
    

Zitting van dinsdag 5 maart 2013 

Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter 
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx 
Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen 
Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Michiels Bart, Van den Broeck Ludo, De 
Cat Patrik, Verellen Guy, Verraedt Stefan, Caers Patrick, Verwimp Kim, Verwimp Kathy, 
Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge Kathleen, Vanooteghem Hubert, 
Snauwaert Lieve, Ceulemans Axana, Moons Rutger, Baeten Beatrijs - raadsleden 
Mattheus Tanja - secretaris 

 
            

   De openbare zitting begint om 20.00 uur 
------------------------------------------------------ 

 

001 Verkiezing OCMW-raad: kennisname geldigverklaring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad verkoos op 2/1/2013 de leden van de OCMW-raad. 
Argumentatie 
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de verkiezing van de leden van de 
OCMW-raad geldig. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 20 februari 2013 van de Raad voor Verkie-
zingsbetwistingen waarbij gemeld wordt dat de verkiezing van de leden van de OCMW-raad 
werd geldig verklaard. 

 
 
002 Verkiezing politieraad: kennisname geldigverklaring 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad verkoos op 2/1/2013 de leden van de Politieraad. 
Argumentatie 
De bestendige deputatie verklaarde de verkiezing van de leden van de Politieraad geldig. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 24 januari 2013 van de bestendige de-
putatie waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad werd geldig verklaard. 
 
 

003 Kennisname ontslag politieraadslid en aanduiding opvolger 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De heer Jan Bertels werd op de installatievergadering van de gemeenteraad van 2/1/2013 
verkozen als politieraadslid. In de politieraad van 30/1/2013 werd hij effectief geïnstalleerd 
als politieraadslid. Met zijn brief van 3/2/2013 neemt hij ontslag uit deze functie. 
Bij de verkiezing van de politieraadsleden tijdens de installatievergadering van de gemeente-
raad zijn er geen opvolgers verkozen gezien er geen opvolgers op de voordrachtsakte ston-
den. 
Juridische grond 
- Artikel 19 van de Wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus. 
- Koninklijk Besluit van 20/12/2000 over de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden 

van de politieraad. 
Argumentatie 
De gemeenteraad moet kennis nemen van het ontslag van de heer Jan Bertels als politie-
raadslid en een nieuw politieraadslid verkiezen. 



    

Gezien er voor de heer Jan Bertels geen opvolger werd voorgedragen op de voordrachts-
akte, werd er een nieuwe voordrachtsakte ingediend. De burgemeester, bijgestaan door de 
gemeentesecretaris, heeft deze op 7/2/2013 in tweevoud ontvangen. 
Conform artikel 19 van de Wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie-
dienst gestructureerd op twee niveaus, hebben alle nog in functie zijnde gemeenteraads-
leden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kan-
didaat-effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voorgedragen. 
Volgende kandidaten worden voorgedragen: 
de heer Victor Vervloesem als kandidaat-effectief lid en mevrouw Anne-Mie Hendrickx als 
kandidaat-opvolgster. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 5 februari 2013 van de heer Jan Bertels 
waarbij hij zijn ontslag als politieraadslid indient. 
De gemeenteraad verklaart de heer Victor Vervloesem, wonende te 2200 Herentals, Konink-
rijk 14, verkozen, als politieraadslid. 
 
Raadslid Verellen vraagt expliciet te notuleren dat de uitspraken van de deputaties van ande-
re provincies worden opgevolgd. 
 

 
004 Aktename rangorde gemeenteraadsleden en kennisname voordracht 

fractieleiders 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Tijdens de installatievergadering van 2/1/2013 en de gemeenteraad van 5/2/2013 legden de 
verkozenen of opvolgers hun eed af als burgemeester, schepen of gemeenteraadslid. 
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt een rangorde opgesteld om de volgorde van 
de nieuwe leden te bepalen. 
Tijdens de installatievergadering van 2/1/2013 werden ook de fracties samengesteld omdat 
de fracties als basis dienen voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 
Een fractie bestaat uit het gemeenteraadslid of gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst 
verkozen zijn of op lijsten die zich onderling hebben verenigd. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikel 45, § 4. 
- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikel 50, § 2: hieruit vloeit voort dat de rangorde van 

de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld, aan de hand van hun anciënniteit en bij gelijke 
anciënniteit aan de hand van het aantal behaalde naamstemmen bij de laatste volledige 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

- Gemeentedecreet van 15/7/2005, artikel 38. 
Argumentatie 
De rangorde van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte 
van voordracht. 
De OCMW-voorzitter is een schepen buiten rang, ook als er later nieuwe schepenen komen 
in het schepencollege blijft de OCMW-voozitter de laatste schepen. 
De rangorde van gemeenteraadsleden wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal 
jaren dat de raadsleden hun mandaat reeds uitoefenen, en daarna, met name bij gelijke 
dienstanciënniteit, volgens het aantal verkregen naamstemmen bij de laatste verkiezing. 
Omdat de fracties als basis dienen voor de samenstelling van de gemeenteraadscommissies 
en omdat het voor de interne werking zinvol is te werken met fractieleiders hebben de 
partijen fractieleiders voorgedragen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt akte van de rangorde van burgemeester, schepenen en gemeente-
raadsleden: 
 

1. Peeters Jan: burgemeester 
2. Van Olmen Mien: schepen 
3. Bertels Jan: schepen 



    

4. Ryken Ingrid: schepen 
5. Verheyden Wies: schepen 
6. Michielsen Jan: schepen 
7. Hendrickx Anne-Mie: schepen 
8. Michiels Alfons: OCMW-voorzitter en schepen met raadgevende stem 
9. Marcipont Daniël: raadslid 
10. Bergen Lise: raadslid 
11. Vervloesem Victor: raadslid 
12. Michiels Bart: raadslid 
13. Liedts Eefje: raadslid 
14. Van den Broeck Ludo: raadslid 
15. De Cat Patrik: raadslid 
16. Verpoorten Peter: raadslid 
17. Verellen Guy: raadslid 
18. Verraedt Stefan: raadslid 
19. Caers Patrick: raadslid 
20. Verwimp Kim: raadslid 
21. Verwimp Kathy: raadslid 
22. Cleymans Jo: raadslid 
23. Laureys Koen: raadslid 
24. Laverge Kathleen: raadslid 
25. Vanooteghem Hubert: raadslid 
26. Van Thielen Dirk: raadslid 
27. Snauwaert Lieve: raadslid 
28. Ceulemans Axana: raadslid 
29. Moons Rutger: raadslid 
30. Baeten Beatrijs: raadslid 
 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht van volgende gemeenteraadsleden als 
fractieleider: 
- voor de lijst nr. 2 “N-VA”: mevrouw Kathleen Laverge, wonende te 2200 Herentals, Kapel-

straat 43; 
- voor de lijst nr. 3 “Vlaams Belang”: de heer Daniël Marcipont, wonende te 2200 Herentals, 

Trosstraat 14; 
- voor de lijst nr. 4 “sp.a”: mevrouw Lise Bergen, wonende te 2200 Herentals, Spekmolen-

straat 53; 
- voor de lijst nr. 6 “Groen”: de heer Peter Verpoorten, wonende te 2200 Herentals, Hik-

straat 23; 
- voor de lijst nr. 7 “CD&V”: de heer Bart Michiels, wonende te 2200 Herentals, Nederrij 91; 
- voor de lijst nr. 8 “HNM”: de heer Dirk Van Thielen, wonende te 2200 Herentals, Cardijn-

laan 17/1.  
 
 

005 Bestuursakkoord 2013-2018 - Algemene bespreking en goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 14/10/12 is er een nieuw bestuur gekozen voor de gemeente van Herentals. Voor elke 
nieuwe legislatuur wordt een bestuursakkoord vastgelegd. 
Argumentatie 
De partijen sp.a en CD&V sloten een bestuursakkoord voor de periode 2013-2018 waarin de 
prioriteiten voor deze legislatuur beschreven werden. Het college geeft toelichting bij de prio-
riteiten uit het bestuursakkoord.  
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het bestuursakkoord voor de periode 2013-2018 dat de partijen sp.a 
en CD&V sloten waarin de prioriteiten voor deze legislatuur beschreven werden goed. 
 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, Laureys, Laverge, 



    

Vanooteghem en Ceulemans. 
 
Onthouden zich bij de stemming: Marcipont en Van Thielen. 
 
