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST
Zowel binnen de zone Neteland als in de andere gebieden stijgt of daalt ‘overlast door druggebruik’ niet als problematisch buurtprobleem. Het fenomeen ‘drugs’ is voornamelijk gekend
bij jongeren en zal dus ook maar door een klein percentage als probleem worden aangeduid.
Het aantal PV’s opgemaakt omtrent drugdelicten blijft echter zonaal stijgen.
Binnen de zone vertegenwoordigd Herentals 52 % van de gerapporteerde delicten.
Ook het aantal aanmeldingen bij Drughulp Herentals spreekt voor zich. Vooral het grote
aantal heroïnedossiers en het aantal cliënten die in het methadonprogramma zitten, is toch
wel specifiek voor Herentals. Het druggebruik is echter weinig zichtbaar in het straatbeeld.
Op de hangplekken wordt wel eens druggebruik in het openbaar gesignaleerd. Ook kan
druggebruik gelinkt worden aan bepaalde vormen van criminaliteit. Hiervan getuigen de
cliënten die via justitiële weg bij Drughulp Kempen terechtkomen omwille van feiten, andere
dan druggebruik.
7.1 Algemene doelstellingen
7.1.1 Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot druggerelateerde maatschappelijke overlast
7.2 Strategische Doelstellingen
7.2.1 Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- De preventiedienst organiseert jaarlijks een preventieproject voor de leerlingen van
het derde jaar van het middelbaar onderwijs (= 6 scholen) aan de hand van een
theaterstuk voor de leerlingen, een workshop voor de leerkrachten en een ouderavond.
Te verwachten resultaten
- Jaarlijks organiseert de stedelijke preventiedienst een toneelvoorstelling voor de

leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs.
- Jaarlijks organiseert de stedelijke preventiedienst een workshop voor leerkrachten die werken omtrent drugpreventie.
- Jaarlijks organiseert de stedelijke preventiedienst een infoavond voor ouders in
het kader van drugpreventie.
- Minstens 5 van de 6 Herentalse secundaire scholen nemen actief deel aan het
stedelijke drugpreventieproject.
Indicatoren
- De toneelvoorstelling voor leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs
heeft plaats gevonden: ja/nee
- De workshop voor leerkrachten heeft plaats gevonden: ja/nee
- De infoavond voor ouders in het kader van drugpreventie heeft plaats gevonden:
ja/nee
- Het aantal Herentalse secundaire scholen dat actief heeft deelgenomen aan het
stedelijke drugpreventieproject > of = 5
- 2 maal per jaar een overleg organiseren waar ondersteuning kan gegeven worden
aan de scholen van Herentals omtrent drugbeleid en drugpreventie op school
Te verwachten resultaten
- Scholen zijn geïnformeerd mbt het uitbouwen van een drugbeleid op school
- De scholen krijgen ondersteuning bij het uitbouwen van een drugbeleid op school
Indicatoren
- Aantal aanwezige scholen bij het overleg > of = 5
- Aantal overlegvergaderingen met scholen > of = 2 per jaar
7.2.2 De resocialisatie van druggebruikers bevorderen
Operationele doelstellingen
- We bieden druggebruikers gespreksondersteuning
Te verwachten resultaten
- We verwachten 50 gesprekken met druggebruikers
Indicatoren
- Het aantal gesprekken met druggebruikers
- We bieden ouders (en andere context) van druggebruikers gespreksondersteuning
Te verwachten resultaten
- We verwachten 8 gesprekken met ouders (of andere context) van druggebruikers
Indicatoren
- Het aantal gesprekken met ouders (en andere context)
- We geven antwoorden op concrete vragen van druggebruikers
Te verwachten resultaten
- We verwachten 25 infovragen van druggebruikers te beantwoorden
Indicatoren
- Het aantal informatievragen van druggebruikers
- We geven antwoorden op concrete vragen van ouders en de andere context rond
de druggebruiker
Te verwachten resultaten
- We verwachten 25 infovragen van ouders en andere context te beantwoorden
Indicatoren
- Het aantal informatievragen van ouders en andere context
- Bij ernstige problematieken verwijzen we druggebruikers door naar gespecialiseerde
centra
Te verwachten resultaten
- We verwachten minstens 3 druggebruikers door te verwijzen naar
gespecialiseerde centra
Indicatoren
- Het aantal doorverwijzingen van druggebruikers naar een meer gespecialiseerd
centrum
Dit strategisch veiligheids- en preventieplan werd ondertekend te Brussel in 2 exemplaren op
__/__/____
Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

De raadsleden Beirinckx en Rombouts nemen deel aan de zitting.
