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001 Samenwerkingsovereenkomst met AGB Sport en Recreatie Herentals en AGB 
Herentals voor gezamenlijke opdrachten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In het verleden organiseerde het stadsbestuur regelmatig aanbestedingen in pakket voor 
meerdere stedelijke diensten en meerdere stedelijke gebouwen, zoals de aankoop van infor-
matica-apparatuur, het reinigen van de ramen van gebouwen, onderhoud van brandblus-
apparaten, contracten voor fotokopieerapparaten en telefonie, aankoop van gas en elektrici-
teit en dergelijke. 
Sinds de uitbating van het zwembadencomplex het Netepark en het polyvalent complex de 
Vossenberg werd overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie 
Herentals moeten voor het AGB afzonderlijke procedures uitgeschreven worden. Zo vond 
ook de overdracht plaats van het bibliotheekgebouw in de Gildelaan aan het Autonoom Ge-
meentebedrijf Herentals. 
Op 30/3/2010 beslisten de gemeenteraad, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de 
raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals voor dergelijke opdrachten sa-
men te werken en de gemeente aan te duiden voor het voeren van deze procedures. 
Deze overeenkomst nam een einde op 31/12/2012. 
Juridische grond 
Artikel 19 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige op-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 
Argumentatie 
Het is wenselijk deze samenwerking te bestendigen. 
Artikel 19 van de wet van 24/12/1993 laat toe dat verschillende besturen opdrachten geza-
menlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken. Door deze schaalver-
groting mag redelijkerwijs een volumekorting of gunstigere prijs verwacht worden. De uitvoe-
ring van de administratieve taken wordt bovendien sterk vereenvoudigd. 
De financiële dienst stelt voor om opdrachten van de stad, het AGB Sport en Recreatie 
Herentals en het AGB Herentals die gezamenlijke behoeften dekken gezamenlijk uit te schrij-
ven en de Raden van Bestuur van de AGB’s te verzoeken hiervoor een machtiging te verle-
nen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig om in de toekomst opdrachten die gezamenlijke behoef-
ten dekken van de stad, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals geza-
menlijk uit te schrijven en hiervoor met beide autonome gemeentebedrijven een samenwer-
kingsovereenkomst af te sluiten, welke luidt als volgt: 
Artikel 1 
In uitvoering van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-
drachten van werken, leveringen en diensten beslissen het gemeentebestuur van Herentals, 
de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals en 
de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Herentals opdrachten die geza-
menlijke behoeften van algemeen belang betreffen, samen te voegen. Ze duiden het ge-



meentebestuur van Herentals aan om in gezamenlijke naam op te treden bij de opmaak van 
het bestek en het vaststellen van de gunningswijze, alsook de aanbesteding, de gunning en 
de uitvoering van de opdracht. 
Deze gezamenlijke behoeften hebben betrekking op onder andere: 
- de levering van gas en elektriciteit; 
- het reinigen van de ramen van de gebouwen; 
- de aankoop van informaticamaterieel en -apparatuur; 
- het onderhoud van brandblusapparaten; 
- contracten voor fotokopieerapparaten, telefonie; 
- … 
Deze lijst is niet limitatief. 
Artikel 2 
Het gemeentebestuur wordt belast met alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de 
in artikel 1 bedoelde overheidsopdrachten. De gemeente zal de gunningsbeslissing ter con-
sultatie meedelen aan het directiecomité van de AGB’s. 
Artikel 2bis 
Wat betreft de gezamenlijke aankoop van gas en elektriciteit voor de gebouwen en installa-
ties van de gemeente en de AGB’s kan de gemeente een derde belasten met de materiële 
organisatie van de gunningsprocedure en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures 
van andere aanbestedende overheden binnen een bepaald cluster. 
Artikel 3 
De werken, leveringen of diensten worden in het bestek en de meetstaat of inventaris per 
partij afzonderlijk vermeld, en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer of 
leverancier op te stellen facturen. 
Artikel 4 
Het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals verbinden er zich toe om zelf 
de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte facturen tijdig te betalen aan de aannemer, 
leverancier of dienstverlener en in geval van laattijdige betaling in te staan voor de verschul-
digde verwijlintresten en andere schadevergoedingen. 
Artikel 5 
Het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals zullen geschillen met de aan-
nemer/leverancier/dienstverlener met betrekking tot werken, leveringen of diensten voor het 
AGB via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing 
gevonden wordt, vrijwaren de AGB’s de gemeente integraal voor de geschillen. 
Artikel 6 
In geval van een betwisting en/of juridisch geschil zijn de AGB’s mee verantwoordelijk voor 
alle kosten in verhouding tot hun aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaren de AGB’s de 
gemeente in verhouding tot hun aandeel van de opdracht. 
Artikel 7 
Deze overeenkomst treedt in werking na goedkeuring door alle drie partijen. 

                
 

002 Belasting op het afleveren van rijbewijs: herziening reglement 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 26/3/2013 keurde de gemeenteraad het reglement belasting op het afleveren van het rij-
bewijs goed. Op 19/4/2013 laat de toezichthoudende overheid weten dat er onterecht een 
kost wordt aangerekend voor de afgifte van een internationaal rijbewijs in papier. Het regle-
ment moet aangepast worden. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor om het reglement aan te passen en een belasting te heffen op 
de volgende manier: 
- 5 euro voor de afgifte van een rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat). 
- 5 euro voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat). 
De belasting wordt verhoogd met de kosten aangerekend door de FOD Mobiliteit voor het 
aanmaken van een rijbewijs. 



Argumentatie 
In het reglement belasting op het afleveren van het rijbewijs wordt 1 euro aangerekend op de 
afgifte van een internationaal rijbewijs in papier. De toezichthoudende overheid laat weten 
dat dit niet wettelijk is. Het rijbewijs in papier valt onder het oude systeem: het KB van 
23/3/1998. Voor het rijbewijs in papier ontvangt de gemeente een gemeentetaks van 3,75 
euro van de FOD. Hier mogen geen wijzigingen aan gebeuren. Het reglement moet aange-
past worden. Ook de tekst onder artikel bezwaar moet anders geformuleerd worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het gewijzigde belastingreglement voor aflevering van rijbewijzen 
goed als volgt: 
1. Algemene bepalingen 

De stad heft met ingang van 1 april 2013 tot en met 31 december 2019 een belasting op 
de afgifte van rijbewijzen in ID-1-formaat (bankkaartformaat). 

2. Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het rijbewijs wordt afgeleverd. 

3. Grondslag en tarief 
De stad berekent het tarief op de volgende manier: 
- 5 euro voor de afgifte van een rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat). 
- 5 euro voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat). 
De belasting wordt verhoogd met de kosten aangerekend door de FOD Mobiliteit voor het 
aanmaken van een rijbewijs. 

4. Verminderingen 
Voor dit reglement zijn er geen verminderingen van toepassing. 

5. Contantbelasting 
Deze belasting wordt betaald bij de aanvraag van het nieuwe rijbewijs aan de financieel 
beheerder die het in bewaring neemt. De financieel beheerder levert kosteloos een ont-
vangstbewijs af. Wanneer de belasting niet contant kan worden geïnd, wordt ze een ko-
hierbelasting. 

6. Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 
De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het 
decreet van 30 mei 2008. 

7. Bezwaar 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belas-
ting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van 
verval, schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd binnen een termijn van 3 maanden, 
te rekenen vanaf de derde werkdag vanaf de datum van de contante inning. 
 
Stemmen tegen: Marcipont en Liedts. 
 

                

003 Retributiereglement ticketverkoop cc ‘t Schaliken: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het huidige reglement ticketverkoop van het cultuurcentrum van 20/12/2011 eindigt op 
31/12/2013. Met de opstart van het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum wordt het be-
lastingreglement herzien.  
Openbaar onderzoek 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
Adviezen 
Het schepencollege stelt voor om een retributie vast te stellen als volgt: 
Aankoop vriendenpas: 
- 10 euro voor de gebruiker van een vriendenpas geldig voor één seizoen. 
- 5 euro voor de -26 jarige gebruiker van een vriendenpas geldig voor één seizoen. 



Per reservering waarbij de tickets opgestuurd worden, wordt een administratieve kost van 2 
euro aangerekend. 
Beheersorgaan: Het beheersorgaan schaart zich achter het voorstel van de cultuurdienst. 
Wij vinden de aangehaalde redenen zeer valabel. Daarom adviseren we om de kostprijs van 
de vriendenpas (10 euro en 5 euro jongerentarief) te behouden. Wij hebben geen bezwaar 
tegen een verhoging van de administratieve kost naar 2 euro per zenden i.p.v. 1,50 euro. 
Juridische grond 
Gemeentedecreet. 
Argumentatie 
Het cultuurcentrum wenst verder te gaan met het vriendenpassysteem zodat er slechts een 
beperkt aantal prijzen zijn: de basisprijs, de vriendenprijs, de leerling-in-klasverband-prijs en 
de vrijetijdspasprijs. Daarnaast wenst het cultuurcentrum de administratieve kost te verhogen 
naar 2 euro i.p.v. 1,50 euro in het huidig systeem. Het cultuurcentrum toetst het voorstel tot 
retributiereglement aan de drie criteria die door het bestuurd werden gevraagd: inflatie, 
benchmarking en reële kostprijs. Eén verzending van tickets kost zo’n 4.70 euro. De huidige 
kostprijs van 1,50 euro is dus absoluut niet dekkend. Om die reden en om een inflatieverho-
ging toe te passen stelt het cultuurcentrum en het schepencollege voor de administratiekost 
te verhogen naar 2 euro. 
Om te kunnen inspelen op de veranderende prijsomstandigheden stelt het schepencollege 
voor om het tarief van de retributie en de inningsmodaliteiten te delegeren naar het college. 
Deze retributie helpt mee de financiële behoefte van de gemeente te verlichten. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor ticketverkoop eenparig goed als volgt: 
1. Algemene bepalingen 

Met ingang van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie vastgesteld 
op de ticketverkoop van cultuurcentrum ’t Schaliken. 

2. Gebruiker 
De retributie is verschuldigd door de koper van ticket(s) voor voorstellingen in het cultuur-
centrum ‘t Schaliken. 

3. Grondslag en tarief 
De stad berekent het tarief op de volgende manier: 
- prijs per ticket 
- aankoop vriendenpas 
- reserveringskost 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen en wij-
zigen van het tarief tickets, vriendenpas en reserveringskost. 

4. Verminderingen 
De gebruiker van een vriendenpas kan een vermindering krijgen: 
- Van 3 euro per voorstelling. Het schepencollege kan beslissen een grotere kortingsprijs 

op de basisprijs te geven van een bepaalde voorstelling. 
Leerlingen in klasverband (minimum 10): 
- 50 % korting per voorstelling als zij een avondvoorstelling bijwonen en één gratis toe-

gangsticket voor de begeleidende leerkracht per 10 leerlingen. 
De houder van een vrijetijdspas van de stad Herentals: 
- 50 % per voorstelling. Het schepencollege kan beslissen houders van een vrijetijdspas 

uit te breiden tot houders van een vrijetijdspas van andere gemeenten, als dezelfde 
doelgroep wordt beoogd en als deze houders van een Herentalse vrijetijdspas in die 
respectieve gemeente dezelfde korting genieten. 

Cumulaties van verminderingstarieven worden niet toegelaten. De aanvrager vraagt het 
voor hem meest gunstige verminderingstarief. De verminderingstarieven moeten aange-
vraagd worden bij aankoop van de toegangtickets. Latere aanvragen worden niet meer in 
aanmerking genomen. 
 
 

5. Betaling 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen van de 
inningsmodaliteiten. Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentede-



creet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbe-
stuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

6. Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentede-
creet. 

