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001 Kennisname goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 18 september 2017 keurde de gouverneur de jaarrekening 2016 van de stad Herentals 
goed. 
Argumentatie 
Het besluit van de provinciegouverneur wordt meegedeeld aan de gemeenteraad tijdens de 
eerstvolgende vergadering. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 18 september 2017 
waarbij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 werd goedgekeurd. 
 

                

002 Sociale Woonbeleidsconvenant: aktename en akkoord 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Volgens de laatste meting van het sociaal woonaanbod (voortgangstoets 2016) door het 
agentschap Wonen Vlaanderen zal Herentals het bindend sociaal objectief huur bereiken als 
het geplande sociaal huuraanbod dat op de meerjarenplanning en de kortetermijnplanning 
stond op 31 december 2015, is gerealiseerd. 
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stelt een ontwerp van sociaal woonbeleids-
convenant voor. 
Juridische grond 
- Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 en latere wijzigingen 
Argumentatie 
Herentals heeft een bindend sociaal objectief gekregen van 187 sociale huurwoningen, 86 
sociale koopwoningen en 4 sociale kavels. Uit de voortgangstoets 2016 blijkt dat Herentals 
op 31 december 2015 reeds 127 sociale huurwoningen gerealiseerd had sinds de nulmeting. 
Uit controle van deze cijfers bleek dat er 25 woningen te weinig werden gerekend bij de 
sociale huurwoningen, waardoor de realisatie van sociale huurwoningen op 152 uitkomt. 
Samen met de projecten in uitvoering, wordt het bindend sociaal objectief voor sociale 
huurwoningen overschreden. 
Uit de recente cijfers (30 januari 2017) blijkt dat er 205 sociale huurwoningen werden 
gerealiseerd na de nulmeting. Dit is een overschrijding van het sociaal objectief met 18 
sociale huurwoningen. Een gedetailleerd overzicht van de projecten is bijgevoegd. 
Na het bereiken van het bindend objectief sociale huur zullen de sociale huisvestings-
maatschappijen voor hun projecten in Herentals enkel nog op overheidsfinanciering kunnen 
rekenen als de stad beschikt over een sociaal woonbeleidsconvenant met daarin een 
contingent aan sociale huurwoningen. De Vlaamse overheid biedt daarom de mogelijkheid 
aan de gemeente om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten voor de periode 2017-
2019. 



Het college van burgemeester en schepenen besliste op 30 januari 2017 een 
woonbeleidsconvenant af te sluiten voor het bijkomend realiseren van 203 sociale 
huurwoningen.  
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) onderzocht, in samenspraak met 
Wonen-Vlaanderen het kabinet Wonen, de aanvraag tot sociaal woonbeleidsconvenant van 
de stad Herentals. De volgende verrichtingen tellen niet mee voor de sociaal 
woonbeleidsconvenant: 
- verrichtingen die minstens op de meerjarenplanning staan 
- sociale koopverrichtingen 
- verrichtingen die bescheiden woonaanbod realiseren 
- sociale kavels 
- infrastructuurverrichtingen (volgt de woningbouw) 
- grondaankoop (financiering volgt de bouw) 
- renovatie sociaal huurpatrimonium met minder dan 20% aangroei 
- vervangingsbouw sociaal huurpatrimonium met minder dan 20% aangroei. 
Alleen de verrichtingen die ver genoeg vorderden, tellen mee. Rekening houdend met deze 
gegevens stelt VMSW dat Herentals een convenant kan afsluiten voor 33 bijkomende sociale 
huurwoningen. Het convenant gaat in op 1 juli 2017 voor een duur van 3 jaar. 
Als het aantal huurwoningen eerder bereikt wordt, kan de stad een nieuw convenant 
afsluiten. Dit kan vanaf 1 november 2017 elk half jaar. 
 