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1 Parkeersituatie BLOSO-sportcentrum
Raadslid Guy Paulis heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Parkeersituatie BLOSO-sportcentrum
Het BLOSO-sportcentrum aan de Vorselaarsebaan werd de afgelopen jaren intens opgefrist
en er waren nieuwe investeringen; er zijn eveneens intenties voor nog nieuwe projecten op
de site. Ook gaan er opnieuw regelmatig grotere evenementen door. Het parkingtekort wordt
daardoor echter nijpender.
Hoe evalueert het schepencollege de parkeersituatie in de omgeving van het BLOSOsportcentrum?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het is de verantwoordelijkheid van Bloso om de nodige onthaalinfrastructuur zoals parkeerplaatsen te voorzien. Ik denk dat Bloso zich wel bewust is van het feit dat ze initiatief moeten
nemen want ze hebben al een vijftigtal extra plaatsen gecreëerd vlak naast de oude parking.
Bloso zou initiatief kunnen nemen om op het stuk waar de chalets staan, bijkomende parking
aan te leggen. Stedenbouwkundig kan dat. Maar het probleem is misschien niet dat er op de
Vorselaarsebaan te weinig parkeercapaciteit is maar wel dat de grote overflowparking aan
het Netepark vier- of vijfhonderd meter verder ligt. De mensen rijden dan toch liever tot
achteraan het centrum en zetten zich daar dan ergens langs de weg. Bij grote evenementen
is het wenselijk dat de organisatoren de mensen effectief naar die grote parking aan het
Netepark leiden. Op de laatste ijshockeymatch - waar de schepen en ikzelf aanwezig waren
– was er nog vrij veel capaciteit vooraan.
Daarnaast stellen we al een hele tijd vast dat het wildparkeren tussen de rotonde en de
Vlaamse wielerschool meer en meer problematisch wordt. Ook bij de korfbalwedstrijden van
een aantal weken geleden stelden we vast dat de voorziene nooduitgang langs de sneeuwput van de ijsbaan, volledig dicht geparkeerd was en niet kon gebruikt worden door de hulpdiensten. Als de politie toen opgetreden heeft, en ik weet niet of dat gebeurd is, dan is dat
met recht en rede denk ik, want het gaat om het vrijhouden van de evacuatiewegen op dat
stuk van de Vorselaarsebaan. Daar geldt trouwens al vele jaren een absoluut parkeerverbod.
De mensen moeten meer discipline aan de dag leggen om dat stuk vrij te houden. Wij
hebben al vaker aangedrongen bij het Bloso dat ze bij grote sportevenementen een beter
operationeel veiligheidsplan zouden uitwerken met de organisatoren waarbij parkeergeleiding een van de aandachtspunten is. We stellen nog te veel vast dat men in het Bloso
evenementen organiseert met 1.200 tot 1.500 mensen zonder extra veiligheidsmaatregelen.
Wanneer zulk een evenement in een stadsgebouw of op het openbaar domein plaatsvindt,
gebeurt er eerst een veiligheidsbriefing en is er een parkeerevacuatieplan en dergelijke, wat
binnen de locatie van het Bloso niet altijd het geval is. We moeten het Bloso dus
sensibiliseren en parkeergeleiding zou daar een zeer goed instrument voor zijn. Sommige
organisatoren laten hun bezoekers niet tot achteraan rijden maar leiden hen rechtstreeks
naar de parking van het Netepark. Dan stellen zich meestal niet te veel parkeerproblemen.