                
 

004 Ruimen riolen en pompputten - 2013/002: keuze gunningswijze, vaststelling 
lastvoorwaarden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het openbaar rioleringsnet moet regelmatig worden onderhouden om de vlotte doorstroming 
van het afvalwater te garanderen. Elk jaar worden de pompputten en een gedeelte van het 
rioleringsnet gereinigd. Het contract met de huidige dienstverlener is afgelopen en moet her-
nieuwd worden. 
Juridische grond 
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Financiële gevolgen 
De kostprijs voor het uitvoeren van deze opdracht wordt geraamd op 61.400,00 euro, ex-
clusief btw (medecontractant) per jaar. 
De uitgaven worden verricht op het gewone budget, artikel nummer 877/124/06. 
Argumentatie 
Voor deze opdracht werd het bestek 2013/002 opgemaakt waarin volgende opdrachten zijn 
opgenomen: 
- ruimen van riolen 
- ruimen van pompputten en sifonrioleringen 
- ontstoppingswerken op afroep 
- wortelfrezen - plaatselijke uitvoering in regie. 
Voorgesteld wordt een opdracht uit te schrijven voor een periode van 3 jaar en te gunnen via 
een algemene offerteaanvraag 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor het ruimen van riolen en pompputten, dienstjaar 
2013 tot 2015, te gunnen via een algemene offerteaanvraag en keurt bestek 2013/002 
eenparig goed. 

                
 

005 Aankoop containerwagen: keuze gunningswijze en vaststelling 
lastvoorwaarden - 2013/052 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De uitvoeringsdiensten beschikken over een vrachtwagen die in dienst is sedert 1989. De 
wagen kent op vele plaatsen ernstige roestvorming. Volgens het laatste keuringsverslag 
moet tegen volgende keuring alle roestvorming hersteld zijn. Gezien de leeftijd van de wagen 
is het aangewezen om in vervanging te voorzien. 
Juridische grond 
De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van 
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Financiële gevolgen 
De kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op 140.000,00 euro, btw inbegrepen. Vol-
doende middelen hiervoor zijn voorzien in budget 2013 onder artikel nummer 421/743/53. 



Argumentatie 
De cel aankoopcentrale van de financiële dienst heeft in overleg met de uitvoeringsdiensten 
het bestek voor deze aankoop opgemaakt. Er wordt geopteerd voor een containerwagen. De 
opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de opdracht voor levering van een containerwagen voor de uitvoe-
ringsdiensten te gunnen via een algemene offerteaanvraag en het bestek nummer 2013/052 
hiertoe eenparig goed te keuren. 

                
 

006 Verkaveling Wuytsbergen V2012/007 - goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 3/12/2012 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating aan nv Woningbouw 
Verelst uit Rumst tot het verkavelen van gronden langsheen de Wuytsbergen, percelen 
sectie E nrs. 192R, 192S, 190B, 192E/deel, 196B/deel en 193D. Eén der opgelegde voor-
waarden betreft de aanleg van verharde wegen, riolering, groenvoorzieningen en een speel-
terrein. 
Juridische grond 
Verkavelingsvergunning nummer V2012/007 van 3/12/2012. 
Gemeenteraadsbesluit van 2/10/2012. 
Financiële gevolgen 
De verkavelaar staat in voor de financiering van de opgelegde lasten.  
Argumentatie 
De ontsluiting van de nieuwe kavels gebeurt via een nieuw aan te leggen insteekweg vanuit 
de Wuytsbergen. De verkavelaar zorgt voor de aanleg van de opgelegde nutsvoorzieningen, 
riolering en verharding, evenals voor de aanleg van groenvoorzieningen en een speelterrein. 
Voor het uitvoeren van deze infrastructuurwerken, die in de toekomst in het openbaar do-
mein zullen worden ingelijfd, moet de verkavelaar met de stad een samenwerkingsovereen-
komst afsluiten. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist voor de aanleg van de opgelegde infrastructuurwerken in de verka-
veling Wuytsbergen met nv. Woningbouw Verelst, Mechelsesteenweg 35 te B-2840 Rumst, 
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten welke luidt: 
“Ondergetekende, Woningbouw Verelst nv, Mechelsesteenweg 35 te B-2840 Rumst, kan 
overgaan tot het uitvoeren van de geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoor-
zieningen in het verkavelingsproject “WUYTSBERGEN” in Herentals, Wuytsbergen, afdeling 
1, sectie E perceelnummers 192R, 192S, 190B, 192E/deel, 196B/deel en 193D, waarvoor 
vergunning nr. V2012/007 werd verleend door het college van burgemeester en schepenen 
op 3/12/2012. 
De verkavelaar verklaart navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden 
en stipt na te komen: 
Artikel 1 
De aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals opgelegd in de ver-
kavelingsvergunning nummer V2012/007, te dragen. 
Artikel 2 
De aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de kunst, uitvoering 
van de werken op het (latere) openbare domein. 
A. De ontwerper van de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening, aan 

te stellen door de projectontwikkelaar, moet aanvaard worden door het schepencollege. 
B. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. 

De aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in 
Vlaanderen overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de woon-
gelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de 
code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor 
architecten, beiden uitgegeven door de VMM. 



C. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het schepencolle-
ge worden voorgelegd. 

D. De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de aanleg 
van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening, dient erkend te zijn, en dient aan-
vaard te worden door het Schepencollege. 

E. De aanleg van verharde wegen, de riolering, de groenvoorziening en de speelzone zullen 
gecontroleerd worden door een toezichter aan te stellen door het schepencollege. Het 
ereloon van de toezichter wordt op 1,5 % van de kostprijs van deze werken vastgesteld. 
De projectontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te zullen dragen. 

F. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar 
voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen en toezichtskosten) 
zoals uit de goedgekeurde ramingen blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleg-
gen. 
De waarborg voor de uitbreiding van het waterleidingsnet (cfr. kostenraming PIDPA) moet 
echter rechtstreeks in de stadskas worden gestort vermits de stad dit bedrag moet door-
storten aan PIDPA die enkel opdrachten vanuit de stad aanvaardt. 
Het financieel attest tot verkoop van de gronden kan pas worden afgeleverd nadat de 
financiële waarborg voor het totaal bedrag der werken werd neergelegd, nà storting in de 
stadskas op rekening nummer BE79-0910-0008-7733 van het aan PIDPA verschuldigde 
bedrag en nà bevestiging door de desbetreffende maatschappijen Eandis en Telenet dat 
aan de door hen opgelegde voorwaarden is voldaan. Ook de schriftelijke overeenkomst 
met de sociale huisvestigingsmaatschappij voor realisatie van het sociaal objectief dient 
neergelegd te zijn. 

Artikel 3 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde 
tracé, inclusief de zones voor openbaar groen en speelzone worden kosteloos aan de ge-
meente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De 
kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar voor zijn rekening. 
 
Stemmen tegen: Verpoorten en Snauwaert. 

                
 

007 Aankoop woning St.-Jobsstraat 240 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De heer en mevrouw Dens-Van den Eynden vroegen aan het college van burgemeester en 
schepenen om af te zien van de onteigening van hun eigendom langs de St.-Jobsstraat 240, 
kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C nummer 250T2. 
Het college besliste op 3/9/2012 om tot verwerving in der minne over te gaan.  
Financiële gevolgen 
Artikelnummer Omschrijving aankoop Bedrag 

inclusief 
btw 

Beschikbaar 
krediet na 
vastlegging 

Bestelbon 

930 711 60 Aankoop woning  
St.-Jobsstraat 240 

130.000,00 1.120.000,00 2013000245 

Visum ontvanger 
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de financieel be-
heerder op 22/4/2013 zijn visum aan dit voorstel. 
Argumentatie 
Er werd een schattingverslag aangevraagd bij de Ontvanger van de Registratie. 
Rekening houdend met het feit dat het pand doorsneden wordt door de rooilijn heeft zij het 
goed geschat op 130.000 euro. Het goed is 230 m² groot, waarvan 90 m² bebouwd. Het 
college besliste op 19/11/2012 voorlopig niet van onteigening af te zien en om een prijsvoor-
stel te doen conform het schattingsverslag. De heer en mevrouw Dens-Van den Eynden 
lieten weten hiermee akkoord te kunnen gaan. Notaris Bieke Heyns te Noorderwijk werd op 
4/2/2013 door het college aangesteld om de akte van aankoop te verlijden. 



BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de aankoop voor openbaar 
nut voor de realisatie van de rooilijn van de St.-Jobsstraat, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 1 december 1953, van de woning gelegen langs de St.-Jobsstraat 240, perceel kadas-
traal gekend als Afdeling 2 sectie C nummer 250T2, 02a30ca groot, van de heer en me-
vrouw Dens-Van den Eynden voor een totaal bedrag van 130.000 euro, alles inbegrepen. 
De ontwerpakte van aankoop, opgemaakt door notaris Bieke Heyns te Noorderwijk wordt 
goedgekeurd. 
De heer Jan Peeters, burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, of hun recht-
matige vervangers worden gelast met de ondertekening van de akte van aankoop. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte van verkoop. 

                
 

008 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Engelse Wijk”: voorlopige 
aanvaarding 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Omschrijving 
Het ontwerp RUP Engelse wijk regelt de omzetting van ‘militair gebied’ naar gebiedsaandui-
ding ‘woongebied’. Voor de bestaande woningen worden stedenbouwkundige voorschriften 
voorzien die het typische karakter van de woningen/woonwijk moet vrijwaren. Er worden be-
perkte uitbreidingsmogelijkheden voorzien. Daarnaast worden voorschriften voorzien om de 
introductie van een school voor maximum 1.000 leerlingen in goede banen te leiden. De 
schoolsite krijgt evenzeer een alternatieve invulling (indien schoolproject niet doorgaat), na-
melijk een wooninbreidingsproject. Volgende maatregelen moeten o.a. de leefbaarheid van 
de woonwijk garanderen: parkeerplaatsen (carport, garage of openlucht) voor de woonwijk, 
parkeerplaatsen voor administratie en leerkrachten van school, aanpassingen van het open-
baar domein, onteigening in functie van betere ontsluiting, ruimte voor recreatie, … 
De opmaak van het RUP Engelse Wijk betreft een bindende actie (nr. 24) uit het gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan van de stad Herentals (goedkeuring GRS door deputatie: 
26/8/2010). 
Voorgeschiedenis 
- Op 21/12/2010 besloot de gemeenteraad de opdracht voor opmaak van het RUP Engelse 

Wijk te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  
- Op 27/12/2010 besloot het college om de studieopdracht voor opmaak RUP Engelse Wijk 

te gunnen aan BVBA ARK, Augustijnenlaan 87 bus 103 te 2200 Herentals. De heer Eddy 
Bellens van BVBA Advies Ruimtelijke Kwaliteit is opgenomen in het register van ruimtelij-
ke planners. 

- De startvergadering voor de opmaak van het RUP Engelse Wijk werd op 21/2/2011 
georganiseerd. 

- Op 29/10/2012 werd het verzoek tot raadpleging in het kader van de opmaak van een 
plan-MER, opgemaakt. In de aangetekende brief van 15/1/2013 van de dienst MER werd 
geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieuge-
volgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

- Op 28/11/2012 werd het voorontwerp voorgelegd aan de Gecoro. 
- Op 17/12/2012 werd het voorontwerp toegelicht aan de bewoners. 
- Op 27/2/2013 werd het aanpast voorontwerp opnieuw voorgelegd aan de Gecoro, in het 

kader van de plenaire vergadering. 
- De plenaire vergadering werd georganiseerd op 8/3/2013.  
Fase 
Het college heeft op 15/4/2013 kennis genomen van het verslag van de plenaire vergadering 
en gaf een gunstig advies over het aangepast ontwerp RUP Engelse Wijk en het bijhorende 
ontwerp onteigeningsplan. 
Overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt de ge-
meenteraad het ontwerp van RUP ‘Engelse Wijk’ met ontwerp van onteigeningsplan voorlo-
pig vast. 



Juridische grond 
- Het gemeentedecreet van 15/7/2005, zoals gewijzigd. 
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), zoals gewijzigd en de uitvoeringsbe-

sluiten. 
- Het decreet van 18/7/2003 betreffende het integraal waterbeleid, eventuele wijzigingen en 

de uitvoeringsbesluiten. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 23/9/1997 houdende definitieve vaststelling van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 12/12/2003 houdende definitieve vaststelling van 

een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17/12/2010 tot definitieve vaststelling van een 

gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor 
wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17/12/1997, 
19/3/2004 en 25/2/2011. 