Raadslid Kathleen Laverge doet volgens artikel 33 van het huishoudelijk reglement een 
stemverklaring: 
‘’Herentals haalde en overschreed het sociaal objectief inzake sociale huurwoningen bij 
meting op 30 januari 2017. Dat bindend sociaal objectief houdt rekening met de draagkracht 
van gemeenten. Herentals, Noorderwijk en Morkhoven tellen al ruimschoots sociaal 
huurpotentieel, al blijft de wachtlijst lang. En die wachtlijsten zijn een doorn in het oog, ook 
van N-VA. Daarom ook werkt N-VA eraan om mensen te bevestigen in hun potentieel en 
werkcapaciteit. Die keuze moet onder meer ervoor zorgen dat mensen zo maximaal mogelijk 
betere kansen krijgen en dus ook op de private markt kunnen huren. Hamvraag is hoelang 
een gemeente doorgaat met het bouwen van sociale huurwoningen. De wachtlijsten 
oplossen door oneindige uitbreiding van het sociaal huurbestand, leidt niet tot het Herentals 
dat inwoners van de stad en de deelgemeenten willen zien. Er is nood aan een kwalitatief 
aanbod gekaderd binnen de berekende draagkracht van de gemeente, en dat in een goede 
geografische spreiding over het grondgebied, zonder clusters te creëren met een goede 
sociale mix tot gevolg. De hogere overheden voorzien intussen in huursubsidie en 
huurpremie als financiële ondersteuning.  
N-VA ziet een opdracht voor Herentals in het kwaliteitsvol houden van het bestaand sociaal 
huurpatrimonium. Het opvolgen van hoe de eigen inwoners wonen en dat ook met de 
respectieve sociale verhuurmaatschappijen aankaarten. Degelijke renovaties  kunnen heel 
wat opvangen en de samenwerking versterken, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over of 
duurt te lang. 
Sociale woningbouw kan nog in Herentals, gezien de grote vraag en het beleid van de 
hogere overheden. Om concentratie tegen te gaan is een goede geografische spreiding een 
absolute voorwaarde. Bovendien mag voor N-VA het procentueel aandeel van sociale 
woningen daarbij niet stijgen. De verhouding met de private woningbouw moet derhalve 
gelijk blijven. N-VA onthoudt zich bij de stemming over het convenant, principieel om die 
visie te bevestigen.’’ 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met de Vlaamse 
overheid. Wanneer het aantal huurwoningen eerder bereikt wordt, zal de stad een nieuwe 
convenant afsluiten. 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, 
Moons, Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 



Onthouding: Verellen, Verraedt, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos en 
Laureys Pieter 

                

003 Energie:  goedkeuring overeenkomst met Vlaams Energiebedrijf (VEB) als 
aankoopcentrale voor elektriciteit 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In 2013 nam de stad deel aan de samenaankoop van energie via Eandis. Het huidige 
leveringscontract voor elektriciteit loopt eind 2017 af.  
Op 4 oktober 2016 besliste de gemeenteraad om een overeenkomst af te sluiten met het 
Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas. 
Juridische grond 
- Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

- Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd 

- Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke 
aspecten van het energiebeleid betreft 

- Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd 

- Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd 

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd 

- Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf 

- Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

- KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd 

- KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden 
gewijzigd 

- Het Vlaams EnergieBedrijf treedt krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15 juli 2011 
op als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en 
treedt hierbij op als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 
15/06/2006. 

- Wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, 
inzonderheid artikel 15 dat stelt dat aanbestedende overheden die beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren 

Argumentatie 
Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie te ontzorgen, duurzamer en 
efficiënter te maken: 
- door centraal en efficiënt energie aan te kopen 
- door energiedata te centraliseren en ermee aan de slag te gaan 
- door publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie. 
Het VEB neemt als aankoopcentrale alle aspecten van de aanbesteding op zich. De stad is 
dus zelf vrijgesteld van de wet op de overheidsopdrachten. 



BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf nv voor de levering 
van groene elektriciteit unaniem goed als volgt:  
Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit 
Tussen partijen 
1. NV Vlaams Energiebedrijf, ondernemingsnummer BE0843383425, met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
Algemeen Directeur a.i. François Bettens 
Hierna de “Leverancier”;  
en 
2. Stad Herentals, ondernemingsnummer BE0207504675, met maatschappelijke zetel te 
2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester 
Jan Bertels en haar secretaris Tanja Mattheus 
Hierna de “Klant” 
Hierna afzonderlijk of gezamenlijk “Partij” of “Partijen” genoemd 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
1. Definities en interpretatieregels 
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst hebben de hierna vermelde 
woorden en begrippen de volgende betekenis: 
- afnamepunt: de plaats waar aardgas ter beschikking wordt gesteld aan de Klant en die 