Als men niets regelt, stellen er zich wel vaak verzadigingsproblemen. Bloso kan daar als
eigenaar van het terrein initiatief nemen. Wij hebben regelmatig overleg met Bloso en dat
wordt daar ook regelmatig besproken. Een van de zaken waarvoor we ook geld voorzien
hebben in de begroting is het overrijdbaar maken van die bermen aan de parking. Die zijn nu
helemaal kapot geparkeerd en we moeten die dit jaar fatsoeneren.
Raadslid Paulis: Het klopt inderdaad dat mits wat fatsoeneringswerken wel wat meer
parkeerplaatsen mogelijk zijn. Ik kan alleen maar bijtreden dat het Bloso als openbare instelling zijn volle verantwoordelijkheid moet nemen om parkeergeleiding te doen door stewards
in te zetten bij grote evenementen. Het is onbegrijpelijk dat een dusdanige volkstoeloop op
gang gebracht wordt bij dergelijke evenementen en dat er van parkeergeleiding niets te zien
is tenzij de politie uiteindelijk moet ingrijpen. Als er evenementen zijn waar veel bussen op af
komen, is er ook geen enkele regeling en dan hangt het van de chauffeur af waar die zijn

bus neerpoot. Dat kan hinderlijk zijn als hij daarbij verschillende plaatsen inneemt. Als er
afspraken gemaakt worden, moeten er geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd worden op
plaatsen waar niemand dat graag heeft.
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2 Verkeerssituatie in gebied “Het Heiken”
Raadslid Guy Paulis heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Verkeerssituatie in gebied ‘het Heiken’
De problematiek in verband met doorgaand verkeer in en om Lenteheide, Vogelzang,
Meivuurstraat en Heikenstraat werd begin december vorig jaar nog op de gemeenteraad
aangekaart. Het schepencollege stelde dit dossier als prioriteit in 2012 voor de stedelijke
dienst mobiliteit. Enkele weken geleden was er dan een vergadering met de politiezone.
Graag een toelichting in verband met bewuste vergadering bij de politie, de huidige stand
van zaken van dit dossier en de verdere aanpak ervan.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
We hebben de laatste tijd inderdaad een paar keer samen gezeten met de gemeentebesturen van Vorselaar en Grobbendonk omdat we dat in consensus willen regelen. De
laatste vergadering dateert van een week of twee, drie geleden. We hebben toen een
akkoord bereikt met de drie gemeentebesturen. We moeten nu systematisch alle drie een
deel van de taken uitvoeren en implementeren op het terrein. Wat behelst dat akkoord? Voor
de bestaande zone van plaatselijk verkeer over de drie grondgebieden komt er een betere
en duidelijkere signalisatie. De afbakening van die zone zal logischer en meer controleerbaar
worden, bijvoorbeeld door Hidrodoe en het BLOSO-sportcentrum uit de zone plaatselijk
verkeer te halen. Waarom? Ten eerste heeft iemand die nu in Grobbendonk de sluipweg
richting Herentals neemt, altijd een goed excuus om daar te zijn. Hij moet maar zeggen dat
hij naar de openingsuren van de ijsbaan gaat kijken en hij heeft een wettelijk geldig excuus
om daar te zijn. Het is dus belangrijk dat die grote publiekstrekkers - die niets met het
plaatselijk verkeer te maken hebben - uit die zone getrokken worden en dat de zone pas
begint aan de afslag naar het Heiken achter het BLOSO. Daar moeten de drie gemeenten
hun signalisatie voor aanpassen en de zonering dus beter bepalen.