- Het Ministerieel Besluit van 10/7/2001 houdende de goedkeuring van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan voor de provincie Antwerpen. 

- Ministerieel besluit van 4/5/2011 houdende definitieve goedkeuring van partiële herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen. 

- Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Herentals, goedgekeurd door de be-
stendige deputatie van de provincie Antwerpen op 26/8/2010. 

- Het Koninklijk Besluit van 28/7/1978 houdende de definitieve vaststelling van het gewest-
plan Herentals - Mol. 

Argumentatie 
Aanleiding: 
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Herentals (GRS-Herentals) 
heeft het stadsbestuur van Herentals beslist om over te gaan tot de opmaak van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Engelse Wijk’. Conform het GRS is het belangrijkste opzet van het 
RUP de omvorming van het statuut van het gebied van militair domein naar woongebied. Dit 
enerzijds om de eigenaars/bewoners rechtszekerheid te verschaffen maar anderzijds om de 
achteruitgang van de wijk tegen te gaan.  
Het militair gebied bestaat hoofdzakelijk uit woningen. Daarvan worden 100 woningen be-
heerd door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) ten behoeve van de 
leden van de militaire gemeenschap. 
De wijk was gekend als een groene, bloemrijke, verzorgde wijk. Met enige zin voor overdrij-
ven kon men spreken van een tuinwijk. Begin de jaren negentig zijn de Engelse militairen 
echter weggetrokken. De woningen werden ter beschikking gesteld van de huidige bewo-
ners. Sindsdien kent de wijk een niet zo gunstige metamorfose: beplanting verdwijnt, voor- 
en zijtuinstroken worden ingenomen door geparkeerde voertuigen, bijgebouwtjes worden op-
gericht, … Bovendien is desaffectatie van deze woonwijk door het ministerie van Landsver-
dediging in de toekomst nooit uit te sluiten. In dat geval dreigen de woningen zonevreemd te 
worden. Bedoeling is om de wijk terug de uitstraling en het karakter te geven die ze in het 
verleden had. Om de woonkwaliteit van de wijk extra impulsen te geven wordt d.m.v. een 
RUP de ontsluiting van de binnengebieden geoptimaliseerd i.f.v. garages/parking en dagre-
creatie. 
Minstens een even belangrijke doelstelling van het RUP is de mogelijkheid te creëren om de 
inplanting van een school secundair onderwijs, eerste graad voor ca. 1.000 leerlingen, mo-
gelijk te maken. Anno 2001 werd het onderwijslandschap in Herentals grondig hertekend. De 
5 vrije secundaire scholen vormen voortaan één scholengemeenschap kOsh (Katholiek On-
derwijs Stad Herentals). Opzet is dat op de site niet alleen een school maar ook het centraal 
secretariaat wordt ingeplant. Door de gedeeltelijke ligging in militair gebied worden die plan-
nen momenteel gehypothekeerd. 
Situering: 
Het plangebied situeert zich in het centrum van Herentals, ca. 600 m ten zuidwesten van de 
Grote Markt, het hart van de stad. Het plangebied bevindt zich in de woonblok omsloten door 
de Lierseweg (invalsweg van Herentals), St.-Jansstraat, Scheppersstraat en ringweg. Het 
plangebied is op het gewestplan hoofdzakelijk als militair gebied en deels als woongebied in-
gekleurd. 



Planningscontext: 
Gewestelijk niveau - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Herentals is geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en wordt omge-
ven door buitengebied. Herentals geldt als goed uitgeruste kleine stad volgens de stedelijke 
hiërarchie uit verschillende wetenschappelijke analyses. 
In structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden moet het beleid erop gericht zijn de ste-
delijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken door het creëren 
van ruimte voor een bijkomend aanbod aan woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en 
aan economische activiteiten. 
Het afbakenen van structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden is een provinciale taak-
stelling. Het planningsproces m.b.t. de afbakening van het structuurondersteunend kleinste-
delijk gebied Herentals werd opgestart. Uit het ontwerp eindrapport blijkt reeds dat het 
plangebied van het ontwerp RUP Engelse Wijk binnen de voorgestelde afbakeningslijn is op-
genomen en dus vermoedelijk binnen het kleinstedelijk gebied van Herentals zal komen te 
liggen. 

Provinciaal niveau (RSPA) 
Herentals is een onderdeel van de Kempische As. Het is één van de verdichtingspunten 
daarin. De toekomstige rol van Herentals voor de provincie is meervoudig. Ten eerste veron-
derstelt de rol van Herentals als kleinstedelijk gebied een sterk profiel als knooppunt van ste-
delijke functies. Dit wordt gerealiseerd in de historische kern en de gebieden van lage dicht-
heid aan de rand daarvan. Ten tweede wordt deze rol ook sterk bepaald door de nabijheid 
van grote natuurlijke gehelen: de valleien van Kleine Nete en Aa en de beboste zandrug van 
Lichtaart - Kasterlee daartussen. Herentals mag niet verder uitgroeien ten koste daarvan. 
Het heeft daardoor een rol in de ontwikkeling maar ook in de beheersing van actieve en pas-
sieve recreatie. Ten derde heeft Herentals (samen met Geel-punt) een rol als poort van pro-
vinciaal niveau in het economisch netwerk van het Albertkanaal. Productie maar in het bij-
zonder ook distributie worden daardoor belangrijke functies. De multimodale potenties van 
het Albertkanaal, de spoorweg en E313 moeten daarvoor worden ontwikkeld. Om de leef-
baarheid van Herentals te vrijwaren is een tweedeling nodig tussen ‘Herentals centrum’ 
(kleinstedelijk gebied) en ‘Herentals poort’ (economisch netwerk Albertkanaal). Beide kunnen 
echter deel uitmaken van het kleinstedelijk gebied. 
Belangrijk aandachtspunt in Herentals is het omgaan met de historische stedelijke structuur. 
In Herentals ligt de nadruk op het hergebruiken en optimaliseren van de bestaande structuur. 
De stationsomgeving is daarin een potentie. Afbakening van het kleinstedelijke gebied is een 
belangrijk instrument om verdere uitgroei en bijhorende verzwakking van ‘Herentals stad’ 
tegen te gaan. 
Structuurbepalende elementen van provinciaal niveau zijn: de vallei van de Kleine Nete, de 
beboste zandrug van Lichtaart - Kasterlee, het kanaal Bocholt - Herentals, de ‘poort’ 
Herentals rond het Albertkanaal, E313 en de spoorwegen (Antwerpen - Turnhout en IJzeren 
Rijn).” 
Voor de deelruimte ‘Kempische As’ zijn de doelstellingen o.a.: verdichting in kleinstedelijke 
gebieden; uitbouwen van stationsomgevingen; bundelen en selecteren van stedelijke func-
ties als uitwerking van complementariteit in het netwerk … nieuwe dichtere woonomgevingen 
ontwikkelen. 

Gemeentelijk niveau 
De opmaak van het RUP Engelse Wijk betreft een bindende actie (nr. 24) uit het gemeente-
lijk ruimtelijk structuurplan van de stad Herentals (goedkeuring GRS door deputatie: 
26/8/2010). 
Historiek RUP-procedure 

Aanvang opmaak RUP 
De startvergadering voor de opmaak van het RUP Engelse Wijk werd op 21/2/2011 geor-
ganiseerd. 
 Advies van de Gecoro 
Op 28/11/2012 gaf de Gecoro een voorwaardelijk gunstig advies over het schetsontwerp 
RUP Engelse Wijk. Op 27/2/2013 werd het aanpast voorontwerp opnieuw voorgelegd aan de 
Gecoro, in het kader van de plenaire vergadering. Dit laatste advies is gunstig, mits volgende 
bemerkingen: 



- Het materiaalgebruik en de vormvereisten van de carports moeten duidelijk worden vast-
gelegd in de stedenbouwkundige voorschriften (‘harmonische samenhang’ is te vaag om-
schreven). 

- Waterloostraat als alternatief onderzoeken in kader van parkeerproblematiek. 
- Studie Vectris voorleggen aan de commissie. 
Beoordeling advies Gecoro: wat betreft het eerste puntje werden de stedenbouwkundige 
voorschriften terzake aangepast. Wat betreft de Waterloostraat wordt verwezen naar het 
MOBER. In het MOBER staat bij ‘aanpassingen weginfrastructuur’ het volgende vermeld: 
“we stellen voor om ook op de Waterloostraat het parkeren te organiseren naar analogie met 
de andere straten (afwisselend links en rechts een afgebakende parkeerstrook).” Het RUP 
sluit bovendien andere opstellingen in de toekomst niet uit. 
De leden van de Gecoro kunnen over een afschrift van dit MOBER beschikken. Aan het stu-
diebureau die het MOBER heeft gemaakt, zal gevraagd worden om de studie aan de Gecoro 
toe te lichten. 

Toelichting bevolking: 
Op 17/12/2012 werd het voorontwerp toegelicht aan de bewoners. Bij het ontwerp RUP 
Engelse Wijk werd een matrix toegevoegd met de vragen die tijdens deze toelichting werden 
gesteld met telkens een antwoord van de stad Herentals, zodat de burger weet hoe met 
zijn/haar vraag is omgegaan. 

Mer-screening 
Op 20/10/2012 werd de screeningsnota overgemaakt aan de dienst MER. 
De dienst MER bezorgde op 26/10/2012 een lijst met aan te schrijven adviesorganen en een 
aantal bemerkingen over de screeningsnota. 
Op 29/10/2012 werd de aangepaste screeningsnota/verzoek tot raadpleging overgemaakt 
aan alle betrokken adviesorganen. 
De volgende adviesinstanties verleenden een advies: departement Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit van het provinciebestuur Antwerpen; Ruimtelijke Ordening Antwerpen; Agentschap 
Wonen-Vlaanderen; departement Mobiliteit en Openbare Werken; departement Leefmilieu, 
Natuur en Engergie én de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel Waterbeheer. 
De ontvangen adviezen werden gebundeld en behandeld (aanpassing of weerlegging). 
Op 20/12/2012 werd het volledige dossier (screeningsnota, adviezen en verwerking van de 
adviezen) overgemaakt aan de dienst MER en werd gevraagd om een besluit te nemen over 
de opmaak van een plan-MER. 
Op 15/1/2013 besloot de dienst MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  
Deze beslissing werd bekendgemaakt door middel van aanplakking op de aanplakplaatsen 
van de gemeente en via de website van de stad Herentals. De beslissing lag ter inzage op 
het administratief centrum en was evenzeer raadpleegblaar op de website van de dienst 
MER). 

Plenaire vergadering 
Het voorontwerp van het RUP “Engelse Wijk” werd op 8/3/2013 besproken op een plenaire 
vergadering. De volgende partijen werden om advies verzocht en uitgenodigd: departement 
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van het provinciebestuur Antwerpen; Ruimte Vlaanderen 
(gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar); LNE - dienst Veiligheidsrapportering; LNE - 
Energiebeleid; Onroerend Erfgoed Antwerpen; Wonen-Vlaanderen; nv De Scheepvaart; 
Agentschap Infrastructuur; De Lijn; Vlaamse Milieumaatschappij; Gecoro van de stad 
Herentals en de stad Herentals. 
Tijdens de plenaire vergadering waren volgende partijen aanwezig om hun advies toe te lich-
ten en te bespreken: departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van het provinciebe-
stuur Antwerpen, Ruimte Vlaanderen (gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar) en de stad 
Herentals. 
De volgende partijen hebben een advies verleend maar werden voor de vergadering veront-
schuldigd: LNE - dienst Veiligheidsrapportering; LNE - Energiebeleid; Onroerend Erfgoed 
Antwerpen; Wonen-Vlaanderen; Nv De Scheepvaart; De Lijn; Gecoro van de stad Herentals. 
De volgende partijen waren afwezig en hebben geen advies verleend: VMM (schrijven waar-
in zij melden niet bevoegd te zijn) en Agentschap Infrastructuur.  