geïdentificeerd wordt aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer 
- Belpex: Belgische elektriciteitsbeurs, vennootschap naar Belgisch recht 
- Belpex hpi: Belpex hourly price index, de uurprijs uitgedrukt in EUR/MWh zoals dagelijks 

voor elk uur gepubliceerd op http://www.belpex.be 
- dag: elke periode die aanvangt om 00.00 uur lokale tijd van een kalenderdag en eindigt 

om 24.00 uur lokale tijd op dezelfde kalenderdag 
- DNB: distributienetbeheerder: beheerder van het elektriciteitsdistributienetwerk 
- elektriciteit: elektrische energie die voldoet aan de Europese norm EN 50160 en die is 

opgewekt op basis van een brandstofmix die volledig bestaat uit hernieuwbare 
energiebronnen, het bewijs hiervan wordt geleverd door garanties van oorsprong 

- garantie van oorsprong: een uniek, verhandelbaar en overdraagbaar elektronisch stuk dat 
aantoont dat een bepaald volume energie geproduceerd is met hernieuwbare 
energiebronnen en kwalitatieve WKK 

- klantenportaal: het digitaal portaal dat de leverancier aan de klant aanbiedt en dat de klant 
in staat stelt stamgegevens, verbruiken, voorspelling van verbruik, facturen te raadplegen 
en waarlangs communicatie tussen klant en leverancier voornamelijk plaats vindt 

- leveringsperiode: periode vanaf de start van de levering (zoals bepaald in artikel 3.2 
hierna) tot het einde van de overeenkomst 

- initiële Leveringsperiode: de eerste 12 maanden vanaf de start van de levering conform 
deze overeenkomst 

- netbeheerder: algemene term om de bevoegde beheerder van het distributie- of 
vervoersnetwerk aan te duiden 

- overeenkomst: deze overeenkomst, haar bijlagen, en elke communicatie tussen klant en 
leverancier via het klantenportaal waarnaar verwezen wordt in deze overeenkomst 

- overmacht: ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de 
overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt, staking of lock-out gelden niet als overmacht 

- SLP: synthetisch lastprofiel, gemodelleerd afnamepatroon van een afnemer, niet uitgerust 
met een meetinrichting voor tele-opname, ter benadering van de verdeling van het 
verbruik in de tijd 

- standaard Jaarverbruik: een berekend genormaliseerd verbruik over een jaar op basis van 
het werkelijke verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP) gecorrigeerd met de 
klimaatcorrectiefactoren, de berekeningswijze wordt door de distributienetbeheerders 
gepubliceerd 

- standaard maandverbruik: een berekend genormaliseerd verbruik over een maand op 
basis van het werkelijke verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP) gecorrigeerd met de 
klimaatcorrectiefactoren, de berekeningswijze wordt door de distributienetbeheerders 
gepubliceerd 



- TNB: transmissienetbeheerder, de beheerder van het transmissienet 
1.2. De in de overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij 
dienen enkel om de lezing van de overeenkomst te vergemakkelijken. 
2. Voorwerp van de overeenkomst 
2.1. Tijdens de leveringsperiode en onder de termen en voorwaarden van deze 
overeenkomst, verkoopt en levert de leverancier elektriciteit aan de Klant, die aanvaardt. 
2.2. Het voorwerp van deze overeenkomst betreft uitsluitend de levering van elektriciteit 
aan niet-huishoudelijke afnemers aangesloten op het Vlaamse en/of Brusselse 
elektriciteitsnet. Indien een levering zou gebeuren op afnamepunten waar huishoudelijke 
afnemers op zouden aangesloten zijn dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om in 
te staan voor de daaraan gekoppelde openbare dienst verplichtingen. 
2.3. Klant zal zijn elektriciteitsvraag voor de door hem aan de leverancier toegewezen 
afnamepunten (zoals opgenomen in Bijlage 1 en eventueel tussentijds te wijzigen conform 
artikel 4.2 hierna) bij deze overeenkomst tijdens de leveringsperiode van de leverancier 
afnemen. 
2.4. Eigendom en risico gaan over naar de klant op het afnamepunt. 
2.5. De aansluitingsovereenkomst tussen de klant en de netbeheerder voor aansluitingen 
op het distributienet (of eventueel het transmissienet) valt buiten deze overeenkomst.  
3. Inwerkingtreding, duur, stilzwijgende verlenging en beëindiging 
3.1. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van 
kracht tot en met de laatste dag van de leveringsperiode. 
3.2. De initiële leveringsperiode gaat in op 01/01/2018 00.00 uur en eindigt op 01/01/2019 
om 24.00 uur.   
3.3. De levering kan maar aanvangen voor zover: 
- de klant alle nodige data tijdig aan de leverancier bezorgd heeft om deze in staat te 