Ten tweede gaan we autoverkeer op de Lenteheide onmogelijk maken door een fysieke
barrière aan te brengen op de grens van Herentals en Vorselaar door middel van een
tractorsluis. Die zal door Herentals geplaatst worden op ons grondgebied, net voor de afslag
naar het Heiken, ter hoogte van de boerderij Van den Bulck. We hebben voor een tractorsluis geopteerd om de landbouwers die percelen hebben in Herentals en in Vorselaar, in de
mogelijkheid te stellen om met hun bedrijfsvoertuigen hun percelen te bereiken. Voor de rest
wordt doorgaand autoverkeer daar onmogelijk gemaakt en zal dat de route zijn die voor
fietsers en wandelaars beveiligd wordt.
Op het Heiken zelf, op grondgebied Vorselaar, tussen de manege en de camping, gaat
Vorselaar een ‘zone verboden verkeer’ maken die door de politie kan gecontroleerd worden.
In die zone van 100 of 200 meter moet niemand zijn en dat is objectief controleerbaar.
Vorselaar zal daar ook een reglement voor stemmen. Dat wordt een zone verboden verkeer
voor iedereen behalve voor vergunningenhouders. Vorselaar zal die vergunningen uitreiken
aan de lokale bewoners, aan de belbus die daar passeert, aan de volgwagen van de Vlaamse wielerschool, aan de hulpdiensten uiteraard en aan de bewoners van het Heiken zelf.
Vorselaar zal dat zelf bepalen. Bedoeling is het doorgaand sluipverkeer tegen te houden en
te kunnen beboeten en om bepaalde bewoners van het Heiken toch nog een vlotte toegang
te geven tot Herentals. Het probleem stelt zich niet tot de mensen van het Heiken maar wel
tot iedereen die de weg gebruikt en daar eigenlijk niet moet zijn.
De Meivuurstraat, de verbinding met het Heiken, blijft zoals het nu is maar daar gaat
Herentals wel een aantal ingrepen moeten doen om de bermen, die nu totaal kapot gereden
zijn, te herstellen. Die straat blijft dus plaatselijk verkeer zoals het nu is, in de beide
richtingen.
De drie gemeenten hebben op die vergadering bevestigd dat ze daar mee akkoord gaan, en
nu moet iedereen dat op eigen grondgebied uitvoeren.

Raadslid Paulis: Dan kan ik alleen de drie gemeentebesturen bedanken voor hun daadkracht
en dan hoop ik dat dit snel wordt geïmplementeerd zodat er duidelijkheid rond komt. In
verband met die tractorsluis zou ik zeker willen aandringen dat die voldoende zichtbaar
gemaakt wordt voor fietsers. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overlast van auto’s daar
weg is maar dat er daar een valkuil komt, zeker omdat er veel wielertoerisme is langs
Lenteheide. Het is belangrijk dat die sluis voldoende zichtbaar is bij alle weersomstandigheden en ’s avonds.
Burgemeester Peeters: Er zijn intussen voorbeeldboeken van ‘best practice’ gemaakt door
Vlaanderen met hoe je dat best doet. Zij hebben daar ervaring in. Het zal geen put zijn maar
wel een betonnen blok.
Raadslid Paulis: Het specifieke is dat het daar heel donker is, er is daar geen openbare
verlichting.
Burgemeester Peeters: Dat klopt.
Raadslid Bergen neemt deel aan de zitting.

010/
3 Veldhoven
Raadslid Guy Paulis heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Veldhoven
De verkeerssituatie in Veldhoven is sinds lang voorwerp van discussie en overleg. Er werden
ook al enkele infrastructurele ingrepen uitgetest, wat dan na een bewonersenquête vorig jaar
leidde tot de huidige situatie.