Vormvereisten en verenigbaarheid: zowel de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie 
Antwerpen (advies deputatie van 21/2/2013 - GemRUP-2012-0072) als Ruimte Vlaanderen 
(kenmerk advies GSA: 10102102.-15) bevestigen dat het ontwerp RUP voldoet aan de vorm-
vereisten van artikel 2.2.2 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en verklaren dat 
het ontwerp RUP verenigbaar is met het hoger beleidskader en met dat van de stad zelf 
(GRS). 
Inhoudelijke bemerkingen: daarnaast werden alle inhoudelijke bemerkingen van de betrok-
ken adviesorganen tijdens de plenaire vergadering overlopen. In het verslag van de plenaire 
vergadering heeft de stad Herentals alle bemerkingen opgenomen en aangegeven hoe de 
stad hiermee wenst om te gaan.  
Op 26/3/2013 werd het verslag van de plenaire vergadering aan elke adviesinstantie digitaal 
overgemaakt. Tevens werd een schriftelijk exemplaar overgemaakt per post. Artikel 2.2.13 
§1 van de VCRO bepaalt dat er van de plenaire vergadering een schriftelijk verslag moet 
worden gemaakt. Dit verslag wordt binnen de 14 dagen bezorgd aan de instanties die op de 
plenaire vergadering aanwezig dienden te zijn. Eventuele reacties op het verslag kunnen 
worden ingediend door de instanties die effectief aanwezig waren op de plenaire vergade-
ring, en moet binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag, bezorgd worden aan het colle-
ge van burgemeester en schepenen. 
Er werden geen bemerkingen ontvangen binnen de 14 dagen nadat het verslag van de ple-
naire vergadering digitaal werd overgemaakt aan alle betrokken adviesorganen.  
Het departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, dienst Ruimtelijke Planning van de pro-
vincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen hebben buiten de voormelde termijn via een schrij-
ven gemeld dat het aangewezen is het verslag te herwerken omdat het nog onvoldoende 
weergeeft wat er tijdens het overleg werd besproken en wat de conclusies waren. 
Het verslag van de plenaire vergadering van 8/3/2013 wordt niet aangepast omwille van de 
volgende redenen: 
- De bemerkingen op het verslag dat digitaal werd overgemaakt op 26/3/2013 werden bui-

ten de voorziene periode, namelijk 14 dagen, overgemaakt (lees ook: laattijdig). 
- Beide adviesinstanties formuleren dat aanpassing aangewezen is, maar geen vereiste. 
- Binnen het ontwerp RUP Engelse Wijk werd zo goed als mogelijk rekening gehouden met 

de bemerkingen van de schriftelijke adviezen en de elementen die besproken zijn tijdens 
de plenaire vergadering. 

- Er wordt voor het RUP Engelse Wijk een zeer strakke timing gehanteerd. Het school-
project van kOsh gebeurt binnen het kader van ‘scholen voor morgen’ en is hierdoor ge-
bonden aan een zeer strikte timing (opening september 2016). Het aanpassen van het 
verslag zou ervoor zorgen dat het ontwerp RUP naar een latere gemeenteraad moet ver-
schoven worden en dat er pas in de tweede helft van 2013 een openbaar onderzoek kan 
gevoerd worden. In Herentals is het immers gebruikelijk om een openbaar onderzoek van 
60 dagen niet volledig tijdens de schoolvakantie (juli/augustus) te organiseren.  

- De bemerking van de dienst ruimtelijke planning van de provincie Antwerpen inzake de 
verwerking van het laattijdig advies (VMM) in het verslag terwijl dit niet werd besproken 
tijdens het overleg: het advies van VMM werd niet tijdig bezorgd zodat het inderdaad niet 
kon besproken worden op de plenaire vergadering. Het alsnog meenemen van een laat-
tijdig advies is echter een vorm van goed bestuur. In dit geval is het advies van VMM ech-
ter niet relevant, zij merkten immers op dat zij niet bevoegd waren om advies te geven en 
gaven daarom geen advies. 

- De bemerking van de dienst ruimtelijke planning inzake parkeergarages: op de plenaire 
vergadering was er nog geen consensus over parkeren in de binnengebieden. Naar aan-
leiding van deze bemerking tijdens de plenaire vergadering werd het ontwerp RUP aange-
past. Zo zijn het maximaal aantal toegelaten parkeerplaatsen in deze binnengebieden 
vastgelegd. Aan de hand van referentiebeelden wordt aangetoond dat ook binnengebie-
den op een kwalitatieve manier kunnen worden ingericht voor zowel garages als parkeer-
plaatsen in openlucht. Vooraleer parkeerplaatsen ingericht kunnen worden in een binnen-
gebied moet er een totaalvisie opgemaakt worden, welke over voldoende kwaliteit be-
schikt. De keuze tussen een openlucht parkeerplaats of garage blijft weliswaar behouden. 



- Tijdens het openbaar onderzoek heeft de dienst ruimtelijke planning van de provincie 
Antwerpen en Ruimte Vlaanderen nog de mogelijkheid om een advies te verlenen over 
het voorliggende ontwerp RUP Engelse Wijk. 

Waterparagraaf: 
Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet onderworpen worden aan de watertoets. Het ontwerp 
RUP Engelse Wijk werd op dit vlak onderzocht tijdens de opmaak ervan en tijdens de MER-
screening. Noch in het plangebied, noch in de directe omgeving komen van nature over-
stroombare gebieden (NOG’s), recent overstroombare gebieden (ROG’s) of risicozones voor 
overstromingen voor. Het plangebied ligt hierdoor dus niet in een overstromingsgevoelig ge-
bied. 
De uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande woningen in de militaire wijk en de bebou-
wingsmogelijkheden van bestaande woningen/onbebouwde percelen daar buiten zijn even-
zeer van beperkte omvang. Dit geldt evenzeer voor verhardingen in functie van infrastruc-
tuur. Het inbreidingsproject in functie van een school of in functie van een wooninbreiding (in 
geval schoolproject niet doorgaat) zorgt voor een aanzienlijke toename van bebouwing/ver-
harding. Deze mogelijke toename van verharding/bebouwing resulteert in een plaatselijke 
beperking van de infiltratie van het hemelwater in de bodem. Omwille van de ligging buiten 
overstromingsgevoelig gebied dient echter geoordeeld te worden dat het schadelijke effect 
beperkt is, mits de geldende regelgeving met betrekking tot waterhuishouding (hemelwater-
verordening, Vlarem, zoneringsplan, …) strikt wordt nageleefd.  
Bij toepassing van de watertoets op het gebied blijkt dat volgende adviesinstanties om ad-
vies moeten worden verzocht:  
- nv De Scheepvaart m.b.t. het vergroten van het effect van de gewijzigde afstromings-

hoeveelheid: op 31/1/2013 liet dit adviesorgaan schriftelijk weten dat er geen directe re-
latie is met de waterweg en dat er geen opmerkingen zijn over het ontwerp RUP. 

- Vlaamse Milieumaatschappij m.b.t. het begroten van de gewijzigde infiltratie naar het 
grondwater en de kwaliteit van het infiltrerende hemelwater: het advies van de VMM van 
6/12/2012, n.a.v. de MER-screening, was gunstig. VMM oordeelde dat de screening, waar 
de watertoets ook een onderdeel van uitmaakt, in overeenstemming is met de doelstel-
lingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. Naar aanleiding van de ple-
naire vergadering en het voorontwerp RUP Engelse Wijk liet VMM met haar schrijven van 
11/3/2013 weten dat zij niet bevoegd zijn om advies te verlenen in deze context. 

Bij toekomstige vergunningsaanvragen moet steeds een motivatie m.b.t. de waterhuishou-
ding worden bijgevoegd en moet de aanvraag voldoen aan de vigerende wetgeving inzake 
hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
Bij toepassing van de watertoets blijkt: 
- Dat voor belangrijke projecten binnen het plangebied advies moet gevraagd worden aan 

voormelde adviesorganen. 
- Dat verharde oppervlakten bij voorkeur worden aangelegd in waterdoorlatende materialen 

op een waterdoorlatende fundering of dienen af te wateren naar de onverharde randzones 
en niet naar de riolering. De overige verharde oppervlakte dient te worden gecompen-
seerd door een infiltratievoorziening (gracht, wadi, ondergrondse infiltratievoorziening) op 
het eigen terrein met een nuttig volume van minstens 300 liter per 20 m² aangesloten 
verharde oppervlakte, tenzij kan aangetoond worden dat infiltratie onmogelijk is vanwege 
voortdurende hoge grondwaterstanden of een doorlatendheidsfactor van de bodem die 
kleiner is dan 1.10-5 m/s. Enkel indien infiltratie onmogelijk is mag de volledige verharde 
oppervlakte gecompenseerd worden door buffering met vertraagde afvoer. 

- Voor de hemelwaterafvoer moet de voorkeur gegeven worden aan de volgende afvoer-
wijzen in afnemende graad van prioriteit: opvang voor hergebruik, infiltratie op het eigen 
terrein, buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoer-
weg voor hemelwater en tot slot lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat. 
Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen 
toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in 
de openbare riolering. 

- Voor wat betreft het aspect grondwaterstroming worden de schadelijke effecten ondervan-
gen indien voor bronbemalingen aan de bestaande reglementering wordt voldaan. 



- Voor wat betreft het aspect grondwaterkwaliteit worden geen significante negatieve effec-
ten verwacht. 

- Aanvullend wordt er op gewezen dat de individuele woningen overeenkomstig onder-
staande aandachtspunten moeten ontworpen worden: 
- hemel- en afvalwater moeten gescheiden worden aangesloten d.m.v. kleurcodering op 

RWA-riolering (regenwaterafvoer - blauw) resp. DWA riolering (droogweerafvoer - 
rood/bruin); 

- indien geen gescheiden rioleringsstelsel in de straat aanwezig is, moet het hemelwater 
(overloop hemelwaterput) en afvalwater minstens gescheiden afgevoerd worden tot op 
de perceelsgrens; 

- de afwatering moet voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
(GSV); 

- per woning moet een hemelwaterput worden aangelegd; 
- hergebruik van hemelwater uit de hemelwaterputten is verplicht; 
- verharde oppervlakten voor opritten en parkings worden bij voorkeur waterdoorlatend 

aangelegd of wateren af naar de onverharde randzones. 
- Voor de aanleg van ondergrondse constructies zal wellicht een bemaling noodzakelijk 

zijn. M.b.t. de lozing van het bemalingwater geldt dat niet-verontreinigd bemalingswater bij 
voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt.  

- De aanleg van kelders mag er geenszins voor zorgen dat er een permanente drainage 
optreedt met lagere grondwaterstanden tot gevolg. 

Conclusie: door rekening te houden met voormelde maatregelen, zullen eventuele verande-
ringen in de waterhuishouding ten gevolge van dit RUP en de mogelijke ontwikkelingen hier-
door dan ook geen significant effect uitoefenen op de integrale waterhuishouding in het 
plangebied en de nabije omgeving er van. 
Motivering tot de noodzaak tot onteigening: 
Teneinde de uitvoering van het RUP te verzekeren werd een onteigeningsplan toegevoegd. 
De te onteigenen delen worden ingezet in functie van openbaar nut, meerbepaald: 
- Een goede en veilige ontsluiting van het binnengebied met kadastrale gegevens: afdeling 

2, sectie D, perceelnummer 595 C. In het kader van duurzaam ruimtegebruik moeten klei-
ne binnengebieden beter bereikbaar gemaakt worden om de bruikbaarheid te verhogen. 
Binnen dit RUP moet een betere bereikbaarheid volgende functies stimuleren: recreatie 
en buurtparking. 

- Een goede en veilige ontsluiting van de gemeenschapsschool (afdeling 2, sectie D, per-
ceelnummer 598 F). Op 7/5/2009 verkreeg Afdeling Infrastructuur Regio Oost - Gemeen-
schapsonderwijs een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een school 
voor bijzonder onderwijs te Herentals, Menenstraat 21. Binnen deze bouwvergunning 
werd reeds rekening gehouden met een toekomstige verbinding van Arnhemstraat en 
Menenstraat. De aanvragers hielden, op verzoek van de stad, rekening met een toe-
komstige rooilijnbreedte van 12 m. 