 

006 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenissen: halfjaarlijks rapport - periode juli - december 
2012: kennisname 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het gemeentedecreet verplicht de financieel beheerder voorgenomen verbintenissen te 
onderzoeken op hun wettigheid en regelmatigheid. Wanneer een voorgenomen verbintenis 
voldoet aan de vereisten van wettigheid en regelmatigheid én er zijn voldoende budgetten 
voorhanden om ze uit te voeren, verleent de financieel beheerder een visum. Een visum is 
dus een wettelijk opgelegde verplichting om tot een regelmatige verbintenis te kunnen 
komen. 
Het gemeentedecreet legt de financieel beheerder op te rapporteren aan de gemeenteraad 
over de uitvoering van deze taak. Tegelijkertijd stelt de financieel beheerder een afschrift van 
dit rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeentesecretaris en de externe auditcommissie. 
De financieel beheerder heeft op 6/2/2013 een rapport opgemaakt met betrekking tot de 
laatste zes maanden van het jaar 2012. Dit rapport maakt deel uit van het dossier. 
De gemeenteraad heeft het begrip dagelijks bestuur gedefinieerd en heeft beslist welke voor-
genomen verbintenissen zijn vrijgesteld van een visum. De gemeenteraad heeft ook de pro-
cedure vastgesteld om een visum te vragen. Een visum moet aangevraagd worden op basis 
van het dossier dat daarna wordt voorgelegd aan de budgethouder om te beslissen welke 
verbintenis al dan niet zou aangegaan worden. 
Juridische grond 
- Het gemeentedecreet; titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk III. - de burgemeester; af-

deling II. - de bevoegdheden van de burgemeester, artikel 64. 
- Het gemeentedecreet; titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk V. - de gemeentelijke 

diensten; afdeling II., Onderafdeling II. - de gemeentesecretaris en de adjunct-gemeente-
secretaris, artikels 87, 88. 

- Het gemeentedecreet, titel II. - het gemeentebestuur; hoofdstuk V. - de gemeentelijke 
diensten; afdeling III. - Interne controle, artikels 99, 100 en 101. 

- Het gemeentedecreet; titel IV. - planning en financieel beheer; hoofdstuk IV. - Uitvoering 
van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen; afdeling I. - budgethou-
derschap, artikel 160 §2. 

- Het gemeentedecreet; titel IV. - planning en financieel beheer; hoofdstuk V. - boekhou-
ding, financiële rapportering en kascontrole, artikel 166. 

Argumentatie 
Het gemeentedecreet verplicht de procedure om een visum te verlenen sinds 1/1/2007. De 
procedure is in de loop van 2007 enkele keren bijgestuurd. De wetgever besliste dat een 
visum onder voorbehoud (van bijvoorbeeld een budgetwijziging) niet kan. Het stadsbestuur 
paste de definitie van dagelijks bestuur aan en stelde de procedure vast waarmee een visum 
moet worden aangevraagd. 
De gemeenteraad definieerde het begrip “dagelijks bestuur” en legde de “procedure voor het 
visum” vast op 28/08/2007. 
Wanneer een visum verplicht is en de financieel beheerder heeft het geweigerd, kan de 
budgethouder (momenteel het college of de gemeenteraad) die specifieke voorgenomen 
verbintenis niet aangaan. 
Alleen wanneer er voldoende budgetten zijn, kan het college van burgemeester en schepe-
nen, op eigen verantwoordelijkheid, viseren wanneer de financieel beheerder bij 
gemotiveerde beslissing weigert een visum te verstrekken. 
Het nieuwe art. 160 §1bis staat hier volgende afwijking op toe. “Bij het vaststellen van de 
voorwaarden en de wijze van gunnen, kan de gemeenteraad of het college van burgemees-
ter 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.” In omzendbrief BB 2009/2 van 5/6/2009 wordt echter gesteld 
dat deze bepaling geen vrijgeleide is voor kredietoverschrijding en dat er dus zeer omzichtig 
met deze mogelijkheid moet omgesprongen worden. De budgetwijziging of interne krediet-
aanpassing moet trouwens binnen het lopende financiële jaar gebeuren. 
Wanneer de voorgenomen verbintenis wordt aangepast zodat de redenen om het visum te 
weigeren vervallen, hoort het aangepast dossier opnieuw voorgelegd te worden aan de 
financieel beheerder. Op basis van zulk aangepast dossier geeft de financieel beheerder dan 
het visum. Daarna kan de budgethouder de voorgenomen verbintenis aangaan. 
Wanneer de financieel beheerder een visum weigerde of vaststelde dat er geen visum was 
gevraagd, werd het desbetreffende dossier aangepast of ingetrokken. 
De financieel beheerder weigerde een visum te geven voor 4 dossiers in het laatste halfjaar 
2012. Dat was telkens omdat er onvoldoende budgetten beschikbaar waren. In drie van de 
vier gevallen werden de nodige kredieten ingeschreven bij interne budgetwijziging. Het 
vierde dossier maakt deel uit van budgetwijziging 2 van 2013. Er is echter voldoende budget 
beschikbaar tot die budgetwijziging. 
De structurele ingrepen in de budgetten en het strikte begrotingsbeleid dat gevoerd wordt, 
zorgen ervoor dat er een keer vaker onvoldoende budgetten zijn en dat diensten zelf eerst 
binnen hun begrotingsartikelen moeten kijken naar mogelijke oplossingen vooraleer een 
dossier voor te leggen. Bovenstaande cijfers en het feit dat er 62 interne wijzigingen aan het 
college werden voorgelegd in 2012 illustreren dat duidelijk. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder van 6 februari 
2013 over de voorafgaande controles die hij uitvoerde in de periode juli tot en met december 
2012 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht. 
 
 

007 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland dienstjaar 2013: 
kennisgeving 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad heeft op 6/11/2012 een besluit genomen over de gemeentelijke dotatie 
budget 2013 aan de Lokale Politie Neteland. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, Dienst Toezicht Lokale Politie heeft het besluit van de gemeenteraad goedgekeurd. 
Argumentatie 
Een eensluidend afschrift van het besluit van De Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, Dienst Toezicht Lokale Politie moet ter kennis gebracht worden aan de gemeente-
raad. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 6 
november 2012 over de gemeentelijke dotatie 2013 aan de Lokale Politie Neteland door de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst Toezicht Lokale Politie. 
 
 

008 Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname bedrag 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 2/12/2008 besliste de gemeenteraad om de gemeentelijke saneringsbijdrage vast te stel-
len op het maximaal toegelaten tarief. 
Het toezicht dringt er op aan het bedrag jaarlijks mee te delen aan de gemeenteraad. 
Argumentatie 
Volgens de tarievenlijst van Pidpa bedraagt de saneringsvergoeding voor 2013 voor Heren-
tals 1,3332 euro per m³ (exclusief btw). 
 



    

BESLUIT 
In 2013 bedraagt de gemeentelijke saneringsbijdrage 1,3332 euro per m³ (exclusief btw). De 
gemeenteraad neemt kennis van dit bedrag. 

 
 
009 Natuurinrichtingsproject De Roest - opzeg vergunning 145406 - Cools F. 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college keurde in zitting van 11/10/2011 het “Natuurbeheersplan, subsidiedossier en 
communicatieplan De Roest” goed. Bedoeling hiervan is het traject van de voormalige 
militaire spoorweg tussen de Olympiadelaan en het militair domein aan de Lenteheide 
toegankelijk te maken voor wandelaars en fietsers. De stad kocht hiervoor reeds in 2000 de 
bedding van deze voormalige militaire spoorweg aan. De akte van aankoop werd verleden 
door het Aankoopcomité te Antwerpen op 14/09/2000. Omwonenden hebben het terrein 
deels in beslag genomen voor opslag van allerlei materialen. Vooraleer het 
natuurbeheersplan kan worden uitgevoerd, moet deze situatie opgelost worden. 
Argumentatie 
In de akte van aankoop van 14/09/2000 wordt vermeld welke gebruiksvergunningen er 
bestaan voor deze grond en dat de stad zelf een overeenkomst moet treffen indien ze deze 
vergunningen wenst te beëindigen. De stad wil nu een einde maken aan de vergunning, 
verleend aan de heer Frans Cools, Wuytsbergen 190 te 2200 Herentals, voor het stockeren 
van materialen en materieel op een deel van deze bedding, gelegen achter de tuinen van de 
Wuytsbergen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist een einde te stellen aan vergunning nummer 145406, verleend aan 
de heer Frans Cools, Wuytsbergen 190 te 2200 Herentals, voor het stockeren van materia-
len en materieel op een deel van de bedding van de voormalige militaire spoorweg tussen de 
Olympiadelaan en het militair domein aan de Lenteheide vanaf 01/06/2013. 
De heer Cools zal hiervan per aangetekende brief op de hoogte worden gebracht. 
 