Hoe evalueert het schepencollege nu de actuele verkeerssituatie / mobiliteit in Veldhoven?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Wat de globale visie betreft, in het najaar hebben we naar aanleiding van die enquête
afgesproken met de buurtgroep dat we de proefopstelling zouden wijzigen zoals ze nu is. Het
is nog geen definitieve herinrichting want fundamenteel is Veldhoven nog altijd een veel te
brede ontsluitingsweg voor een buurt die nu hoofdzakelijk bewoning is. We moeten eigenlijk
het straatbeeld versmallen, volwaardige fiets- en voetpaden aanleggen en de kruispunten
aanpassen aan het feit dat er nu veel drukker verkeer is. Daarom hebben we met de buurt
afgesproken dat onze technische dienst tegen mei een ontwerp en een raming zal voorbereiden zodat dat dossier klaar ligt voor een volgend bestuur. In de begroting van dit jaar en
in de meerjarenplanning van deze legislatuur was dat niet voorzien. Maar het is belangrijk
dat het dossier klaar ligt, becijferd en uitgewerkt is en overlegd met de buurt om in een
volgende legislatuur uitgevoerd te kunnen worden. Zo kan het mee opgenomen worden in
een financiële meerjarenplanning en in de investeringsprogramma’s. Die afspraak is
gemaakt en de opdracht is gegeven aan onze technische dienst om dat tegen mei uit te
werken en opnieuw te gaan bespreken met de buurt. Als u de huidige cijfers gevraagd had in
uw schriftelijke vraag, dan had ik de cijfers van eventuele metingen en controles opgevraagd
bij de politie. Ik weet dat die gebeurd zijn maar ik heb de cijfers zelf niet opgevraagd. Er zijn
nog kinderziektes aan de huidige proefopstelling. Een ervan is dat de blauwe richtingaanwijzers die op die bloembakken staan, dat dat een verkeerd soort van bord is want de
voetgangers en fietsers gaan er achterdoor. We moeten ervoor zorgen dat die mensen ook
effectief achter die bloembakken kunnen rijden door die blauwe pijlen te vervangen door
andere signalisatie die hen niet verplicht van rond de bakken te rijden en door fietsembleempjes op de fietsroute aan te brengen. Dat moeten we nog verder bekijken om dat
nog verder aan te passen.
Raadslid Paulis: Ik heb nog een praktische opmerking. Als je van de Herenthoutseweg komt
en je slaat Veldhoven in, dan merk je dat er een verbod staat voor zwaar vervoer, een
tonnagebeperking eigenlijk. Maar dan is het al te laat natuurlijk, want dan ben je al in
Veldhoven. Kan dat bord niet op de Herenthoutseweg gehangen worden? Dat is een

goedkope maatregel die toch duidelijkheid kan geven aan de chauffeurs die het bord nu pas
merken als ze al in de straat zijn.
Burgemeester Peeters: Ik denk dat dat bord daar staat om leveringen aan de Zuidkempische
Werkplaatsen mogelijk te maken. Dat is tot nu toe de enige in- en uitgang van hun bedrijf.
Voorlopig moeten ze nog langs daar blijven wegen.
Raadslid Paulis: Ik denk dat dat gemakkelijk kan opgelost worden met een onderbord
‘uitgezonderd leveringen aan Zuidkempische Werkplaatsen’.
Burgemeester Peeters: Ik weet niet of je voor een bedrijf een uitzondering kan maken bij
verbodsborden.
Raadslid Paulis: In principe kan dat voor elk bedrijf maar er is er maar een gebruiker die een
goed excuus heeft en dat zijn de Zuidkempische Werkplaatsen. Ik denk ook niet dat iemand
daar aanstoot aan neemt. Nu gebeurt het frequent, bij nacht bijvoorbeeld, dat er toch
vrachtwagens in rijden en dan zeggen dat ze het bordje niet gezien hebben en ik vermoed
dat dat dan geen leveranciers zijn van de Zuidkempische Werkplaatsen.
Burgemeester Peeters: We zullen dat eens bekijken.

010/
4 Kampsubsidie
Raadslid Liese Bergen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: Kampsubsidie.