- Een extra ontsluiting voor zwakke weggebruikers (lees ook: geen gemotoriseerd verkeer) 
in functie van school (afdeling 2, sectie D, perceelnummers 590 V2, 590T2, 590R2 en 
590P2). Het is belangrijk om een school van max. 1.000 leerlingen voldoende ontslui-
tingskansen te geven, in het bijzonder voor zwakke weggebruikers. Hierdoor kunnen ge-
concentreerde bewegingen die aan de school vertrekken zeer snel uiteenvallen en zich 
diffuus verspreiden over het netwerk. Over de overige te onteigenen delen is met de eige-
naar en beheerder (lees ook: Defensie/CDSCA) een consensus bereikt. 

- Optimalisatie bebouwingsmogelijkheden voor school (afdeling 2, sectie D, perceelnum-
mers 592K, 592W, 592G en 592F). Deze percelen zorgen er voor dat het te ontwikkelen 
binnengebied een grillige vorm heeft. Dergelijke grillige vormen bemoeilijken de ontwikke-
ling van binnengebieden, wat op zich reeds een opgave door de vele randvoorwaarden. 
De tuinen van de desbetreffende woningen blijven na onteigening even diep als de overi-
ge tuinen van de Bergenstraat. Over de overige te onteigenen delen is met de eigenaar 
en beheerder (lees ook: Defensie/CDSCA) een consensus bereikt. 

Op te heffen verkavelingen: 
Binnen het plangebied komen geen niet-vervallen, goedgekeurde verkavelingen voor. 
 



Openbaar onderzoek: 
Bij voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP zal het college door de gemeenteraad gelast 
worden de organisatie van het openbaar onderzoek. 
Verder procedure: 
Het verdere verloop van de goedkeuringsprocedure van een RUP staat uitvoerig omschre-
ven in de VCRO en kan als volgt worden samengevat: 
- Openbaar onderzoek van het voorlopig vastgesteld RUP (60 dagen, adviesvraag, toe-

lichting bevolking, publicatie/bekendmaking, …). 
- Behandeling eventuele adviezen/bezwaren uit openbaar onderzoek door Gecoro. 
- Definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad. 
- Goedkeuring definitief vastgesteld RUP met onteigeningsplan door deputatie. 
- Publicatie goedgekeurd RUP in Belgisch Staatsblad. 
- Goedkeuring onteigeningsplan door Vlaamse regering. 
Samenstelling dossier: 
Het ontwerp RUP Engelse Wijk bestaat uit volgende onderdelen: 
- Toelichtingsnota: hierin staat waarom dit RUP wordt gemaakt, hoe de opmaak ervan is 

verlopen en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn die tot het huidig voorliggende ont-
werp hebben geleid. Dit document kan vergeleken worden met de klassieke ‘niet tech-
nische samenvatting’.  

- Plan feitelijke toestand: dit plan geeft weer hoe de Engels wijk nu is opgebouwd (terrein-
analyse). 

- Plan juridische toestand: dit plan geeft weer welke stedenbouwkundige vergunningen, 
verkavelingsvergunningen, rooilijnplannen, … er in het gebied van toepassing zijn. 

- Fotoreeks. 
- Stedenbouwkundige voorschriften: hierin staan de voorschriften die van kracht zullen zijn 

van zodra dit RUP definitief wordt goedgekeurd. De voorschriften regelen de handelingen 
die mogelijk zijn binnen de Engelse wijk (bouwen, verbouwen …), in het binnengebied van 
de kOsh (schoolsite of woonsite), de inrichting van het openbaar domein, … 

- Grafisch verordenend plan: dit plan is een verduidelijking van de herbestemming en geeft 
de stedenbouwkundige mogelijkheden op een visuele manier weer. 

- Onteigeningsplan: dit plan geeft weer welke delen van percelen onteigend zullen worden 
in functie van een betere ontsluiting, doorwaardbaarheid en optimalisatie van bebou-
wingsmogelijkheden. 

- Diverse bijlagen: in de toelichtingsnota zitten diverse verwijzingen naar bijlagen, het gaat 
vaak over bijlagen die meer verduidelijking geven (studie, MOBER, kaartmateriaal, ma-
trix,…) of te maken hebben met de procedure van de MERscreening.  

- Planning: het verdere verloop na de voorlopige vaststelling. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Engelse Wijk’,  
bestaande uit de toelichtingsnota, het plan met de feitelijke toestand, het plan met de juridi-
sche toestand, de fotoreeks, de stedenbouwkundige voorschriften, het grafisch verordenend 
plan en het ontwerp onteigeningsplan, voorlopig vast te stellen. 
De gemeenteraad beslist om het ontwerp RUP Engelse Wijk met bijhorend ontwerp onteige-
ningsplan over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan Ruimte 
Vlaanderen. 
De gemeenteraad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met 
de organisatie van het voorgeschreven openbaar onderzoek, zoals bepaald in artikel 2.2.14 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  

                
 

009 Toekenning nieuwe straatnaam Addernesten: definitieve beslissing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad kende in zitting van 5/2/2013 principieel de nieuwe straatnaam ‘Adder-
nesten’ toe aan de aan te leggen straat die zal vertrekken vanuit Wuytsbergen en parallel 
loopt met Turfkuilen. 



Openbaar onderzoek 
Het openbaar onderzoek liep van 1/3/2013 tot en met 31/3/2013. Er werd een bezwaar 
ingediend door de eigenaars van de gronden waarop de verkaveling zal komen. Zij geven 
aan dat de gronden kadastraal gekend zijn als ‘Vuilvoort’. De ‘addernesten’ liggen meer 
westwaarts richting het waterzuiveringsstation. Het zou voor hun relevanter zijn om de 
Goorkens als nieuwe straatnaam te kiezen vermits dat dichter bij de verkaveling ligt. Zij sug-
gereren ook nog een naam die verwijst naar de vroegere eigenaar en gekende Herentalse 
inwoner Jules Pelsmakers. 
Verder vinden zij dat ‘de wateringen’ als naam in aanmerking kan komen. Dit is genoemd 
naar de vroegere wateringen welke naast de verkaveling lag. De wateringen was vroeger 
een grachtensysteem waarin het afvalwater van Herentals kon bezinken. 
Juridische grond 
- Het decreet van 28/1/1977 van de Vlaamse regering op het toekennen en wijzigen van de 

namen van de openbare wegen en pleinen. 
- Het Koninklijk Besluit van 16/7/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het 

vreemdelingenregister. 
Argumentatie 
Het gebied net ten zuiden van het te verkavelen perceel staat kadastraal bekend als 
Eekelgoorkens. Het is de bedoeling dat hier in de toekomst ook nog een verkaveling met 
nieuwe straat wordt aangelegd. We kunnen de naam ‘Goorkens’ of ‘Eekelgoorkens’ dan 
beter voor deze nieuwe straat voorbehouden.  
Uit navraag bij archivaris Jan Goris blijkt dat Jules Pelsmakers toch niet heel bekend is. 
Mogelijks is het een gewezen ploegbaas van het stadsbestuur. 
De ‘wateringen’ zou volgens Jan Goris een volksnaam kunnen zijn, doch niet bewezen. 
Bijgevolg geniet ‘Addernesten’ de voorkeur omdat dit een oud toponiem en oude kadaster-
naam is. 
Het college sloot definitief het openbaar onderzoek in zitting van 23/4/2013 en adviseert de 
definitieve toekenning van de straatnaam ‘Addernesten’. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig definitief de nieuwe straatnaam ‘Addernesten’ toe te ken-
nen aan de nieuwe zijstraat van Wuytsbergen die parallel zal lopen met Turfkuilen. 

                
 

010 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 21 mei 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK op 21/5/2013 met volgende agendapunten: 
1. Statutaire benoemingen: 

- Benoeming commissaris revisor. 
- Benoeming kandidaat-bestuurder Welzijnszorg Kempen. 

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012. 
3. Verslag van de commissaris revisor over het boekjaar 2012. 
4. Resultaatsbestemming 2012. 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2012, afgesloten per 31/12/2012. 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris revisor over de uitoefe-

ning van hun mandaat in 2012. 
7. Varia. 
Juridische grond 
Decreet 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Statuten IOK. 
Omzendbrief van 11/1/2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking.  
Argumentatie 
De gemeenteraad neemt kennis van: 



- De uitnodiging met toelichtende nota van 2/4/2013 ter voorbereiding van de algemene 
vergadering van IOK van 21/5/2013. 

- Het voorstel tot statutaire benoeming van Ernst&Young als commissaris voor een periode 
van 3 jaar (boekjaren 2013, 2014 en 2015). 

- Het voorstel om tot formele benoeming over te gaan van de kandidaat-bestuurder die zal 
worden aangeduid door de vennoot Welzijnszorg Kempen. 

- Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012. 
- De jaarrekeningen over het boekjaar 2012, houdende de balans, de resultatenrekening en 

het voorstel van bestemming van het resultaat, evenals de ter zake vereiste wettelijke toe-
lichtingen. 

- Het verslag van de commissaris revisor. 
Er kan goedkeuring verleend worden aan de statutaire benoemingen en de verslagen die het 
voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering. 
In de algemene vergadering kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2012. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde statutaire benoemingen, goed: 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 
2012 goed. 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt eenparig de jaarrekening over het boekjaar 2012, afgesloten per 31 
december 2012, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming 
van het resultaat goed, evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Artikel 4 
De gemeenteraad keurt eenparig de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de com-
missaris revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2012, goed. 
Artikel 5 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

                
 

011 IOK: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van IOK van 21 mei 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
Juridische grond 
Decreet van 6/7/2013 over de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44 van het decreet 
bepaalt dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene ver-
gadering. 
Statuten IOK. 
Omzendbrief van 11/1/2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking. 
Omzendbrief BB/2013/05. 
Argumentatie 
In de omzendbrief BB/2013/05 wordt aangegeven dat voor wat betreft de aanduiding van 
een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, in bepaalde gevallen een statutenwij-
ziging vereist is, alvorens een aanduiding voor de gehele legislatuur kan gebeuren; deze sta-
tutenwijziging moet bij IOK nog gebeuren. 
Artikel 44 van het decreet van de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststel-
ling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene verga-
dering. 
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan voor deelname 
aan de algemene vergadering van IOK op 21/5/2013. 



De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger: 
Kim Verwimp. 
De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. 
De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- Ja-stemmen: 17. 
- Neen-stemmen: 9. 
- Onthouding: 0. 
Kim Verwimp verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend 
vertegenwoordiger: Beatrijs Baeten. 
De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. 
De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- Ja-stemmen: 17. 
- Neen-stemmen: 9. 
- Onthouding: 0. 
Beatrijs Baeten verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt Kim Verwimp aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname 
aan de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2013. 
De gemeenteraad duidt Beatrijs Baeten aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad voor deelname aan de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2013. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de algemene ver-
gadering van IOK op 21 mei 2013, om te handelen en te beslissen conform de besluiten die 
door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering 
van IOK van 21 mei 2013. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

                
 

012 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergaderingen van IOK 
Afvalbeheer van 21 mei 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK). 
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
IOK Afvalbeheer op 21/5/2013 met volgende agendapunten: 
1. Statutaire benoeming: benoeming commissaris revisor. 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012. 
3. Verslag van de commissaris revisor over het boekjaar 2012. 
4. Resultaatsbestemming 2012. 
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2012, afgesloten per 31/12/2012. 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris revisor over de uitoefe-

ning van hun mandaat in 2012. 
7. Varia. 
Juridische grond 
Decreet 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Statuten IOK Afvalbeheer. 
Omzendbrief van 11/1/2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking.  
Argumentatie 
De gemeenteraad neemt kennis van: 
- De uitnodiging met toelichtende nota van 2/4/2013 ter voorbereiding van de algemene 

vergadering van IOK Afvalbeheer van 21/5/2013. 
- Het voorstel tot statutaire benoeming van Ernst&Young als commissaris voor een periode 

van 3 jaar (boekjaren 2013, 2014 en 2015). 
- Het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012. 