Onthoudt zich bij de stemming: Van Thielen. 
 
 

010 Verleggen deel voetweg 44, gelegen tussen de Roggestraat en de 
Morkhovenseweg te Noorderwijk, over een lengte van 49,27 meter 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De firma Matexi nv, Herentalsebaan 299 te 2150 Borsbeek heeft een verkavelingaanvraag 
voor een inbreidingsproject met het verlengde van de Roggestraat, project “Meulenveld“ 
goed voor 24 loten voor eengezinswoningen, ingediend. Om dit te kunnen verwezenlijken 
moet de voetweg 44 ter plaatse, gedeeltelijk verlegd worden waardoor het wegtracé van 
voetweg nummer 44 gewijzigd en verbreed wordt. 
De firma Matexi dient hiervoor een aanvraag in. 
Openbaar onderzoek 
De gedeeltelijke verlegging van voetweg nummer 44 te Noorderwijk, zoals in groen aange-
duid op bijgevoegd plan, opgemaakt door landmeterbureau Palmers + Stokmans op 24 
januari 2013, moet aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. 
Adviezen 
Ruimtelijke ordening:  
De voetweg 44 loopt over de Roggestraat, ligt ter hoogte van het binnengebied “Pulsstuk-
ken” op de percelen kadastraal gekend als 3de afd., sectie C, nummers 147m, 147h, 147a2 
en 147z en vervolgt verder naar de Verbindingsstraat.  
De nieuw aangevraagde verkaveling bevat de aanleg van een weg, waarvan het tracé 
parallel ligt met de bestaande voetweg. Het is ruimtelijk wenselijk dat de voetweg wordt 
verlegd binnen de rooilijn van het openbaar domein.  
De verbinding tussen de Roggestraat en de Verbindingsstraat blijft bestaan voor het lang-
zaam verkeer.  



    

Juridische grond 
De wet van 10/04/1841 op de atlas van de buurtwegen 
Argumentatie 
Om de verkaveling volgens plan te kunnen realiseren, moet de voetweg verlegd worden. 
Hiervoor moet de gemeente een openbaar onderzoek instellen. Indien tijdens dit openbaar 
onderzoek geen bezwaren worden ingediend moet het dossier voor een definitieve beslis-
sing aan de bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen worden voorgelegd. 
Indien er tijdens het openbaar onderzoek bezwaren worden ingediend, moet de gemeen-
teraad deze bezwaren onderzoeken in de beraadslaging over de verlegging van de voetweg. 
De bestendige deputatie neemt de eindbeslissing in dit dossier. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig de gedeeltelijke verlegging van voetweg nummer 44, over 
een lengte van 49,27 meter, gelegen tegen de Roggestraat en de Morkhovenseweg te Noor-
derwijk, zoals in groen aangeduid op bijgevoegd plan, aan een openbaar onderzoek te on-
derwerpen. 
De beraadslaging wordt als definitief aanzien en aan de bestendige deputatie van de Provin-
cie Antwerpen voor goedkeuring voorgelegd indien tijdens het openbaar onderzoek geen be-
zwaren ingediend worden. 
 
 

011 Afschaffing voetweg nr. 45 over de gehele lengte, gelegen te Noorderwijk 
tussen de Roggestraat en de Morkhovenseweg 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De firma Matexi nv, Herentalsebaan 299 te 2150 Borsbeek, heeft een verkavelingaanvraag 
voor een inbreidingsproject met het verlengde van de Roggestraat, project “Meulenveld“ voor 
24 loten, ingediend. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de voetweg 45 ter plaatse, vol-
ledig worden afgeschaft. 
Openbaar onderzoek 
De afschaffing van voetweg nummer 45 over de gehele lengte, zoals in rood aangeduid op 
bijgevoegd plan, opgemaakt door landmeterbureau Palmers + Stokmans op 24/01/2013, 
moet aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. 
Adviezen 
Technische dienst: de voetweg die in onbruik en derhalve ter plaatse niet zichtbaar meer is 
heeft geen functionele waarde, zoals op bijgevoegd kadasterplan en de bijgevoegde foto’s 
duidelijk blijkt. Er werd zelfs, in het verleden, een deel van de voetweg bebouwd. 
Ruimtelijke ordening: De voetweg 45 werd reeds onbruikbaar bij het bebouwen van de per-
celen kadastraal gekend als 1ste afd., sectie C, nr. 152f4 (Morkhovenseweg 121), 1ste afd., 
sectie C, 151s (Morkhovenseweg 119) en de percelen kadastraal gekend als 1ste afd., sectie 
C, nrs. 148p, 149b3, 149c3, 149d3 en 149e3 (Roggestraat 8, 10, 12, 14 en 16).  
Er blijft ter hoogte van Morkhovenseweg 101 een doorsteek bestaan voor voetgangers en 
fietsers tussen de Roggestraat en de Morkhovenseweg. 
Juridische grond 
De wet van 10/04/1841 op de atlas van de buurtwegen. 
Argumentatie 
Om de verkaveling, project “Meulenveld” te kunnen verwezenlijken moet de voetweg 
nummer 45, die volledig over het terrein loopt, afgeschaft worden. De voetweg nummer 45 is 
in onbruik en op het terrein niet meer zichtbaar. Om deze afschaffing te kunnen realiseren 
moet de gemeente een openbaar onderzoek instellen. Indien tijdens dit openbaar onderzoek 
er geen bezwaren worden ingediend moet het dossier voor een definitieve beslissing aan de 
bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen worden voorgelegd. 
Indien er tijdens het openbaar onderzoek bezwaren worden ingediend, moet de gemeente-
raad deze bezwaren onderzoeken in de beraadslaging over de verlegging van de voetweg. 
De bestendige deputatie neemt de eindbeslissing in dit dossier. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de afschaffing van voetweg nummer 45, over de volledige lengte, 
gelegen tussen de Roggestraat en de Morkhovenseweg te Noorderwijk, zoals in rood aange-



    

duid op bijgevoegd plan, aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. 
Deze beraadslaging wordt als definitief aanzien en aan de bestendige deputatie van de 
Provincie Antwerpen voorgelegd indien tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren wor-
den ingediend. De bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen zal hiervoor een defini-
tieve beslissing nemen. 
 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Verwimp, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem 
en Ceulemans. 
 
 

012 Aanvaarding kostenloze overdracht door IOK van groenzone in verkaveling 
“Eeckelberg” 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
IOK en Kleine Landeigendom De Zuiderkempen ontwikkelden in opdracht van de stad het 
woongebied tussen de Ekelstraat en de spoorweg. IOK draagt nu de percelen sectie E num-
mers 436D5 en 436X4 kosteloos aan de stad over voor inlijving bij het openbaar groen. 
Argumentatie 
Het ruimtelijk structuurplan Herentals (RSH) voorziet het behoud van de groene duinen 
langsheen de spoorweg. IOK verwierf de gronden onder een groter geheel en ontwikkelde er 
een deel van. De resterende gronden worden nu overgedragen aan de stad voor inlijving bij 
het openbaar groen. Het Aankoopcomité te Antwerpen zal de akte verlijden. De waarde van 
de over te nemen gronden, samen 5.217 m² groot volgens meting, wordt door het aankoop-
comité geschat op 55.000 euro. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de kosteloze overname van 
IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel voor inlijving bij de openbare groene zone van 52 are 17 
centiare grond volgens meting, zijnde de percelen kadastraal gekend onder Herentals, 1e 
afdeling sectie E nummers 436D5 en 436X4 met een kadastrale oppervlakte van 53 are 
vijftig centiare. 
Artikel 2 
De heer Jan Peeters, Burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, stadssecretaris, of hun re-
gelmatige vervangers, worden gelast met het ondertekenen van de akte van overdracht. 
Artikel 3 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve in-
schrijving bij de overschrijving van de akte van overdracht. 
 