In het jeugdbeleidsplan van 2012 staat een verwijzing naar een kampsubsidie. Is er intussen
een reglement opgesteld? Zo ja, wat zijn de modaliteiten?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Die kampsubsidie is effectief opgenomen in het jeugdbeleidsplan en dus ook in de begroting
2012. We zijn met de jeugdraad bezig om daar inspraak en participatie rond te organiseren.
U kunt kortelings zien op de website van de jeugdraad dat er een verslag is van de
vergadering van 8 maart jongstleden waar we in samenspraak met de jeugdverenigingen
een eerste keer een ontwerp van reglement hebben besproken. De timing is dat we dat gaan
finaliseren tijdens de volgende jeugdraad en dat we het voorleggen op de gemeenteraad van
juni. Dat is dan ook tijd want het moet toepasbaar zijn voor de kampen die georganiseerd
worden tijdens juli en augustus waarvoor ze hun facturen of hun aanvragen moeten binnen
brengen tegen uiterlijk oktober. We gaan dus ruimschoots op tijd zijn. We hebben dus een
eerste overlegronde gehad en zoals het er nu uitziet gaat de subsidie gelden voor kampen
die georganiseerd worden in binnen- of buitenland die betrekking hebben op minimum vier
overnachtingen - zo nemen we ook de kleinere kampen mee in aanmerking maar niet de
weekendkampen - en voor het huren of het in gebruik nemen van een lokaal of een weide of
de combinatie van de twee, dus de kampplaats zelf. We zijn nu nog aan het kijken naar een
geschikte verdeelsleutel waarbij zowel de kleinere kampen als de grotere kampen hun
rechtmatig aandeel kunnen krijgen. We gaan dan naar een verdeelsleutel met een minimumtoelage en een maximumtoelage en de verdeelsleutel wordt bepaald volgens de factuur voor
de kampplaats. Een tweede parameter zal waarschijnlijk bepaald worden door het aantal
leden dat overnacht heeft op de kampplaats. Hierdoor zullen de grotere kampen misschien
iets bevoordeeld worden maar de kleinere kampen kunnen dan weer gebruik maken van het
forfait voor de vergoeding voor de kampplaats. Die principes moeten op de volgende
algemene vergadering nog bekrachtigd worden. De jeugddienst is ook bezig met simulaties
voor bepaalde verenigingen zodat die kunnen zien wat de subsidie precies voor hen
betekent zodat ze met kennis van zake kunnen oordelen over het reglement. Maar het
reglement zal tijdig op de gemeenteraad komen voor de kampen van deze zomer.

010/
5 Belegging - keuze banken
De raadsleden Hans Van den Eynden en Marijke Rombouts hebben volgend punt toe-

gevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Het bestuur doet een belegging van 6.000.000 euro over 18 maanden. Hiervoor zijn
volgende banken aangeschreven: Delta Lloyd Bank, Dexia Bank België, Fortis, ING, KBC,
Onafhankelijk Advies (Arlis Investment), Optima Bank (vroeger Ethias Bank), Société
Générale en Van Lanschot.
Is er een reden waarom dit bijna allemaal grootbanken zijn? Waarom werd bijvoorbeeld
Triodos niet aangeschreven?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Er zijn twee parameters die belangrijk zijn en die meegespeeld hebben in de contacten die
voornamelijk de ontvanger heeft met verschillende banken.
Ten eerste ging het om een bedrag van zes miljoen dat we tijdelijk kunnen wegzetten. Voor
een aantal banken was dat bedrag te hoog en die hebben al op voorhand afgehaakt.
Ten tweede hebben we heel bewust gekozen voor een termijn van achttien maanden omdat
we met het schepencollege beslist hebben dat we geen beslag willen leggen op de volgende
legislatuur. Dat betekent dat de belegging afloopt midden 2013. Tegen dan zal de nieuwe
meerjarenplanning van het nieuwe bestuur af zijn en dan kunnen ze vrij beslissen wat ze met
dat geld doen: opnieuw beleggen, uitgeven of iets anders mee doen. We hebben daar
bewust geen lange termijn belegging van willen maken en voor een aantal banken was dat
een incentive of een desincentive.