- De jaarrekeningen over het boekjaar 2012, houdende de balans, de resultatenrekening en 
het voorstel van bestemming van het resultaat, evenals de ter zake vereiste wettelijke 
toelichtingen. 

- Het verslag van de commissaris revisor. 
Er kan goedkeuring verleend worden aan de statutaire benoemingen en de verslagen die het 
voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone algemene vergadering. Om die 
reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris 
revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2012. 
BESLUIT 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutaire benoeming goed: 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 goed. 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt de jaarrekening over het boekjaar 2012, afgesloten per 31 december 
2012, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het 
resultaat goed, evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Artikel 4 
De gemeenteraad keurt de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris 
revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2012, goed. 
Artikel 5 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 
2440 Geel. 
 
Stemmen tegen: Marcipont en Liedts. 

                
 

013 IOK Afvalbeheer: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaat-
schappij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer). 
Juridische grond 
Decreet van 6/7/2013 over de intergemeentelijke samenwerking: artikel 44 van het decreet 
bepaalt dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
Statuten IOK Afvalbeheer. 
Omzendbrief van 11/1/2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking. 
Omzendbrief BB/2013/05. 
Argumentatie 
In de omzendbrief BB/2013/05 wordt aangegeven dat voor wat betreft de aanduiding van 
een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, in bepaalde gevallen een statutenwij-
ziging vereist is, alvorens een aanduiding voor de gehele legislatuur kan gebeuren; deze sta-
tutenwijziging moet bij IOK Afvalbeheer nog gebeuren. 
Artikel 44 van het decreet van de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststel-
ling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene verga-
dering. 
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan voor deelname 
aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 21/5/2013. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger: 
Beatrijs Baeten. 
De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. 
De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- Ja-stemmen: 17. 
- Neen-stemmen: 9. 



- Onthouding: 0. 
Beatrijs Baeten verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend 
vertegenwoordiger: Kim Verwimp. 
De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. 
De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- Ja-stemmen: 17. 
- Neen-stemmen: 9. 
- Onthouding: 0. 
Kim Verwimp verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt Beatrijs Baeten aan als vertegenwoordiger van de stad voor deel-
name aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013. 
De gemeenteraad duidt Kim Verwimp aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad voor deelname aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013. 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de algemene ver-
gadering van IOK Afvalbeheer op 21 mei 2013, om te handelen en te beslissen conform de 
besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

                
 

014 CIPAL: vervanging voordracht kandidaat-lid in het adviescomité 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
Op 5/3/2013 besliste de gemeenteraad om Jan Bertels aan te duiden als kandidaat-bestuur-
der en kandidaat-lid in het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
In de bijzondere algemene vergadering van 22/3/2013 werd Jan Bertels benoemd als be-
stuurslid van de raad van bestuur van CIPAL. 
CIPAL vraagt om een vervanger aan te duiden als lid van het adviescomité van CIPAL om-
dat er een onverenigbaarheid is tussen het mandaat van bestuurder en lid van het advies-
comité van CIPAL. 
Juridische grond 
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking. 
Argumentatie 
Het stadsbestuur draagt een nieuw kandidaat-lid in het adviescomité voor. 
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van een nieuw kandidaat-lid in het ad-
viescomité van CIPAL: Vic Vervloesem. 
De stembus bevat 26 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- Ja-stemmen: 18. 
- Neen-stemmen: 8. 
- Onthouding: 0. 
Vic Vervloesem verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebracht stemmen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad draagt in de plaats van de heer Jan Bertels, de heer Vic Vervloesem voor 
als kandidaat-lid in het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel. 

 
 
 
 
 



015 Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening: aanduiding maatschappelijke 
geledingen 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Voorgeschiedenis 
De gemeenteraad heeft op 6/2/2007 de maatschappelijke geledingen aangeduid voor de 
samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van 
een nieuwe commissie. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 
6 jaar. De huidige commissie blijft bestaan tot een nieuwe commissie is samengesteld door 
de gemeenteraad. 
Fase 
De gemeenteraad duidt de maatschappelijke geledingen aan. 
Juridische grond 
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - artikel 1.3.3 en artikel 1.3.4. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19/5/2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 

samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke com-
missies voor ruimtelijke ordening - gewijzigd bij besluit van 5/6/2009. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 3/7/2009 tot vaststelling van een deontologische 
code voor de leden van de Vlaamse, Provinciale en Gemeentelijke commissies voor ruim-
telijke ordening. 

- Gemeentedecreet van 15/7/2005 - artikel 200 §2. 
- Omzendbrief van 4/5/2007 in verband met toepassing van artikel 200 van het Gemeente-

decreet van artikel 193 van het Provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in advies-
raden en overlegstructuren. 

Argumentatie 
Voor de samenstelling van de nieuwe Gecoro moet kort samengevat volgende procedure 
gevolgd worden: 
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secre-
taris. De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. De benoeming 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie die haar beslissing binnen 30 dagen na 
de betekening opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse 
regering. Als ze dat niet doet, dan wordt de beslissing van de gemeenteraad geacht te zijn 
goedgekeurd. 
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemees-
ter en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd. 
Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimte-
lijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappe-
lijke geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een 
plaatsvervanger. Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de 
adviescommissie zijn. 
De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden 
opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. 
De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger 
voor. 
Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Voor een gemeente 
met meer dan 10.000 en minder dan 30.000 inwoners is het aantal leden bepaald op mini-
mum 9 en maximum 13, de voorzitter inbegrepen.  
Minimum ¼ van deze groep moeten deskundigen zijn (waaruit de voorzitter wordt aange-
duid.) De overige leden vertegenwoordigen een maatschappelijke geleding, waarvan de vol-
gende als onderling verschillend worden beschouwd: 
- De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurvere-

nigingen. 
- De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 

werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of land-
bouwers. 



- De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van han-
delaars. 

- De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van land-
bouwers. 

- De maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werknemers. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 6/2/2007 volgende maatschappelijke geledingen aan-
geduid: 
- milieu en natuur: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger; 
- landbouw: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger; 
- werknemers: 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers; 
- handelaars, zelfstandigen: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger; 
- bedrijvensector: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist eenparig om voor de samenstelling van de Gemeentelijke Com-
missie voor Ruimtelijke Ordening volgende maatschappelijke geledingen aan te duiden: 
- milieu en natuur: Natuurpunt en milieuadviesraad 
- landbouw: landbouwraad 
- werknemers: vakbonden 
- handelaars, zelfstandigen: UNIZO, vzw Thals 
- bedrijvensector: VOKA 
Het aantal vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen wordt als volgt bepaald: 
- milieu en natuur: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
- landbouw: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
- werknemers: 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers 
- handelaars, zelfstandigen: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
- bedrijvensector: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger. 

                
 

015/ 
    1 Beheer onbevaarbare waterlopen 

Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de ge-
meenteraad.  
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.  
Ondertussen hebben er gesprekken plaatsgevonden hierover met de provincie en hebben al 
een aantal gemeenten een standpunt bepaald. 
Welk standpunt zal onze stad hierin nemen en wat zijn de financiële gevolgen? 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. De provincie heeft de gemeenten inderdaad gevraagd 
om een standpunt in te nemen over welke waterlopen van 3de categorie wij zouden over-
dragen aan de provincie. Er is een eerste werkoverleg geweest met de mensen van de pro-
vincie begin april. We hebben samen met onze technische dienst een uitgebreide vergade-
ring gedaan in het kader van de herijking. Dat zou een vereenvoudiging moeten brengen in 
de verschillende categorieën (1ste, 2de, 3de) maar ook in de oude Atlas. De vraag is nu of 
wij als bestuur al dan niet een aantal van de waterlopen zullen overdragen en de technische 
dienst is dat momenteel nog aan het voorbereiden. Het is de bedoeling dat we daar voor de 
zomer een principieel besluit in nemen maar wij hebben daar nog geen beslissing in geno-
men. Het gaat over de waterlopen van 3de categorie, het gaat niet over de baangrachten 
want die zijn gemeentelijk en dat zal ook zo blijven. Het gaat over de waterlopen van 3de 
categorie die wij voor het grootste deel laten ruimen door een externe firma. Wij doen jaar-
lijks een aanbesteding voor de ruimingswerken. We moeten dus overwegen of we die over-
dragen en dat die zullen ingeschaald worden als tweede klasse. Maar de technische dienst 
bereidt het dossier voor. 



Raadslid Daniël Marcipont: Welk is de financiële impact indien we een volledige overdracht 
zouden doen? 
Schepen Van Olmen: Wij besteden nu jaarlijks een 25.000 à 30.000 euro aan de ruimings-
werken en dat gaat quasi over de volledige derde categorie waterlopen. Maar het is uiteraard 
niet uitsluitend een financiële overweging, het gaat ook over de garantie dat het beheer nog 
op een correcte manier gebeurt.  
Raadslid Daniël Marcipont: Is het de bedoeling dat het schepencollege de principiële beslis-
sing neemt of is dat de gemeenteraad? 
Schepen Van Olmen: Ik denk dat de gemeenteraad uiteindelijk een definitief besluit neemt 
maar de principiële beslissing verwacht men vanuit het schepencollege nog voor de zomer. 
Burgemeester Jan Peeters: Er zal uiteindelijk een samenwerkingsakkoord moeten afgesloten 
worden tussen de stad en de provincie of zelfs eventueel een opschaling van categorie drie 
naar categorie twee. Het zou ook kunnen zijn dat, dat een provincieraadsbeslissing impli-
ceert dus ik vermoed dat de provincie de voorstellen graag heeft tegen de zomer zodat dat in 
een globaal pakket administratief kan verwerkt worden.  
Schepen Van Olmen: Het is zelfs zo dat een aantal van de opschalingen gepaard moeten 
gaan met een openbaar onderzoek en dergelijke dus ze vragen een principiële beslissing om 
de administratieve procedure voor te bereiden. 
Raadslid Marcipont: Maar de stadsdiensten zijn daar eigenlijk nog niet klaar mee? 
Burgemeester Jan Peeters: Nee maar dat is ook nog perfect binnen de timing. Ze hebben 
ook niet gevraagd om dat in mei klaar te hebben.  

                
 

015/ 
    2 Evaluatie Replay-Festival 

Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad.  
Evaluatie Replay-festival 
Op 27 april 2013 vond het Replayfestival plaats op het Netepark en het BLOSO-domein. 
Meteen het grootste festival dat ooit in Herentals heeft plaatsgevonden. 
Hoe evalueert de stad dit evenement? 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. 
Een echte evaluatie kan ik u nog niet geven want wij hebben met de verschillende partners 
die erbij betrokken waren afgesproken dat we op 28 mei 2013 een evaluatievergadering 
gaan doen en conclusies zullen trekken naar eventuele volgende edities. Dat is niet alleen 
het Netepark, dat is ook het BLOSO, de stad, de organisatoren, de veiligheidsdiensten, onze 
ambtenaar noodplanning, al deze mensen zijn nu intern, voor hun eigen discipline aan het 
oplijsten wat de verbeterpunten waren en we zullen die op 28 mei 2013 samen leggen. Als u 
mij daarna die vraag nog eens stelt, kan ik u meer in detail en meer gefundeerd op antwoor-
den. Maar dat het een succes was, is duidelijk: er waren 7.500 bezoekers. Dat is een ver-
dubbeling tegenover vorig jaar. En op het eerste zicht zijn er althans naar het veiligheidsge-
beuren geen ernstige problemen of incidenten geweest. Maar dat is een heel fragmentaire 
analyse nu. Alle betrokkenen, ook het BLOSO, gaan hun gegevens samen leggen op 28 mei 
2013. Maar ons inziens is het voor herhaling vatbaar. 

                
 

015/ 
    3 Stand van zaken cameraproject 

Raadslid Guy Verellen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. 
Stand van zaken - Cameraproject 
In het bestuursakkoord van de stad Herentals staat: “De politie mag een cameraproject 
uitwerken voor trajectcontrole en nummerplaatherkenning, indien de politie kan aantonen dat 
dit een meerwaarde heeft voor haar werking. Dit project moet binnen de financiële meerja-
renplanning van de stad passen.” 
Dergelijke slimme ANPR-camera’s voor trajectcontrole en nummerplaatherkenning hebben 
reeds in verschillende andere naburige gemeenten en politiezones het nodige succes gehad, 
zowel op vlak van verkeersveiligheid als op vlak van het bestrijden van criminaliteit.  