 

013 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor het uitvoeren op 
afroep van kleine rioleringswerken en herstellingen aan het wegdek - 2013/003 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad moet regelmatig dringende kleine herstellingen aan wegen, voetpaden, fietspaden… 
uitvoeren. Ook het realiseren van huisaansluitingen aan het rioleringsnet worden in eigen be-
heer uitgevoerd. De uitvoeringsdiensten zijn niet altijd in de mogelijkheid om deze werken 
binnen de vooropgestelde timing uit te voeren. 
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 08.01.1996 en het K.B. van 
26.09.1996 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 be-
paald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden via een onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het gemeentedecreet, artikel 57§3 
Financiële gevolgen 



    

De opdracht wordt op jaarbasis beperkt tot 67.000,00 euro, exclusief btw. Voldoende midde-
len hiervoor opgenomen in het budget onder artikelnummer 421/140/06, 424/140/06, 
4214/731/60 en 877/732/60. 
Argumentatie 
Het gebeurt regelmatig dat de uitvoeringsdiensten dergelijke werken bij tijdelijk personeels-
tekort op korte termijn niet kunnen uitvoeren. Daarom is het aangewezen om een vaste 
aannemer aan te stellen om zulke werken uit te voeren op afroep. 
De technische dienst heeft hiervoor een bestek opgemaakt. Voorgesteld wordt de opdracht 
te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het uitvoeren van allerhande kleine ingrepen aan 
het rioleringsnet en herstellingswerken aan de wegverhardingen te gunnen via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het bestek, nummer 
2013/003 hiertoe goed te keuren. 
In functie van de gekozen gunningswijze wordt de omvang van de opdracht op jaarbasis be-
perkt tot 67.000 euro exclusief btw. 
 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Verwimp, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, 
en Ceulemans. 
 
 

014 Douane-entrepot Danzas: aanduiding lid bestuurscommissie 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De overeenkomst met Danzas voor het oprichten van een douane-entrepot in de Welvaart-
straat is goedgekeurd door de gemeenteraad op 5/11/1996. 
Volgens artikel 5 van het ministerieel besluit van 24/12/1993 moet voor iedere douane-entre-
pot een bestuurscommissie aangesteld worden. Een gemeenteraadslid moet aangewezen 
worden door de gemeenteraad. 
Juridische grond 
Ministerieel besluit van 24/12/1993. 
Argumentatie 
Met de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op 
14/10/2012 moet een nieuw lid aangeduid worden.  
Het college heeft op 18/2/2013 voorgesteld om de heer Patrick Caers voor te dragen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de heer Patrick Caers als nieuw lid 
in de bestuurscommissie van het Danzas Douane-entrepot. 
De stembus bevat 27 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- 18 ja-stemmen 
- 9  nee-stemmen 
Patrick Caers heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkre-
gen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt de heer Patrick Caers, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Heren-
tals, Vuurdoornstraat 24, aan als nieuw lid van de bestuurscommissie van het Danzas Doua-
ne-entrepot. 
 
 

015 vzw ERSV provincie Antwerpen: aanduiding vertegenwoordiger algemene 
vergaderingen 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeente Herentals is aangesloten bij de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
provincie Antwerpen, kortweg ERSV. Het ERSV is een organisatie met vzw-statuut die door 
Vlaanderen erkend is om het socio-economisch overleg in de provincies te ondersteunen. 
Het ERSV vormt de juridische hulpstructuur die instaat voor het financieel beheer en 
personeelsbeheer ter ondersteuning van het RESOC (Regionaal Sociaal-Economisch 



    

Overlegcomité) en de SERR (Sociaal-Economische Raad van de Regio).  
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene 
vergaderingen. 
Argumentatie 
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op 
14/10/2012 moet een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid worden voor 
deelname aan de algemene vergaderingen van de vzw ERSV provincie Antwerpen. 
Het college heeft op 18/2/2013 voorgesteld om schepen Mien Van Olmen voor te dragen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger: 
Mien Van Olmen. De stembus bevat 27 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resul-
taat: 
- 18 ja-stemmen 
- 9  nee-stemmen 
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ver-
kregen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt mevrouw Mien Van Olmen, schepen, wonende te 2200 Herentals, 
Plassendonk 13, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de al-
gemene vergaderingen van de vzw ERSV provincie Antwerpen. 
 
 

016 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 maart 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOK. 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene 
vergadering van IOK op 19/3/2013 in het Wijnhuis te Geel. 
Argumentatie 
De gemeenteraad van 5/2/2013 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de 
algemene vergadering. 
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt unaniem de volgende agenda van de bijzondere algemene vergade-
ring van IOK op 19 maart 2013, goed: 
1. Benoeming stemgerechtigde bestuurders. 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van kandi-

daat-leden met raadgevende stem. 
3. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem. 
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IOK. 

 
 
017 IOK- Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 maart 

2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IOK-
Afvalbeheer. 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene 
vergadering van IOK-Afvalbeheer op 19/3/2013 in het Wijnhuis te Geel. 
Argumentatie 
De gemeenteraad van 5/2/2013 duidde de vertegenwoordigers aan voor deelname aan de 
algemene vergadering. 
De gemeenteraad keurt nu de agenda goed. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt unaniem de volgende agenda van de bijzondere algemene vergade-
ring van IOK-Afvalbeheer op 19 maart 2013, goed: 
1. Benoeming stemgerechtigde bestuurders. 



    

2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van kandi-
daat-leden met raadgevende stem. 

3. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem. 
4. Samenstelling bestuurscomité Maatschap MBS. 
Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan IOK. 
 
 

018 Beheer onbevaarbare waterlopen 
De raadsleden Daniël Marcipont en Eefje Liedts hebben volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van de gemeenteraad. 
Beheer onbevaarbare waterlopen 
De minister van leefmilieu, natuur en cultuur werkt een draaiboek uit voor het herinschalen 
van de onbevaarbare waterlopen. Bedoeling is deze nog dit jaar concreet vorm te geven. De 
gemeenten wordt gevraagd hun keuzes snel kenbaar te maken of ze deze in eigen beheer 
willen houden dan wel deze over te dragen aan een ander niveau. 
Welk standpunt zal onze stad hierin nemen en wat zijn de financiële gevolgen? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
De financiële gevolgen kennen we niet. De minister heeft dat inderdaad beslist. Die 
beslissing houdt in dat er mogelijk een taakherverdeling komt tussen de gemeenten en de 
provincies om de waterlopen van categorie 3 die nu bij de gemeenten zitten, over te hevelen 
naar de provincie of omgekeerd. En daar is de afspraak dat de provincie nu individueel 
bilateraal gesprekken gaat aanknopen met alle gemeenten om te bekijken voor hun 
grondgebied wat ze daar mee willen doen. Die gesprekken zijn er nog niet geweest en er is 
ook nog geen timing afgesproken. We zullen in Herentals moeten bekijken wat voor ons 
wenselijk is en of we bepaalde waterlopen willen optillen naar provinciaal niveau of 
omgekeerd. De financiële consequenties naar onder meer onderhoudskosten zullen mee 
bepalen of we iets gaan opschalen of niet. Daar hebben we nog geen zicht op, dat is werk 
voor in de loop van het jaar.  
 
Raadslid Marcipont: Ik heb vernomen dat men dat nog voor het zomerverlof wil afronden dus 
ik denk dat er heel snel werk van zal moeten gemaakt worden.  
 
Burgemeester Peeters: Dan zal de provincie snel met 74 gemeenten moeten gaan over-
leggen. Het is niet altijd evident wat de houding moet zijn want de visies van de provincie, 
van de Vlaamse overheid en van de VVSG zitten sterk naast elkaar. De VVSG pleit ervoor 
om niet zomaar alles wat nu categorie 3 is, op te schalen naar de provincie om toch nog een 
paar sleutels van beleid in gemeentelijke handen te houden. Zeker voor die waterlopen waar 
er probleemsituaties zijn en waar je best niet afhankelijk bent van een beslissing in 
Antwerpen zodat je zelf kan beslissen. Dat dossier moeten we nog goed voorbereiden en 
gaan bekijken. Maar persoonlijk geloof ik nooit dat ze dat nog voor de zomer in 74 
gemeenten (of in 308 Vlaamse gemeenten) rond gaan krijgen. 
 
 

019 Wielerpiste Bloso: stand van zaken? 
De raadsleden Daniël Marcipont en Eefje Liedts hebben volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van de gemeenteraad. 
Stand van zaken wielerpiste Bloso 
Uit schriftelijke vragen van Vlaams parlementslid Ulla Werbrouck en de antwoorden van 
minister Muyters hierop blijkt dat Herentals naast de nieuwe wielerpiste op het Bloso zal 
grijpen. Zolder blijkt volledig klaar te zijn en hun dossier bezorgd te hebben aan de minister. 
Graag had ik dan ook vernomen hoever het staat met ons dossier. 
 