stellen de levering op die datum te laten starten 
- de afnamepunten aangesloten zijn en niet buiten dienst zijn  
3.4. Bij het verstrijken van de initiële leveringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend 
en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De klant kan afzien van 
deze stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan VEB uiterlijk 1 maand 
vóór het einde van het verstrijken van de initiële leveringsperiode via de daartoe bestemde 
procedure op het klantenportaal.  
3.5. Na het verstrijken van de initiële leveringsperiode van 12 maanden kan de klant de 
overeenkomst op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste van 
de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er 
geen opzegvergoeding verschuldigd. 
3.6. Na het verstrijken van de initiële leveringsperiode van 12 maanden kan de leverancier 
de overeenkomst opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. In dit 
geval bedraagt de opzegperiode 18 maanden die ingaat op de eerste van de maand die 
volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. De klant kan de opzegperiode van 
18 maanden op ieder ogenblik beëindigen via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal. De tegenopzeg bedraagt in dit geval 1 maand die ingaat op de eerste van de 
maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de tegenopzeg. De leverancier, of 
de klant in geval van tegenopzeg, is geen opzegvergoeding verschuldigd. 
3.7. De klant kan de overeenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de initiële 
leveringsperiode van 12 maanden via de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. 
In dit geval is hij een opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de onder 6.4 hierna 
bepaalde dienstenvergoeding voor het resterende gedeelte van de initiële leveringsperiode 
op basis van de afnamepunten en een inschatting van het verbruik. De leverancier baseert 
zich hiervoor op de indicatief te leveren hoeveelheden bepaald in bijlage 1. 
3.8. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke 
tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien er een stopzetting of onderbreking van de 
levering wordt opgelegd door de netbeheerder of een bevoegde overheid, of bij ontbinding of 
beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen de klant en de netbeheerder. De 
leverancier stelt de klant hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het klantenportaal.  
De leverancier is dan geen opzegvergoeding verschuldigd. 