Aangezien het college op dit moment waarschijnlijk volop bezig is met de eerste ontwerpen 
van meerjarenplanning in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) die van 
start gaat vanaf 2014, vermoed ik dat ter voorbereiding van dergelijk cameraproject nu reeds 
de nodige knopen moeten worden doorgehakt wat betreft de vertaling ervan in beleidsdoel-
stellingen, actieplannen en acties. In dat verband had ik graag een stand van zaken gekre-
gen over de voorbereiding van dergelijk project. 
Heeft u reeds bevestiging gekregen dat de politie werk zal maken van dergelijk camera-
project, ook de plaatsing van bewakingscamera's in het centrum van Herentals? 
Zo ja: Wat zijn de contouren van dit project? Welke timing wordt hiervoor voorzien? Welk 
budget wordt hiervoor voorzien?  
Zo neen: Plant het gemeentebestuur zelf een initiatief richting politiediensten om hier geza-
menlijk werk van te maken. 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Heel het cameraproject - of dat nu gaat over camera’s 
in het centrum van Herentals of langs invalswegen, al of niet voor nummerplaatherkenning of 
snelheidscontrole via trajectcontrole - is een globaal pakket en het staat nog net zo ver als 
twee maanden geleden toen we gediscussieerd hebben over het bestuursakkoord. We heb-
ben als stadsbestuur principieel fiat gegeven om een voorstel uit te werken met verschillende 
varianten en verschillende modaliteiten, geënt op het soort van fenomenen dat je daarmee 
wilt bestrijden. En het voorstel moet natuurlijk ook haalbaar en draagbaar zijn binnen de po-
litiebegroting die de politie aan het opmaken is en binnen de meerjarenplanning die de vijf 
gemeenten die het moeten financieren, aankunnen. Die oefening is bezig, de meerjaren-
planning moet af zijn tegen het einde van dit jaar, zowel voor de politie als voor de gemeen-
tebesturen. Dat wil zeggen dat we pas kunnen zeggen of het project haalbaar is als we eerst 
de budgettaire lijnen kennen van de vijf gemeenten van de politiezone. Dat is dus nog wat 
voorbarig. We zitten nog in de fase van het uitwerken en het opmaken van een eigen bud-
gettaire planning.  
Raadslid Verellen: Ik zie nog geen bewakingscamera’s in het bestuursakkoord staan. En het 
is toch ook belangrijk, dacht ik, om een beetje vooraf te werken.  
Burgemeester Peeters: Een camera naast een invalsweg is ook een bewakingscamera. Een 
camera die aan nummerplaatherkenning doet, en een camera die je bijvoorbeeld op de 
markt zet en waarvan je de beelden al dan niet live kan raadplegen, is ook een bewakings-
camera. Dat is allemaal dezelfde technologie en dezelfde soort van netwerk die je moet 
uitbouwen. Belangrijk is dat de politie weet te zeggen welk soort van camera’s voor welke 
zaken een verbetering kunnen betekenen. Het heeft geen zin om de buurgemeenten ach-
terna te apen. Ik geef u een stom voorbeeld. Om de Lichtaartseweg te beveiligen vanuit onze 
zone heeft geen zin want er staat al een camera vanuit de zone Turnhout. Het heeft mis-
schien veel meer zin om de op- en afrittencomplexen van de snelweg bij ons te beveiligen. 
Je moet dus mee profiteren van de inspanningen en investeringen die de andere zones al 
gedaan hebben. De politie moet zorgen dat dit technisch uitgewerkt wordt en dan is het aan 
het beleid om dat in te passen in de financiële planning van de stad en van de politiezone 
die, zoals u weet, beperkt is.  
Raadslid Verellen: Dank u wel. 

                
 

015/ 
    4 Mondelinge vraag betreffende de digitale infoborden 

De raadsleden Jo Cleymans en Guy Verellen hebben volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van de gemeenteraad.  
Mondelinge vraag betreffende de digitale infoborden. 
Op 26 mei 2013 organiseert kleuterschool De Bijenkorf een tweedehandsbeurs. Het opgele-
verde geld wordt geïnvesteerd in nieuw spelmateriaal voor de kinderen en in de verfraaiing 
van de speelplaats. 
Om dit evenement zoveel mogelijk in de kijker te zetten, willen de schooldirectie een bood-
schap plaatsen op het digitale infobord aan de bibliotheek. Dit wordt echter geweigerd door 
de betrokken dienst om onduidelijke redenen. 
Waarom is het scholen niet toegelaten om berichten te plaatsen op de desbetreffende info-
borden? 



Burgemeester Jan Peeters antwoordt. Eigenlijk hebt u op die vraag vorige keer al een ant-
woord gekregen want toen heeft Rutger Moons gevraagd naar het beleid van de dienst com-
municatie over de aankoop van de digitale borden. Wij hebben daar toen een uitvoerig ant-
woord op gegeven maar ik ga dat nog eens herhalen. 
De communicatie via de digitale borden is aan dezelfde regels onderworpen als de commu-
nicatie via de Stadskrant. Wij hebben in Herentals een open forum op onze website ‘Uit in 
Herentals’ waar iedereen culturele, sportieve of andere verenigingsactiviteiten zelf kan invu-
llen en publiceren. Die staan dus op onze website. Dat kanaal is voor iedereen toegankelijk. 
Maar voor de Stadskrant - en nu ook voor de infoborden - hanteert de dienst communicatie 
de voorbije vijftien jaar een aantal regels. De ruimte die we hebben is niet onbeperkt en 
wordt in de eerste plaats gebruikt voor aankondigingen van het stadsbestuur zelf voor acti-
viteiten van algemeen nut, voor activiteiten van de diensten zelf, van de hogere overheid, 
van de ondergeschikte besturen zoals het OCMW, de Werkwinkel enz… Tenslotte zijn er de 
activiteiten van verenigingen die erkend zijn en aangesloten bij een Herentalse adviesraad. 
Daar zitten geen individuele straatfeesten, burgers, of scholen in. Iedere activiteit van iets of 
iemand die niet is aangesloten bij een erkende adviesraad, wordt niet opgenomen in de 
Stadskrant of de digitale infoborden. En dan nog kan onze communicatiedienst nog zelf se-
lecteren want er zijn altijd meer aanvragen dan dat er plaats is. Dat is de lijn die de dienst 
hanteert, zowel voor de Stadskrant als voor de digitale infoborden. Wat niet wil zeggen dat 
scholen geen gebruik kunnen maken van ‘Uit in Herentals’ om hun activiteiten aan te kondi-
gen via de website van de stad.  
Raadslid Verellen: Voorzitter, misschien tijd voor verandering voor de scholen, dat is de visie 
van N-VA Herentals. 

                
 

015/ 
    5 Klimaatneutrale organisatie tegen 2020 

Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad. 
Groen Herentals roept op voor volgend engagement:  
”klimaatneutrale organisatie tegen 2020”  
Groen Herentals stelt voor dat de stad Herentals mee instapt in het engagement “klimaat-
neutrale organisatie 2020”. Dit kan nog tot 1 juni 2013 mits een goedgekeurde beslissing van 
deze gemeenteraad. Daarom vragen wij ook om dit voorstel ter stemming voor te leggen 
vandaag. Buurgemeenten Olen, Vorselaar, Westerlo en Grobbendonk hebben alvast hun 
medewerking verleend.  
Motivering  
De provincie Antwerpen wil samen met zo veel mogelijk gemeenten klimaatneutraal zijn 
tegen 2020, de uitstoot met 20 % terugdringen, het energieverbruik met 20 % doen dalen, 
het aandeel hernieuwbare energie met 20 % verhogen en zo mee de Europa 20-20-20-doel-
stellingen onderschrijven en onze verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid opnemen.  
Daartoe startte de provincie vorige legislatuur een campagne die loopt van 2012 tot 2020 
waartoe gemeenten werden uitgenodigd om in te stappen.  
In de loop van januari werd een schrijven gericht door het Provinciebestuur aan burge-
meester en schepenen om in te tekenen voor campagne klimaatneutrale gemeente tegen 
2020. 
Aan de nieuw samengestelde besturen wordt nu gevraagd om dit engagement opnieuw te 
onderschrijven. En dit keer is de vraag niet enkel aan de colleges gericht maar ook aan de 
gemeenteraad in zijn geheel.  
De campagne heeft als doel om gemeenten te ondersteunen bij het klimaatbeleid en de in-
spanningen van provincie en gemeenten te groeperen, zodat communicatie naar het grote 
publiek een grotere impact heeft.  
We bereiden ons zo ook voor op een aantal Europese richtlijnen die op ons af komen:  
overheidsgebouwen die BijnaEnergieNeutraal moeten zijn tegen 2019  
3 % jaarlijkse energie-efficiënte renovaties van gemeentelijke gebouwen  
Met deze campagne biedt de provincie de gemeenten een kader aan om gezamenlijk daar-
voor een inspanning te leveren.  



Door in te stappen engageren we ons om: 
- een energieboekhouding te voeren en onze broeikasgasuitstoot te inventariseren met het 

oog op verbetering; 
- op zoek te gaan naar efficiënte acties om de uitstoot te verminderen, niet alleen via de 

sensibilisatieacties waar we op geregelde tijdstippen aan deelnemen, maar via een parti-
cipatieproces op zoek te gaan naar structurele ingrepen; 

- middelen te voorzien voor uitvoering van die acties, die kunnen nog opgenomen worden 
binnen het BBC; 

- personeel voor die acties te voorzien, dit pas perfect in het takenpakket van een duur-
zaamheidsambtenaar; 

- communicatie te voeren via een nieuw platform dat door de provincie werd uitgewerkt 
“vriend van” om zo een groter draagvlak te creëren.  

Steeds meer wordt duidelijk dat een lokaal klimaatbeleid noodzakelijk is. Niet enkel om een 
aantal duurzame doelstellingen te bereiken, maar ook omdat ze geld opbrengen. Energie-
kosten bijvoorbeeld zullen in de toekomst nog stijgen, elke maatregel die het energieverbruik 
vermindert, draagt dus bij tot een grotere energie-onafhankelijkheid en een besparing in ons 
budget.  
Ook op Vlaams niveau vinden ze dit belangrijk: zo is er de persnota van minister 
Schauvliege van november 2012 waaruit duidelijk kan worden opgemaakt dat ook de 
Vlaamse overheid een gemeentelijk klimaatbeleid vooropstelt.  
Na het verdwijnen van de milieuconvenant zullen enkel op basis van resultaatgerichte pro-
jecten subsidies kunnen worden aangevraagd voor het milieubeleid en worden we dus ge-
dwongen om eindelijk werk te maken van een klimaatplan.  
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. Bedankt voor uw pleidooi. Wij delen met het bestuur 
uw aandacht voor het klimaat en uw aandacht voor de CO2-reductie en wij hebben daar de 
afgelopen jaren goede stappen in gezet. Ons beleidsprogramma dat wij hier voorgesteld 
hebben, zegt duidelijk dat wij verder gaan op de ingeslagen weg en wij willen doorgaan op 
deze sterke acties. Deze vraag is vorige legislatuur door de collega’s van de Groen-fractie 
ook gesteld en we hebben toen lof gekregen van mevrouw Rombouts voor de vele acties die 
we hebben genomen: de energiesnoeiers, de klimaatwijken, de groene lening van energie 
waarop onze mensen activeren, samenaankoop van groene energie, samenaankoop van 
isolatie enz. Wij zijn als stadsbestuur al een aantal jaar geleden overgeschakeld naar 100 % 
groene energie voor onze eigen verbruik en de straatverlichting. We hebben dat samen 
gedaan met de AGB’s, het OCMW en het ziekenhuis. Wij hebben de nachtverlichting deels 
gedoofd om zuiniger met de energie om te gaan. En we hebben ook heel veel geïnvesteerd 
in quickwins en in maatregelen die energiebesparend moeten werken bijvoorbeeld in het 
Netepark en ook door middel van ledverlichting in het cultureel centrum. We doen dus 
moeite om ons eigen energieverbruik maar ook dat van onze inwoners te doen dalen via 
allerlei acties. Het zijn vooral deze acties waar we ons op willen focussen en minder op de 
engagementen die er voor handen zijn en het onderschrijven van het protocol. De ambitie 
van de provincie is zeer ambitieus: zij willen klimaatneutraal zijn en zij willen de gemeenten 
ondersteunen vooral op communicatief vlak om de gemeentes daar in mee te trekken. Wij 
hebben geoordeeld om niet in dat project mee te stappen. Momenteel overwegen we wel om 
deel te nemen aan het burgemeestersconvenant maar daar hebben we nog wat meer tijd 
voor. Dat is een initiatief van de Europese commissie waarbij we niet enkel het engagement 
aangaan om klimaatneutraal te worden voor onze eigen organisatie maar ook voor het hele 
grondgebied zodat we onze bewoners mee gaan betrekken en waarbij we het engagement 
aangaan om 20 % CO2-reductie te realiseren en 20 % meer hernieuwbare energie te gaan 
gebruiken op ons grondgebied. We overwegen als bestuur om in dat project in te stappen 
omdat we dat mee haalbaar vinden maar ook met een groter effect omdat we onze inwoners 
er mee in zouden betrekken. Momenteel bekijkt IOK hoe het met maximale subsidies van de 
hogere overheden de acties kan ondersteunen, niet zozeer het communicatieve luik waar de 
provincie zich op focust, maar wel op het ondersteunen van de gemeenten door de 
administratieve last zo laag mogelijk te houden. We willen die piste dus eerder kiezen. Maar 
uiteraard delen wij uw aandacht voor het klimaat en zullen we ons er voor blijven inzetten. 
Schepen Jan Bertels: U weet dat de klimaatverandering ook in het kader van de internatio-
nale samenwerking belangrijk is. We zijn daar ook mee bezig want een van de participatieve 