Schepen Wies Verheyden antwoordt. 
We zullen even chronologisch overlopen. We moeten hiervoor een jaar terug gaan in de tijd. 
Een jaar geleden hebben we een ontmoeting gehad met de Vlaamse wielerschool, Rik Van 
Looy en het BLOSO over een overdekte wielerpiste. Achteraf is er dan een afspraak 



    

gemaakt op de beheerscommissie van het BLOSO. BLOSO heeft dan zelf het initiatief willen 
nemen om een dossier op te maken omdat de wielerbaan zou gesitueerd worden op het 
BLOSO-domein. Michel Van Espen, die instaat voor de infrastructuur, heeft daar al een vrij 
grote studie over gemaakt maar gelijktijdig daarmee heeft minister Muyters naar aanleiding 
van zijn topsportactieplan 2013-2016 ook een studie laten doen om te kijken of dat realistisch 
en al dan niet nodig is. Die twee zaken zijn naast elkaar beginnen leven en Michel Van 
Espen heeft nog contact gehad met minister Muyters en die heeft hem gezegd om nog even 
te wachten met dat dossier omdat de studie nog niet helemaal klaar is.  
Wat Zolder betreft, gaat het gewoon over twee bladzijden. Zij hebben een heel summiere 
nota gemaakt omdat ze in aanmerking willen komen. Maar wij wachten nu de resultaten van 
de studie van minister Muyters af en zodra dat duidelijk is, gaan wij zeker opnieuw met 
BLOSO aan tafel zitten. Indien BLOSO die aanvraag niet wil doen, zouden we kunnen 
overwegen om met de stad een aanvraag te doen en via een studie onze eigen behoeften 
binnen te brengen.  
Uiteindelijk heeft BLOSO de deadline niet gehaald niettegenstaande ze speciaal iemand in 
dienst genomen hadden om de bezettingsgraad in Gent te bekijken en of er een behoefte is 
aan een overdekte wielerpiste in onze regio. Het is allemaal ongeveer klaar maar BLOSO wil 
wachten tot de minister een duidelijk signaal geeft. Wij wachten dus ook af en zullen zodra 
we meer weten zo snel mogelijk samen met BLOSO onze aanvraag indienen. 
 
Burgemeester Peeters: Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten dat –in tegenstelling tot 
Zolder waar het in feite een privaat initiatief is- het initiatief hier genomen wordt door een 
openbaar bestuur, namelijk het BLOSO zelf. De wielerpiste zal hier een onderdeel zijn van 
de BLOSO-infrastructuur en zal ook gebeuren op BLOSO. Het is dan ook niet meer dan 
normaal dat BLOSO hierin de belangrijkste partner is van de stad Herentals. BLOSO heeft 
zich geëngageerd om die behoeftestudie en de motivatienota op te maken voor de 
voogdijminister om de site in Herentals te bepleiten. Het is ook zeer duidelijk dat dit geen 
project is waar de stad Herentals geld gaat insteken. Het gaat om een bovenlokale Vlaamse 
topsportinfrastructuur en het is niet aan de stad Herentals, een kleine centrumgemeente, om 
dat te betalen. Als Vlaanderen of de Wielerbond dat belangrijk vinden, of als privé-
investeerders dat belangrijk vinden, dan zal er een mix moeten gemaakt worden van 
financieringen vanuit die verschillende actoren maar niet vanuit de stad. De stad zal 
faciliteren in planningsprocessen en flankerende maatregelen treffen om dit mogelijk te 
maken maar gaat dat niet betalen. Ook belangrijk om weten is dat er nog geen projectoproep 
vanuit Vlaanderen voor gelanceerd is. Vlaanderen heeft daar ook op de kredietlijn van 
Muyters geen kredieten voor voorzien. Als dat project weerhouden wordt in het topsportplan 
zullen ze daar ook kredieten voor moeten voorzien. We zijn dus nog in het ijle aan het 
discussiëren en we zouden dus net zoals Zolder een brief van drie bladzijden kunnen sturen 
naar Muyters met de boodschap dat wij de perfecte locatie zijn. Maar minister Muyters weet 
dat ondertussen hoor want zijn eigen administratie van het BLOSO is daar een dossier voor 
aan het uitwerken met zijn eigen personeel. De uitspraak van mevrouw Werbrouck dat 
niemand weet dat Herentals kandidaat is, is larie. De instanties die dat moeten weten, weten 
dat. In de plaats van een brief te sturen van drie bladzijden willen wij liever samen met 
BLOSO een dossier sturen dat voldragen is en inspeelt op de topsportprioriteiten die ze nu 
bij Muyters aan het uitwerken zijn voor de volgende jaren, tot 2016. In feite hadden ze dat al 
beloofd voor 2012 maar daar heeft de studie bij BLOSO hun werk voor Herentals doorkruist. 
Maar ze hebben zich nog altijd geëngageerd om hun werk voor Herentals te finaliseren. En 
dat is niet voor de stad Herentals maar om hun eigen BLOSO-accommodatie te versterken. 
Het wordt een BLOSO-dossier, samen met de Belgische wielerbond en eventueel privé-
investeerders. Dat is iets totaal anders dan dat Herentals zou zeggen: “Minister Muyters, wij 
willen ook mee doen en we sturen een briefje van een paar bladzijden om dat te bevestigen.” 
Dat zal ook niet voldoende zijn om 20 miljoen euro te mobiliseren om zo’n project te 
realiseren. Daarvoor zal je wel een steviger dossier moeten hebben dan hetgeen Zolder nu 
heeft.  
 
Raadslid Marcipont: De opmaak van het dossier ligt nu voorlopig wel stil. 
 



    

Burgemeester Peeters: Er is in de beheerscommissie afgesproken vorig jaar dat BLOSO dat 
zou opmaken en zij hadden dat beloofd tegen november vorig jaar maar aan de commissie 
(in januari 2013) hebben ze laten weten dat ze dat nog niet afgerond hebben en dat ze nu 
eerst wachten op de bepaling van de topsportprioriteiten van Muyters binnen het Vlaams 
plan omdat ze dan ook weten dat het zin heeft omdat er kredieten voor voorzien worden 
want dat is het belangrijkste. Als je weet dat de stad het niet gaat betalen, dan zal je 
overtuigend moeten kunnen aantonen dat er andere partners zijn die krediet vrij gemaakt 
hebben om dat wel te gaan betalen en te gaan financieren.  
Raadslid Marcipont: Is er een vraag geweest naar de provincie om dat mee te subsidiëren? 
Burgemeester Peeters: Informeel wel, formeel nog niet. Maar het is wel zo dat de provincie 
dat twee jaar geleden al wel opgenomen heeft in haar sportinfrastructuurplan als een van de 
10 of 15 prioriteiten voor de provincie Antwerpen. Dus voor de provincie is dat dossier ook 
niet vreemd. 
 
Schepen Verheyden: Bij de provincie is men ook nog altijd bezig met de wielerbaan in Wilrijk. 
Die heeft nu een betonnen wielerbaan die eventueel overdekt kan worden maar dat is zeker 
niet de vraag van de Belgische wielerbond.  
We zullen dus nog even  moeten wachten tot minister Muyters zijn ei legt.  
 