3.9. Indien de klant na het beëindigen van de overeenkomst in toepassing van 3.4, 3.5, 3.6 
of 3.7 hierboven, geen contract heeft gesloten met een andere leverancier op datum en 
tijdstip waarop de overeenkomst eindigt, zal de leverancier aardgas blijven leveren aan de 
klant tot de aanvang van de levering door de nieuwe leverancier, voor zover en zolang de 
klant daarvoor binnen een redelijke termijn de nodige inspanningen doet om een 
overeenkomst te sluiten met de nieuwe leverancier. De klant is voor deze levering de prijs 
verschuldigd zoals bepaald in artikel 6 (‘Prijs’) en conform artikel 7 (‘Facturatie en betaling’) 
van deze overeenkomst.  
4. Afnamepunten 
4.1. De afnamepunten worden geïdentificeerd aan de hand van een adres en een uniek 
EAN-nummer zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
4.2. De klant mag tijdens de duur van de overeenkomst afnamepunten toevoegen en 
verwijderen volgens de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. De levering op 
afnamepunten die op deze manier toegevoegd worden zal aanvangen op het ogenblik dat de 
leverancier voor het afnamepunt als toegangshouder aangewezen is in het toegangsregister 
van de netbeheerder. De levering op afnamepunten die op deze manier verwijderd worden 
zal stop gezet worden op het ogenblik dat de leverancier niet langer als toegangshouder 
aangewezen is voor het betrokken afnamepunt. 
5. Omvang van de levering 
5.1. De indicatief te leveren hoeveelheden worden vermeld in bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. Voor de afnamepunten met een jaarlijkse meteropname worden de indicatief 
te leveren hoeveelheden weergegeven per jaar, voor de afnamepunten met een 
maandelijkse meter per maand, voor de afnamepunten met een continu gelezen meter per 
maand samen met de verbruikspiek per maand. Deze indicatief te leveren hoeveelheden zijn 
bepaald aan de hand van de gegevens die de leverancier van de klant heeft gekregen. 
5.2. De leverancier zal elk uur tijdens de leveringsperiode de hoeveelheden elektriciteit ter 
beschikking stellen op de afnamepunten in overeenstemming met de vraag van de klant. 
5.3. De omvang van de levering is het elektriciteitsverbruik dat afgenomen wordt op de 
afnamepunten en dat door de bevoegde netbeheerder aan de leverancier wordt 
gecommuniceerd.  
5.4. In geval van continu gelezen meters gebeurt de verdeling van het verbruik over de 
uren binnen een leveringsperiode volgens de reële opname van het afnamepunt. 
5.5. In geval van maandelijkse meteropname of jaarlijkse meteropname gebeurt de 
verdeling van het verbruik per type uur volgens het SLP dat door de bevoegde netbeheerder 
aan het afnamepunt werd toegekend.  
5.6. Indien de bevoegde netbeheerder voor een periode geen meetgegevens verstrekt 
heeft, wordt de meest recente schatting van het verbruik dat gecommuniceerd werd door de 
bevoegde netbeheerder gebruikt.  
6. Prijs 
6.1. Productprijs 
6.1.1.  Voor de afgenomen hoeveelheden op de afnamepunten wordt de productprijs per uur 
per MWh bepaald als volgt: 
PP = Belpex hpi EUR/MWh 
Waarbij 
PP = Productprijs per dag per MWh, afgerond tot 3 cijfers na de komma in euro. 
Belpex hpi = Belpex hourly price index zoals gepubliceerd op de website van 
http://www.belpex.be. 
6.1.2.  De productprijs per maand die voor elke leveringsmaand afgerekend wordt, wordt als 
volgt bekomen: voor elk uur wordt de afgenomen hoeveelheid vermenigvuldigd met de PP 
van toepassing voor dit uur, vervolgens worden alle bekomen PP opgeteld. 
6.1.3.  Indien tijdens de duurtijd van deze overeenkomst deze parameter (Belpex hpi) niet 
meer gepubliceerd wordt zal de leverancier, na overleg met de klant, een gelijkwaardige 
parameter voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt 
vervangt. De leverancier zal de nieuwe parameter die de oude parameter vervangt aan de 
klant meedelen via het klantenportaal.  
6.2. Distributie- en Transportkost 