processen die de provincie voorschrijft, zijn we al aan het doen. Heel concreet nodig ik u uit 
op de vergadering van de derdewereldraad waar we praten over concrete zaken, niet over 
losse flodders, maar over concrete zaken hoe we onze burgers kunnen sensibiliseren. U 
bent van harte welkom. 
Raadslid Lieve Snauwaert: Dank u voor de uitnodiging. Ik zou wel nog willen vragen wat 
jullie programma is van hernieuwbare energie, hoe jullie dat zullen invullen.  
Burgemeester Jan Peeters: We gaan verder op de piste die we de afgelopen jaren samen 
met IOK gepromoot hebben. Een van de zaken die de afgelopen jaren zeer succesvol is 
geweest is de samenaankoop van groene energie. Er zijn vorig jaar meer dan achthonderd 
Herentalsenaren door die actie overgestapt naar een groene energieleverancier die tegelij-
kertijd goedkoop is op de markt maar ook 100 % groene energie levert. Verder is er de sa-
menaankoop die we met IOK georganiseerd hebben van spouwmuurisolatie of dakisolatie. 
Zij hebben ook in Herentals verscheidene honderden mensen over de streep getrokken om 
daar aan mee te doen. Wij willen dus voortgaan met dat soort van campagnes waar we 
concreet iets mee doen. Maar ook in de eigen administratie en de eigen diensten willen we 
daar aan werken. Als u naar de begroting van dit jaar gaat zien, zult u zien dat zowel in het 
cultureel centrum als in het Netepark investeringen gepland zijn naar vernieuwing van ver-
warmingssystemen en energiesystemen, een nieuwe hoge rendementsketel in zaal ’t Hof 
bijvoorbeeld, om ook onze eigen gebouwen energie-efficiënter te maken. Dat soort zaken 
doen wij, zoals de schepen heeft gezegd, zonder dat je daar een heel administratief plan-
ningsproces bovenop geplakt hebt. Als we dat doen, kiezen we dus eerder voor het concept 
van de burgemeestersconvenant. Er zijn nu vijftig gemeenten die daar aan mee doen, IOK 
werkt aan een plan om de 27 Kempense gemeenten daar gezamenlijk op te laten inschrijven 
en de administratieve en de planningstaken die daar bij horen, uit hun handen te nemen 
want wij hebben liever dat de gemeentelijke ambtenaren met concrete acties bezig zijn dan 
met plannenschrijverij. U weet dat de planlast in Vlaanderen een Vlaamse kwaal is geworden 
dus we willen daar ook geen Europese of provinciale planlast aan toevoegen. Als de IOK dat 
kan doen voor de Kempense gemeenten is dat voor ons een pluspunt. Ik denk dat, dat ook 
een verstandige piste is van de Kempense gemeenten en de IOK omdat dat ook een trigger 
is om Europese fondsen naar hier te halen die specifiek daar op werken op smart cities en 
energiezuinige steden. Maar ook Vlaamse subsidies, u hebt daarstraks terecht gezegd dat 
de convenant vanaf 2014 geen forfaitaire financiering meer zal geven maar wel nog zal 
financieren op projecten, en dat project van IOK kan een van de triggers zijn om het geld 
vanuit de convenant naar de Kempense gemeenten te krijgen. We denken dus dat dat een 
veel betere piste is dan de provincie die eigenlijk toch meer op het sensibiliserende werkt. 
Dat is nodig en dat is nuttig maar we denken dat de meerwaarde van dat ander project groter 
is. Daarom hebben we ook niet ingeschreven op de mails die de provincie heeft gestuurd. 
Maar de belangrijkste les is dat we niet moeten wachten op dat soort van gemediatiseerde 
sensibiliseringsacties om te zorgen dat je concreet op het terrein iets kunt doen.  
Raadslid Lieve Snauwaert: Maar het is toch belangrijk dat de mensen geïnformeerd worden 
en gesensibiliseerd worden om minder energie te verbruiken. Bedankt voor uw uitleg.  

                
 

015/ 
    6 Lokaal regenboogbeleid 

Raadslid Axana Ceulemans heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad 
Lokaal regenboogbeleid 
Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke 
rechten hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze 
mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s en transgenders krijgen te 
maken met uitsluiting of discriminatie. Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebi’s 
en transgenders ook steeds weer zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden 
van een plaats in de maatschappij. Het is de taak van een overheid die gelooft in diversiteit 
om een klimaat te creëren waarbinnen holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard 
weten en op die manier zonder aarzeling kunnen deelnemen aan het publieke leven.  



Ook Herentals kan zijn steentje bijdragen door in het beleid gepaste aandacht te besteden 
aan holebi’s. Het lokale beleidsniveau kan op heel wat terreinen in het dagelijkse leven van 
holebi’s een verschil maken. De N-VA-fractie stelt daarom in aanloop naar de Internationale 
Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 mei 2013 voor om werk te maken van een lokaal 
regenboogbeleid in Herentals.  
Wij hebben in het verleden gemerkt dat het bestuur hier reeds enige aandacht aan heeft 
besteed. Als ik me niet vergis hing vorig jaar de regenboogvlag reeds uit op 17 mei 2013, de 
Internationale Dag tegen homo- en transfobie. Ook het feit dat holebi’s het recht hebben om 
kinderen te adopteren en wettelijk mogen samenwonen wordt zeer kort vermeld op de 
website. Over het holebihuwelijk ontbreekt dan weer enige info. Het siert het vorige bestuur 
dat hiervoor reeds enige aandacht bestond. Desalniettemin kunnen we als stad nog een 
stapje verder gaan. Om dit lokale regenboogbeleid vorm te geven, stelt de N-VA enkele 
eenvoudige maatregelen voor om hier in Herentals op meer gestructureerde wijze werk van 
te maken. 
Aan sommige van de maatregelen die we voorstellen wordt dus reeds in meer of mindere 
mate een gevolg geven door het bestuur. Desalniettemin vinden we het een belangrijk 
signaal dat de gemeenteraad van onze open en verdraagzame stad op een coherente en 
structurele wijze enkele maatregelen om werk te maken van de maatschappelijke aanvaar-
ding van holebi’s en transgenders formeel aanvaardt. 
Voorstel van beslissing: 
De gemeenteraad van Herentals beslist hierbij om: 
1. het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon op te nemen in de 

gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentelijke website en het informatieblad. 
2. in de gemeentelijke bibliotheek de nodige informatieve publicaties over holebiseksualiteit en 

het holebi- en transgendermagazine ZiZo een voldoende zichtbare plaats te geven in het 
aanbod.  

3. ook dit jaar weer op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, de 
regenboogvlag te hangen aan de openbare gebouwen in de gemeente. 

4. via de gemeentelijke informatiekanalen de contactgegevens van het discriminatiemeld-
punt van Antwerpen kenbaar te maken waar holebi’s die het slachtoffer worden van 
discriminatie terecht kunnen met hun verhaal. 

5. binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers op de gemeentelijke website 
ook aandacht te besteden aan het holebihuwelijk, adoptierechten voor holebi’s, …  .  

6. lokale initiatieven gericht op holebi’s de nodige ondersteuning te bieden en lokale holebi-
verenigingen de mogelijkheid te geven zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken via 
de gemeentelijke informatiekanalen. 

 
Schepen Anne-Mie Hendrickx antwoordt.  
 
Het stadsbestuur van Herentals heeft de traditie om elke burger gelijkwaardig te behandelen 
en dus ook een regenboogbeleid te voeren. Als ik uw beslissingslijstje overloop, moet ik toch 
zeggen dat we daar een aantal beslissingen niet van moeten nemen omdat ze in het 
verleden reeds genomen zijn. Ik verwijs even naar de bibliotheek.  
In de bib bevinden zich heel wat tijdschriften en boeken over holebiseksualiteit. Er staan tijd-
schriften in het gewone tijdschriftenrek, en folders in het folderrek en de Zizo waar u naar 
verwijst, bevindt zich in het tijdschriftenrek.  
Holebi-verenigingen ontvangen dezelfde ondersteuning van de stad zoals andere verenigin-
gen. Zo heeft de stad de lokale holebi-vereniging altijd ondersteund op het vlak van commu-
nicatie. We hebben hen aangezet om toe te treden tot de Herentalse jeugdraad omdat het 
over een jongerenvereniging ging. Spijtig genoeg moet ik u melden dat de vereniging mo-
menteel op een laag pitje draait want zij zijn gestopt als vereniging.  
Onze regenboogvlag die wij een aantal jaren geleden aangekocht hebben, zal vanzelfspre-
kend ook dit jaar op 17 mei gehangen worden aan de gebouwen.  
Rond communicatie hebben wij samen met het CAW een luik communicatie voor handen 
zodat jongeren of burgers die met vragen zitten, steeds binnen het JAC voornamelijk terecht 
kunnen voor informatie.  



Het enige puntje dat nog niet van uw lijst mocht geschrapt worden, en dat geef ik toe, is het 
vermelden van de contactgegevens van de Holebifoon en het discriminatiemeldpunt van 
Antwerpen op de website en in de Stadskrant. Dat is een goed voorstel en we zullen de 
dienst communicatie opdracht geven dit uit te voeren. 
Raadslid Axana Ceulemans: Dat doet mij heel veel plezier. En ik ben hier niet om kritiek te 
geven, we beseffen dat het bestuur in het verleden al veel aandacht besteed heeft aan de 
holebi’s. Maar ik vond het wel gepast om het nog eens extra in de verf te zetten in de 
aanloop naar 17 mei. Maar ik vind dat jullie als bestuur hier al heel goed werk in leveren.  
Schepen Hendrickx: Ik heb het ook niet als kritiek ervaren, ik vond het plezant om in uw lijstje 
vast te stellen dat we de meeste zaken al gerealiseerd hadden.  
Raadslid Bart Michiels: Ik hoop ook dat de NV-A-fractie deze prachtige motivatie zal over-
maken aan de burgemeester van Antwerpen want die denkt eraan om regenboog T-shirts 
achter zijn loket te verbieden.  

                
 

Door de raad 
Bij verordening 
 
de secretaris                       de voorzitter 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Peeters 
                           burgemeester 
 