 

020 Replay-festival 
De raadsleden Daniël Marcipont en Eefje Liedts hebben volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van de gemeenteraad. 
Replay-festival 
Op 24 april zal in het Netepark het jaarlijkse Replay-festival plaats vinden. In welke mate 
wordt deze activiteit ondersteund door de stad? Wat is de verwachte opkomst en hoe staat 
dit in contrast met de maximale capaciteit van het Netepark? Welke veiligheidsmaatregelen 
worden genomen in verband met dit festival? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Dat festival heeft vorig jaar niet alleen plaatsgevonden in het Netepark maar ook op de 
BLOSO-terreinen, op de plek waar de chalets staan en vroeger ook de Blaas stond. Want 
het Netepark alleen zou daar inderdaad te klein voor zijn. Het is omdat ze de helft van hun 
podia op het BLOSO-terrein plaatsen dat de organisatie mogelijk is. Vorig jaar ging het om 
4.000 à 5.000 man en nu streven ze naar 7.000 à 8.000 man. De combinatie van die twee 
terreinen kan die capaciteit perfect aan. De stad steunt de organisatie niet financieel, zelfs 
niet logistiek. Wij verhuren onze accommodatie van het Netepark aan hen. Uiteraard doen 
wij de veiligheidsomkadering en de mobiliteitsbegeleiding. Er zijn al een paar vergaderingen 
met de veiligheidsdiensten geweest dus dat wordt professioneel voorbereid. Die 
voorbereiding gaat nog wel intensief opgevoerd worden. Het grootste probleem dat wij vorig 
jaar vastgesteld hebben, was de mobiliteit en de parkeerdruk. Daar hebben ze dit jaar een 
oplossing voor uitgewerkt. Zij zullen alle parkeergelegenheid bundelen in Vorselaar op de 
terreinen van Na Fir Bolg en een buspendelsysteem uitwerken tussen het Netepark en de 
terreinen van Na Fir Bolg waardoor er voor de festivalgangers geen parkeergelegenheid aan 
het Netepark is. De parking van het Netepark kan dan vrij gehouden worden voor personeel 
en medewerkers en voor de zwembadbezoekers. We zullen ook een aantal ingrepen doen 
op de Olympiadelaan met een tijdelijke enkelrichting bij het einde van het festival om te 
vermijden dat mensen massaal andere mensen komen ophalen en zich op de 
Vorselaarsebaan vast rijden in het verkeer. We willen de Vorselaarsebaan dus vrijhouden 
zodat het oppiksysteem kan doorgaan op de Olympiadelaan. Dat wordt allemaal geregeld. 
De combinatie van het Netepark en de terreinen van BLOSO maakt nog wel wat groei 
mogelijk op een professionele en veilige manier maar niet ongebreideld. Dat gaat daar 
morgen geen Tomorrowland kunnen zijn, daar is het terrein te klein voor. Zij zullen hun 
festival kunnen uitbouwen, en dat is ook goed denk ik, maar wel op maat van de terreinen 
die ze nu hebben. Want ook het BLOSO heeft al duidelijk te kennen gegeven dat zij aan dat 
concept willen meewerken en dat ze hun terreinen daarvoor willen ter beschikking stellen. 
Maar uitbreiden is voor hen uitgesloten.  



    

021 Iveka: vervanging kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid voor het regionaal 
bestuurscomité (RBC) Oost en CIPAL: vervanging kandidaat-bestuurder en 
kandidaat-lid in het adviescomité 
MOTIVERING 
Op dinsdag 5/2/2013 werd in de gemeenteraad de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, 
wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11, voorgedragen als kandidaat-bestuurder van 
de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
De gemeenteraad droeg de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, ook voor als kandidaat-
lid in het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
 
Op dinsdag 5/2/2013 werd in de gemeenteraad de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 
2200 Herentals, Roggestraat 12, voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de opdracht-
houdende vereniging IVEKA en als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) 
Oost. 
De fractieleiders van CD&V en sp.a vragen aan de gemeenteraad om een wijziging van deze 
beslissingen. 
Argumentatie 
De gemeenteraad stemt geheim over de vraag van de fractieleiders van CD&V en sp.a over 
volgende wissel: Moons Rutger wordt voorgesteld als kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid 
voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost en Bertels Jan wordt voorgedragen als kandi-
daat-bestuurder en kandidaat-lid in het adviescomité. De stembus bevat 27 stembrieven. De 
stemopneming geeft volgend resultaat: 
- 18 ja-stemmen 
- 9  nee-stemmen 
Rutger Moons en Jan Bertels hebben de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen verkregen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 in te 
trekken met betrekking tot het voordragen van de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, 
wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11, als kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid in 
het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
 
De gemeenteraad beslist om de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 in te 
trekken met betrekking tot het voordragen van de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 
2200 Herentals, Roggestraat 12, als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende 
vereniging IVEKA en als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de 
opdrachthoudende vereniging IVEKA. 
 
De gemeenteraad beslist om de heer Jan Bertels, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 
12, voor te dragen als kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid in het adviescomité van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL in plaats van de heer Rutger Moons. 
 
De gemeenteraad beslist om de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, wonende te 2200 
Herentals, Kapittelbossen 11, voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthou-
dende vereniging IVEKA en als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost 
van de opdrachthoudende vereniging IVEKA in plaats van de heer Jan Bertels.  
 
 

022 Actief blijven van vrijwillige brandweerlui na hun 60ste 
BESLUIT 
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad. 
Actief blijven van vrijwillige brandweerlui na hun zestigste 
 
In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013 verscheen het Koninklijk Besluit dat vrijwillige 
brandweerlui toelaat om langer dan hun zestigste actief te blijven indien zij dit zelf wensen. 
Concreet betekent dit dat de brandweervrijwilliger vanaf zijn zestigste jaarlijks een aanvraag 



    

indient om in dienst te blijven. 
De voorwaarden hiervoor zijn minimaal: 
- het beschikken over een gunstig advies van de dienstchef (of van de burgemeester voor 

een dienstchef) 
- het slagen in een cardiorespiratoire test 
- (het beschikken over een brevet dienstchef)  
Het KB voorziet echter dat elke gemeente bijkomende voorwaarden kan opleggen. 
Met HNM hopen we dat Herentals geen bijkomende voorwaarden zal opleggen zodat deze 
nieuwe maatregel in de praktijk geen dode letter blijft en mensen zolang mogelijk actief 
blijven, zeker als ze dat zelf willen. 
 
Daarom volgende vragen aan de heer burgemeester, bevoegd voor de brandweer: 
1. Zal Herentals bijkomende voorwaarden toevoegen voor het actief blijven van vrijwillige 

brandweerlui ouder dan 60? 
2. Welke maatregelen zullen er worden genomen om dit vrijwillig langer in dienst blijven te 

bevorderen? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Ik denk dat dit een vrij voorbarige vraag is want het probleem stelt zich nog niet in Herentals. 
De wetswijziging is zeer recent en is nog maar een maand in voege. De 
brandweercommandant heeft tot dusver alleen kunnen nagaan of er bij de mensen die vorig 
jaar met pensioen gegaan zijn, kandidaten zijn om in dienst te blijven. Dat blijkt niet zo te 
zijn. En de toekomstige pensioneringen gebeuren pas op het einde van dit jaar en het 
volgende jaar. Op korte termijn zullen we dus geen concrete gevallen krijgen en als er een 
concreet geval is, zullen we de wetgeving moeten toepassen. Dat is in de eerste plaats het 
advies van de korpschef vragen en ten tweede de medische onderzoeken organiseren want 
dat moeten de mensen ook ondergaan en pas dan hebben zij een recht om te blijven voor 
één jaar. Dat is telkens verlengbaar tot hun 65. De gemeenteraad kan, maar dat zullen we 
dan moeten bespreken want we hebben daar nu nog geen debat over gehad, op dat moment 
eventueel een aantal voorwaarden vast leggen en dat kunnen ook verstandige voorwaarden 
zijn. Het zou perfect kunnen dat je goede radiofonisten langer in dienst houdt tot hun 65. 
Radiofonie is een gans andere taak dan mee in de eerste uitruk gaan met een ladderwagen 
van 25 meter hoog. Het kan dus perfect zijn dat de medische testen en de 
arbeidsgeneeskundige controle vaststelt dat een bepaalde persoon voor bepaalde taken niet 
meer kan in aanmerking komen maar voor andere taken zoals radiofonie of administratief 
werk wel. Dat moet op dat moment bekeken worden in functie van het individuele dossier 
van de aanvrager. Maar we hebben nog geen omzendbrieven gekregen over hoe we dat 
concreet kunnen invullen als gemeente maar er zijn ook nog geen besprekingen over 
gevoerd binnen de korpsen zelf van de brandweerzone. Want in het nieuwe systeem zal dat 
binnen de brandweerzone Kempen moeten geregeld worden omdat personeelsleden van de 
brandweer in de toekomst personeelsleden van de zone worden. We weten ook dat het 
probleem zich het eerste jaar in Herentals niet zal stellen.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Dus de oudste brandweerman is momenteel 59 jaar als ik het 
goed begrijp. 
 
Burgemeester Jan Peeters: De volgende pensionering gaat door in december 2013, maar er 
zijn wel drie brandweermannen, onder wie twee officieren, die vorig jaar met pensioen zijn 
gegaan en zij kunnen eventueel terug komen. Maar zij zijn niet geïnteresseerd. 
 