6.2.1.  De distributie- en transportkost die de leverancier aanrekent aan de klant is de 
distributie- en transportkost die door de netbeheerder aangerekend wordt aan de leverancier 
wat betreft de afnamepunten van de klant. 
6.2.2.  Indien een netbeheerder voor de toekomst of retroactief nieuwe diensten introduceert 
of diensten die bestaan op het ogenblik van ondertekening van deze overeenkomst intrekt of 
verandert (met inbegrip van elke aanpassing van de tarieven of de methodologie), zal de 
leverancier de distributie- en transportkost overeenkomstig aanpassen. De leverancier stelt 
de klant hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het klantenportaal. De leverancier 
zal dergelijke aanpassingen zo snel mogelijk vereffenen in zoverre zij van toepassing waren 
tijdens de betreffende leveringsperiode. 
6.2.3.  De distributie- en transportkost wordt apart vermeld op de factuur. 
6.3. Belastingen, Heffingen en Bijdragen 
6.3.1.  De bedragen vermeld in dit artikel betreffen elke belasting, heffing, retributie, toeslag, 
bijdrage, last, ongeacht de bewoording ervan, die opgelegd worden door een bevoegde 
overheid en die de leverancier verplicht is door te rekenen aan de klant. Deze bedragen 
worden door de leverancier aan de klant aangerekend.  
6.3.2.  De bedragen vermeld in dit artikel worden apart vermeld op de factuur. 
6.4. Dienstenvergoeding 
6.4.1. De leverancier bepaalt de dienstenvergoeding per kalenderjaar op basis van de 
kostprijselementen die ze op haar website publiceert. De dienstenvergoeding bestaat uit 
- een vaste term per MWh,  en,  
- een vaste term per Afnamepunt.  
6.4.2. De leverancier past jaarlijks op 1 januari de dienstenvergoeding aan op basis van de 
kostprijselementen. De kostprijselementen en de overeenkomstige aanpassing voor het 
volgende kalenderjaar wordt ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar meegedeeld via 
het klantenportaal. Elke mededeling vanwege de leverancier tot vaststelling van de 
dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 
6.4.3.  De dienstenvergoeding wordt maandelijks afgerekend, waarbij de dienstenvergoeding 
(uitgedrukt in EUR) voor elk afnamepunt maandelijks afgerekend op dagelijkse basis (1/365 
of 1/366 naargelang het jaar) afgerond op elke factuur tot de eurocent, en waarbij de 
dienstenvergoeding, uitgedrukt in EUR/MWh, vermenigvuldigd wordt met het aantal MWh 
afgenomen in de maand. 
6.5. GVO 
6.5.1.  De leverancier overhandigt elke maand de garanties van oorsprong ten belope van de 
geleverde hoeveelheden. 
6.6. GSC en WKC Kost 
6.6.1.  De leverancier dient elk jaar overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de 
Ordonnantie van 19 juli 2001 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest groenestroomcertificaten (‘GSC’) en/of warmtekrachtcertificaten 
(‘WKC’) in bij de bevoegde regulator. 
6.6.2. GSC en WKC zullen maandelijks door de leverancier doorgerekend worden aan de 
klant. De kosten voor de GSC en WKC zullen apart vermeld worden op de facturen.   
7. Facturatie en betaling 
7.1. Alle bedragen die de klant verschuldigd is ingevolge deze overeenkomst worden 
maandelijks of per kwartaal in rekening gebracht en gefactureerd na levering in de 
desbetreffende periode. 
7.1.1. In geval van maandelijkse meteropname of continu gelezen meters worden de 
bedragen maandelijks in rekening gebracht en gefactureerd op basis van de door de 
netbeheerder verstrekte meetgegevens.  
7.1.2. In geval van jaarlijkse meteropname worden de maandelijkse bedragen in rekening 
gebracht en gefactureerd in functie van het standaard maandverbruik tenzij het 
maandverbruik lager is dan 20 MWh in welk geval gefactureerd zal worden op kwartaalbasis. 
De afrekening vindt één maal per jaar plaats op basis van de meetgegevens onder 
verrekening van de maandelijks al aangerekende bedragen.  
7.1.3. Indien de meetgegevens voor de jaargemeten toegangspunten niet of te laat 
beschikbaar zijn is de leverancier gerechtigd om een voorlopige aanrekening te sturen. Deze 
voorlopige aanrekening wordt met de definitieve afrekening verrekend. 



7.2. Facturatie van de door de klant verschuldigde bedragen zal gebeuren op het door de 
klant in Bijlage 1 opgegeven facturatie-adres en in het door de klant in Bijlage 1 opgegeven 
formaat. 
7.3. De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen 
na ontvangstdatum. De ontvangstdatum is de verzenddatum van de factuur ingeval van 
elektronische facturatie, of de derde werkdag na de factuurdatum ingeval van papieren 
facturatie. De aanvaarding van de factuur gebeurt onverminderd eventuele wijzigingen 
betreffende de meetgegevens die later door de netbeheerder worden meegedeeld aan de 
leverancier. 
7.4. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangstdatum. Een betaling wordt 
steeds geacht betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur. 
7.5. De Klant mag bedragen die hem aangerekend worden niet in rekening brengen met 
een bedrag dat de leverancier zou verschuldigd zijn.   
7.6. Indien de klant niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Deze bedragen zijn onmiddellijk 
opeisbaar en worden aangerekend op de eerstvolgende of een latere factuur. 
8. Volmacht 
8.1. De klant geeft volmacht aan de leverancier om alle nodige handelingen te verrichten 
om de verplichtingen die gesteld worden aan de leverancier in het kader van deze 
overeenkomst uit te kunnen voeren. 
8.2. De klant geeft volmacht aan de leverancier om informatie, zoals historische 
verbruiksgegevens en adresgegevens van de afnamepunten, op te vragen bij de 
netbeheerder. De klant ondertekent daarvoor het formulier in Bijlage 2 bij deze 
overeenkomst. 
9. Aansprakelijkheden 
9.1. De leverancier is niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking, gebrek, 
onregelmatigheid of problemen in verband met de kwaliteit van de levering. In dit geval is de 
netbeheerder aansprakelijk. 
9.2. In de gevallen waar de leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot 
100.000 EUR per schadegeval en per jaar. 
9.3. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal gemeld worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum 
waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan, dan wel na de datum waarop de schadelijke 
gevolgen redelijkerwijze konden vastgesteld worden maar in ieder geval ten laatste binnen 
de 4 maanden na de datum dat het schadegeval zich heeft voorgedaan. 
10. Overmacht 
10.1. Indien een van de partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen 
na te komen dan licht deze partij onverwijld de andere partij schriftelijk in via de daartoe 
bestemde procedure op het klantenportaal. Deze partij houdt de andere partij op de hoogte 
van de ontwikkeling van de overmachtssituatie.  
10.2. Zolang de overmachtssituatie bestaat worden de verplichtingen die ten gevolge hiervan 
niet kunnen worden nagekomen opgeschort. Dit kan geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding of enig andere vergoeding tussen de partijen. 
11. Slotbepalingen 
11.1. Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk via het klantenportaal over alle 
gegevens, voorvallen en wijziging van omstandigheden die voor de uitvoering van deze 
overeenkomst van belang kunnen zijn. 
11.2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Wijzigingen in de 
toepasselijke wetgeving, decreten of ordonnanties die een impact hebben op deze 
overeenkomst zullen op overeenkomstige wijze door de partijen hierin worden overgenomen. 
11.3. De geldigheid van de overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een 
onderdeel ervan. 
Opgemaakt te Herentals, op 3 oktober 2017. 
 