We hebben dus alle banken aangeschreven die in de periode 2009-2010-2011 interesse
getoond hebben om termijnbeleggingen te doen voor gemeenten en we hebben die aangeschreven in het kader van het spreiden van ons risicoprofiel. Wat Triodos betreft, Triodos
is voornamelijk geïnteresseerd in duurzame investeringsprojecten. Dit is geen duurzaam
investeringsproject maar wel een klassieke belegging waar geen investeringsproject aan
vast zit. Dat is hun eerste bekommernis en dat kan je ook zien op hun website. Wat
algemeen ethische beleggingen betreft, op een gegeven ogenblik hadden we een ethische
belegging bij een bepaalde bank maar die is intussen verlopen. We zijn nu samen met de
ontvanger aan het kijken op welke manier we opnieuw een ethische belegging kunnen doen
bij een bank. Want zoals u weet is dat ook belangrijk in het kader van een ander petje dat ik
soms op heb, voor de FairTrade gemeente is dat een punt dat meetelt. We bekijken dus
samen met de ontvanger welke ethische belegging we kunnen doen en voor welke som. We
zijn daar aandachtig voor maar in dit geval was er maar beperkte interesse.

010/
6 Schuilhuisjes van De Lijn
Raadslid Hans Van den Eynden heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad.
Momenteel worden de schuilhuisjes van De Lijn afgebroken en vervangen door nieuwe
schuilhuisjes. Dit zorgt (soms) voor ambetante situaties, namelijk dat het oude huisje wordt
afgebroken, zonder dat de reizigers ingelicht worden en dat hun halte schijnbaar (tijdelijk)
verdwenen is.
Is het bestuur op de hoogte van deze problematiek? Wat zal ze hieraan doen?
Is het de bedoeling dat alle huisjes die afgebroken worden ook opnieuw opgebouwd worden
of verdwijnen er huisjes en haltes?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Het gaat hier niet over schuilhuisjes van De Lijn. De haltes zijn van De Lijn en die blijven allemaal bestaan maar de schuilhuisjes zijn in Herentals eigendom van een privébedrijf waar wij
de concessie aan gegeven hebben. In het verleden was dat de firma Decaux. Dat contract is
vorig jaar afgelopen en nu vervangen door een contract met Clear Channel. De voorbije twee
weken heeft Decaux de oude schuilhuisjes weggehaald zoals het contract bepaalt. Dat is
gebeurd in coördinatie met Clear Channel zodat zij hun nieuwe schuilhuisjes zo vlug mogelijk
konden plaatsen. Maar dat geeft natuurlijk wat overgangsproblemen. Er zijn plaatsen waar
het enkele weken geduurd heeft vooraleer de werf van Clear Channel tot daar kwam. Ze zijn
nu nog altijd bezig met het afwerken van de bushokjes. Ik vrees dat het onvermijdbaar is dat

er op bepaalde plaatsen een tijd lang geen bushokje gestaan heeft. De halteplaatsen, de
haltepalen en de signalisatie zijn altijd gebleven want die zijn van De Lijn. De bushokjes die
er stonden in januari worden allemaal vervangen behalve twee in het tweede stuk van de St.Jobsstraat. In het nieuwe contract met Clear Channel kunnen we ieder jaar vragen om op
bijkomende locaties bushokjes te plaatsen. We zullen dat volgend jaar ook doen. Die in de
St.-Jobsstraat zijn niet opnieuw geplaatst omdat die het minst gebruikt werden. Wij weten dat
er nog een aantal bijkomende behoeften zijn die we volgend jaar aan Clear Channel kunnen
voorleggen. Het gaat heel concreet over een bushokje op de Aarschotseweg dat na de
werken nooit teruggeplaatst is. Een andere plaats is aan het parochiecentrum in Noorderwijk,
richting Herentals maar dat kunnen we pas volgend jaar aan Clear Channel vragen.
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