 

023 Bijkomend openbaar toilet in het centrum van Herentals 
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend agendapunt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad. 
Bijkomend openbaar toilet in het Herentalse centrum 
Ieder gemeenteraadslid ontving van mevrouw Maria Wynants een e-mail met de vraag een 
extra openbaar toilet te willen installeren in het Herentalse centrum, meer bepaald aan de 



    

bushalte aan zaal ’t Hof. 
Met HNM willen we onze steun uitspreken voor dit idee en hopen we dat het Herentalse 
stadsbestuur ook effectief actie onderneemt om tegemoet te komen aan de terechte vraag 
van mevrouw Wynants. 
Het plaatsen van zo’n openbaar toilet verhoogt niet alleen in belangrijke mate het comfort 
van mevrouw Wynants, die rolstoelgebruiker is, maar ook van alle bezoekers van het 
Herentalse stadscentrum. 
Het gaat bovendien slechts om een beperkte investering die dan nog eens wordt terugver-
diend door de toegang tot het toilet betalend te maken. 
Onze vraag aan de schepen voor middenstand en lokale economie: 
1. Wat is het standpunt van het stadsbestuur op de terechte vraag van mevrouw 
Wynants? 
2. Tegen wanneer kan dit openbaar toilet worden gerealiseerd? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
We hebben in Herentals twee openbare toiletten: één op het Kerkplein, en dat is een gratis 
stedelijke accommodatie, en één op het Helikopterpleintje. Die laatste is vorig jaar vernieuwd 
en gratis geplaatst door de firma die het stadsmeubilair geplaatst heeft. Dat toilet wordt ook 
door hun uitgebaat en gerund zodat de betalingen ook bij hen terecht komen. We hebben 
dus al twee locaties maar we moeten in het meerjarenplan bekijken, of we de locaties 
kunnen opdrijven en waar dan de beste plaats is. Er zijn ook een heleboel horeca-uitbaters 
die een openbaar toilet niet graag zien verschijnen in de buurt van hun café. We zijn daar 
niet uit. Indertijd toen we de aanbesteding gedaan hebben van het stadsmeubilair, hebben 
we maar één openbaar toilet gevraagd omdat dat een vrij dure investering is en omdat in dat 
contract er ook maar budgettair ruimte was voor één toilet. Het vervelende is dat er maar 
zeer weinig van die automatische toestellen op de markt bestaan die rolstoeltoegankelijk zijn. 
Want dat hebben we in de vorige aanbesteding al niet kunnen aanbieden. 
 
Schepen Jan Michiels: Ik kan alleen maar toevoegen dat we het voorstel zeker niet afvoeren 
maar dat we het verder zullen bekijken en dat we het zullen bespreken in de middenstands-
raad waar ook de horeca in vertegenwoordigd is.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: U zegt dat de mensen van de horeca dat liever niet zien komen 
maar het gaat hier wel om een rolstoelgebruiker en dan wil ik met u over de markt gaan en 
bekijken welke cafés wel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers maar dat zal maar een 
beperkt aanbod zijn. 
 
Burgemeester Peeters: Dat is juist en dat is erg spijtig want Herentals is een van de weinige 
gemeenten die de horeca subsidie geeft om een zaak rolstoeltoegankelijk te maken. We 
hebben dat zes of zeven jaar geleden ingevoerd en we hebben intussen waarschijnlijk twee 
dossiers uitbetaald van horecanten die hun sanitair en hun toegang aangepast hebben maar 
de horeca speelt daar echt veel te weinig op in. Het financiële kan echt geen excuus zijn 
want de stad financiert dat voor zo’n 75 procent.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Maar we kunnen bij die dame ook niet afkomen met het excuus 
dat de horeca niet mee werkt. Zij vraagt gewoon of dat niet kan voorzien worden voor haar 
en voor andere mensen in diezelfde situatie.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Dat moeten we in onze meerjarenplanning mee bekijken. Daar 
hebben we nu niet direct een antwoord op. 
 
 

024 Cafetaria Vossenberg: uitbreiding met terras en nooduitgang 
BESLUIT 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad 
Cafetaria Vossenberg uitbreiding met terras en nooduitgang voor rolstoelgebruikers 



    

Er is nood aan een nooduitgang voor rolstoelgebruikers in de cafetaria van de sportzaal 
Vossenberg. 
De uitbreiding met een terras kan tezelfdertijd, mits een aanpassing van de constructie, ook 
een veilige nooduitgang voor de vele rolstoelgebruikers zijn, wat nu jammer genoeg ont-
breekt. De combinatie van terras en nooduitgang heeft verder ook nog tal van voordelen.  
Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wordt dit in de planning opgenomen in het kader 
van het Beleids- en Beheerscyclus qua budget en uitvoering? 
 
Schepen Wies Verheyden antwoordt. 
Ik kan u daar enerzijds wel in volgen want we hebben vorig jaar einde mei al een eerste 
vraag daaromtrent gekregen. We hebben dan een beetje ons buikgevoel gevolgd en daar 
niet direct op ingegaan. We zijn dan eerst eens gaan praten met de concessionaris en met 
de andere partijen en omdat het dan toch juni, juli en augustus gesloten is, leek ons dat niet 
direct de ideale periode om daar onmiddellijk op in te gaan. Wij hebben daar toen over 
gepraat maar hebben er daarna geen enkele vraag meer over gehad. Ik ga ermee akkoord 
dat het een extra troef zou kunnen zijn maar ik heb het opgezocht en zowel naar veiligheid 
als naar toegankelijkheid toe zijn we met alles in orde. Spijtig genoeg is ons buikgevoel 
uitgekomen en zitten we opnieuw in een probleem met de concessiehouder die op financieel 
gebied een zekere achterstand heeft. Dat maakt het moeilijk om te gaan onderhandelen. 
Bovendien was er in de aanbesteding geen sprake van een terras. Het grootste probleem op 
dit moment is het financiële. De concessionaris kan wel zeggen dat hij een terras wil maar 
dan zouden we eerst een kwartaal moeten innen en een aantal zaken moeten kunnen 
recupereren die op dit ogenblik een grote achterstand hebben.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Ik heb het dossier ook in die zin bestudeerd en de concessie-
houder vraagt nu om per maand te betalen. Die overeenkomst is volgens mij niet horeca-
uitbatervriendelijk want de concessiehouder moet drie maanden op voorhand de huur van 
zijn zaak betalen. Dat is niet middenstandsvriendelijk. 
 
Schepen Verheyden: Dat is de overeenkomst bij al onze concessies. Daarnaast is de 
overeenkomst om de inboedel over te nemen in 2011 nog steeds niet betaald. Dat zal hij 
tegen u niet komen vertellen.  
 
Raadslid Snauwaert: Dat weet ik ook maar als jullie het initiatief niet nemen om het terras te 
leggen en zelf de kosten te dragen dan is de discussie afgesloten. 
 
Burgemeester Jan Peeters: Er zijn drie zaken. Voor de concessionaris en ook voor de 
uitbater is de bijkomende terrasaccommodatie aan de kant van de Vossenberg en eventueel 
een aparte ingang die los kan functioneren van de openingsuren van de sporthal 
Vossenberg de belangrijkste insteek. Het ombouwen van de bestaande nooduitgang naar 
een nooduitgang waar ook het niveauverschil voor rolstoelpatiënten weggewerkt wordt, is 
een opportuniteit die je daaraan kunt toevoegen. Als je gaat investeren om die terrassituatie 
mogelijk te maken, dan pak je dat best mee. Wij hebben bij de renovatie van de sporthal een 
jaar of tien geleden, met de mensen van toegankelijkheid een zeer belangrijke verbetering 
gerealiseerd naar de cafetaria met de rolstoellift die toen vrij uniek was en die ook zeer goed 
functioneert. Die rolstoellift was nodig om de trap en het hellend vlak te vermijden. We 
hebben toen aandacht besteed aan rolstoeltoegankelijkheid. Maar er zijn drie grote 
problemen die in uw verhaal nergens aan bod komen maar die wel cruciaal zijn.  
Ten eerste is er een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de uitbreiding van de 
infrastructuur. Daar heeft niemand een aanvraag voor gedaan. Ergens in het voorjaar van 
vorig jaar zijn er ontwerpplannen binnen gebracht maar geen bouwaanvraag.  
Ten tweede is er de financiering. Het is gemakkelijk om de stad te vragen om 50.000 euro te 
investeren in de infrastructuur omdat dat beter is voor zijn commercie. Dat is wel gemakkelijk 
als hij tegelijkertijd zijn bestaande contract niet uitvoert waar financiële verplichtingen 
tegenover staan en die gedurende twee jaar en nu twee kwartalen niet betaald worden. Dan 
moet ik uitleggen aan de belastingbetaler dat wij geld steken in een onderneming die nog 
schuld heeft aan de stad. Dat zou fundamenteel niet billijk zijn.  