                



004 Energie: goedkeuring overeenkomst met Vlaams Energiebedrijf (VEB) als 
aankoopcentrale voor aardgas 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In 2013 nam de stad deel aan de samenaankoop van energie via Eandis. Het huidige 
leveringscontract voor aardgas loopt eind 2017 af.  
Op 4 oktober 2016 heeft de gemeenteraad beslist om een overeenkomst af te sluiten met het 
Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas. 
Juridische grond 
- Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

- Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij 
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd 

- Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke 
aspecten van het energiebeleid betreft 

- Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd 

- Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd 

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd 

- Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf 

- Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

- KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 
gewijzigd 

- KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden 
gewijzigd 

- Het Vlaams EnergieBedrijf treedt krachtens artikel 4, 2° van het decreet van 15/07/2011 
op als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en 
treedt hierbij op als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 
15/06/2006. 

- Wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, 
inzonderheid artikel 15 dat stelt dat aanbestedende overheden die beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren 

Argumentatie 
Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie te ontzorgen, duurzamer en 
efficiënter te maken: 
- door centraal en efficiënt energie aan te kopen 
- door energiedata te centraliseren en ermee aan de slag te gaan 
- door publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie. 
Het VEB neemt als aankoopcentrale alle aspecten van de aanbesteding op zich. De stad is 
dus zelf vrijgesteld van de wet overheidsopdrachten. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf nv voor de levering 
van aardgas unaniem goed als volgt:  
Overeenkomst voor de levering van aardgas 
Tussen partijen 



1. nv Vlaams Energiebedrijf, ondernemingsnummer BE0843383425, met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
Algemeen Directeur a.i. François Bettens 
Hierna de “Leverancier”;  
en 
2.Stad Herentals, ondernemingsnummer BE0207504675, met maatschappelijke zetel te 
2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester 
Jan Bertels en haar secretaris Tanja Mattheus 
Hierna de “Klant” 
Hierna afzonderlijk of gezamenlijk “Partij” of “Partijen” genoemd 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
1. Definities en interpretatieregels 
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst hebben de hierna vermelde 
woorden en begrippen de volgende betekenis: 
- afnamepunt: de plaats waar aardgas ter beschikking wordt gesteld aan de klant en die 

geïdentificeerd wordt aan de hand van een adres en een uniek EAN-nummer 
- DNB: distributienetbeheerder: beheerder van het aardgasdistributienetwerk 
- gasdag: elke periode die aanvangt om 06.00 uur lokale tijd van een kalenderdag en 

eindigt om 06.00 uur lokale tijd van een daaropvolgende kalenderdag 
- GOS: geaggregeerd ontvangstation 
- klimaatcorrectiefactor: een klimaatafhankelijke vermenigvuldigheidsfactor die per 

elementaire periode en per SLP het lastprofiel corrigeert voor temperatuursinvloeden 
- klantenportaal: het digitaal portaal dat de Leverancier aan de klant aanbiedt en dat de 

klant in staat stelt stamgegevens, verbruiken, voorspelling van verbruik, facturen te 
raadplegen en waarlangs communicatie tussen klant en leverancier voornamelijk plaats 
vindt 