    

Ten derde hebben we een probleem met de wetgeving op concessies en openbare aanbe-
stedingen, als we dat al zouden doen. Indertijd is er een bestek uitgeschreven voor die con-
cessieovereenkomst waarin stond dat mensen de cafetaria konden uitbaten tijdens de uren 
van de sporthalopeningen. Daar konden ze een prijs voor geven en dan konden ze tegen 
elkaar opbieden. Dat is ook zo gebeurd. Er zijn verschillende biedingen geweest en de 
hoogste bieder heeft het gekregen. Als je dan achteraf als overheid eenzijdig de 
concessievoordelen aanpast door de ruimte te vergroten of door de openingsuren of de 
randvoorwaarden te gaan veranderen, dan heb je een klacht aan uw been van de andere 
kandidaten die meegedongen hebben en er naast gegrepen hebben. We moeten daar zeer 
voorzichtig mee zijn en we kunnen de overeenkomst niet eenzijdig aanpassen door de baten 
van de concessie te vergroten. Dan moet je opnieuw een concessie uitschrijven.  
Het is dus een complexer verhaal. En het fundamentele punt is dat er eerst een lijn moet 
getrokken worden in het vervullen van de financiële verplichtingen. Dat is spijtig voor de 
uitbater want hij is daar niet direct betrokken partij in. De stad heeft een contractuele relatie 
met de concessionaris die dan zelf een contract heeft met de persoon die daar zijn kost moet 
in verdienen. Maar we moeten eerst de lijn recht trekken met de concessionaris. Ik hoop dat 
u dat begrijpt. Dat is geen onwil of geen stilleggen van een dossier waar wel voordelen in 
zitten. Maar het heeft zware juridische implicaties en het heeft ook een billijkheidsaspect 
waar wij niet willen investeren in een zaak die schuld heeft aan de stad.  
 
Raadslid Snauwaert: Ik vind het niet juist dat u zegt dat het over het geheel van het sport-
complex gaat. Het Netepark heeft ook een terras waar ooit in geïnvesteerd is.  
Burgemeester Peeters: In het Netepark is er een concessie uitgeschreven met verbruikszaal 
en terras.  
 
Raadslid Snauwaert: Dan moet u de concessie vernieuwen en zeggen dat deze concessie 
ophoudt en dat we opnieuw beginnen.  
Burgemeester Peeters: Dat betekent ook dat iedereen opnieuw kan meebieden. 
 
Raadslid Snauwaert: De tweede bieder ligt 50% lager. Er is dus een gigantisch verschil. 
 
Schepen Verheyden: Dat was in het Netepark ook zo. Daar was het verschil zelfs nog groter. 
 
Burgemeester Peeters: Daarom heeft men die wetgeving gemaakt. Het voordeel van een 
openbaar bestuur is dat de mensen blind tegen elkaar mogen opbieden en de hoogste 
bieder heeft het.  
 
Raadslid Snauwaert: Het is alleszins niet realistisch. Ik denk dat hij over zijn grenzen gegaan 
is plus dat hij dan nog drie maanden op voorhand moet betalen voor een uitbating die nog 
moet gebeuren.  
 
Burgemeester Peeters: Ook dat stond op voorhand in de bestekvoorwaarden en ik denk dat 
u dan nog niet in veel winkels gaan huren bent want er zijn veel vastgoedmaatschappijen die 
dat vragen hoor. Met borgen die veel verder gaan dan drie maanden op voorhand.  
 
Raadslid Snauwaert: Ik kom alleen maar op voor de mensen die daar gebruik van willen 
maken.  
 
Burgemeester Peeters: Dat siert u en dat is ook een insteek die veel mensen hier rond de 
tafel hebben. Maar naar de commerciële relatie met de uitbater zijn er regels die ons zuur 
zouden kunnen opbreken.  
 
Schepen Verheyden: Naar de gehandicaptensport toe wil ik u zeker steunen door de 
komende jaren een evacuatiestoel bij te kopen, dat zou zeker praktisch zijn.  
 
Raadslid Snauwaert: Als er vijftig rolstoelgebruikers in die cafetaria zitten en er brand 
uitbreekt, geraken die daar niet uit, dat is duidelijk.  



    

025 Vernieuwing van de stationsomgeving: wat is nu de stand van zaken? 
Raadslid Rutger Moons heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad. 
 
Op 13 maart vond er een commissie mobiliteit en openbare werken plaats die handelde over 
de vernieuwing van de stationsomgeving. Een ambitieus masterplan dat Herentals de 
komende jaren aantrekkelijker en mobieler moet maken en tegelijkertijd het centrum 
verkeersarmer. Op 18 maart vond er een GBC plaats en op 27 maart een PAC met alle be-
trokken actoren.  
Een aantal vragen zou ik hierbij willen stellen: 
- Wat is nu de stand van zaken van het masterplan Herentals? 
- Staat de neuzen van alle betrokken partijen in dezelfde richting? 
- Zijn de gemaakte afspraken bindend? 
- Is er een timing vooropgesteld? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
De provinciale auditcommissie is goed verlopen. Wij hebben daar een conformverklaring van 
de commissie. Dat wil zeggen dat de overheid ons project met de verschillende partners 
goedgekeurd heeft en conform heeft verklaard met de doelstellingen van het Vlaamse 
mobiliteitsbeleid. Alle partners zitten in dezelfde richting: De Lijn, AWV, Infrabel, NMBS-
Holding en de stad. Dat is de enige doelstelling geweest van deze fase van het project, dit 
was geen ontwerpfase. Het was ook nog geen contractuele fase waar mensen budgetten, 
timingen en contracten met elkaar vastleggen. Dat gaat in de volgende jaren moeten 
gebeuren. In deze fase moesten we alle partners op dezelfde lijn krijgen voor de 
doelstellingen van het project en om de technische haalbaarheid van de voorstellen te 
checken. Alle partners denken nu in dezelfde richting en dat is al een belangrijk punt want tot 
voor twee jaar vond Vlaanderen het kruispunt aan Wellens geen probleem. Dat is dikwijls 
genoeg in de pers gekomen, dat is dikwijls genoeg besproken geweest, maar toch was tot 
twee jaar geleden het enige probleem qua doorstroming in de Kempen de noord-zuid 
Kasterlee – Geel, waar men nu zwaar aan het investeren is. De noord-zuid Lille - Herentals 
is voor Vlaanderen nooit een probleem geweest maar daar zitten ze nu wel op dezelfde lijn. 
Voor de spoorwegen is er ook heel lang geen probleem geweest. Misschien wel voor de 
spoorinfrastructuur en de sporen zelf maar bijvoorbeeld de toegankelijkheid via de 
Olympiadelaan of het verhogen van de parkeercapaciteit met 300 of 400 eenheden aan het 
station is tot een jaar of twee drie nooit aan de orde geweest. Het op dezelfde lijn krijgen van 
alle partijen is de grote verdienste van deze fase. We zitten dus in de goede richting. Er 
zullen nu zeker drie of vier contractfases komen vooraleer we het over een timing en zo 
verder kunnen hebben. Het is wel degelijk een tienjarenproject. Dat is niet alleen zo in 
Herentals. Ook in Leuven, Mechelen, Kortrijk, Turnhout … waar een convenant is afgesloten, 
is gebleken dat het om tienjarenprojecten ging. Dat zal in Herentals ook zo zijn. Maar er gaat 
de eerste jaren nog geen spade in de grond steken. We zullen nu moeten werken aan 
technische ontwerpen en budgetlijnen creëren bij de verschillende partners zodat zij 
rekening houden met de investeringen die in Herentals nodig zijn. Bij sommige partners zal 
dan een tienjarenprogramma zijn en bij anderen een vijfjarenprogramma en dat zal 
gefaseerd verlopen. We zullen een lange adem moeten hebben en veel geduld maar we 
willen wel in die richting verder blijven werken. 
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