- leveringsperiode: periode vanaf de start van de levering (zoals bepaald in artikel 3.2 
hierna) tot het einde van de Overeenkomst 

- initiële leveringsperiode: de eerste 12 maanden vanaf de start van de levering conform 
deze overeenkomst 

- netbeheerder: algemene term om de bevoegde beheerder van het distributie- of 
vervoersnetwerk aan te duiden 

- overeenkomst: deze overeenkomst, haar bijlagen, en elke communicatie tussen klant en 
leverancier via het klantenportaal waarnaar verwezen wordt in deze overeenkomst 

- overmacht: ieder onvoorzienbaar en onvermijdbaar voorval dat de uitvoering van de 
overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt, staking of lock-out gelden niet als overmacht 

- SLP: synthetisch lastprofiel, gemodelleerd afnamepatroon van een afnemer, niet uitgerust 
met een meetinrichting voor tele-opname, ter benadering van de verdeling van het 
verbruik in de tijd 

- standaard Jaarverbruik: een berekend genormaliseerd verbruik over een jaar op basis van 
het werkelijke verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP) gecorrigeerd met de 
klimaatcorrectiefactoren, de berekeningswijze wordt door de distributienetbeheerders 
gepubliceerd 

- standaard maandverbruik: een berekend genormaliseerd verbruik over een maand op 
basis van het werkelijke verbruik en het synthetisch lastprofiel (SLP) gecorrigeerd met de 
klimaatcorrectiefactoren, de berekeningswijze wordt door de distributienetbeheerders 
gepubliceerd 

- TNB: transmissienetbeheerder, de beheerder van het aardgasvervoersnet 
- TTFDAH: Transfer Title Facility Day-Ahead Index: een index gebaseerd op de dagprijzen 

zoals gedefinieerd op de website http://www.iceendex.com en daar dagelijks gepubliceerd 
1.2. De in de overeenkomst opgenomen titels hebben geen juridische draagwijdte. Zij 
dienen enkel om de lezing van de overeenkomst te vergemakkelijken. 
2. Voorwerp van de overeenkomst 
2.1. Tijdens de leveringsperiode en onder de termen en voorwaarden van deze 
overeenkomst, verkoopt en levert de leverancier aardgas aan de Klant, die aanvaardt. 
2.2. Het voorwerp van deze overeenkomst betreft uitsluitend de levering van aardgas aan 
niet-huishoudelijke afnemers aangesloten op het Vlaamse en Brusselse aardgasnet. Indien 



een levering zou gebeuren op afnamepunten waar huishoudelijke afnemers op zouden 
aangesloten zijn dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om in te staan voor de 
daaraan gekoppelde openbare dienstverplichtingen. 
2.3. Het aardgas dat geleverd wordt is hoogcalorisch of laagcalorisch aardgas afhankelijk 
van het GOS waarop elk afnamepunt is aangesloten.  
2.4. Klant zal zijn volledige aardgasvraag voor de door hem aan de leverancier toegewezen 
afnamepunten (zoals opgenomen in Bijlage 1 en eventueel tussentijds te wijzigen conform 
artikel 4.2 hierna) tijdens de leveringsperiode van de leverancier afnemen. 
2.5. Eigendom en risico gaan over naar de klant op het afnamepunt. 
2.6. De aansluitingsovereenkomst tussen de klant en de netbeheerder voor aansluitingen 
op het distributienet (of eventueel het vervoersnet) valt buiten deze overeenkomst.  
3. Inwerkingtreding, duur, stilzwijgende verlenging en beëindiging 
3.1. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van 
kracht tot en met de laatste dag van de leveringsperiode. 
3.2. De initiële leveringsperiode gaat in op 01/01/2018 06.00 uur en eindigt op 01/01/2019 
om 06.00 uur.   
3.3. De levering kan maar aanvangen voor zover: 
- de klant alle nodige data tijdig aan de leverancier bezorgd heeft om deze in staat te 

stellen de levering op die datum te laten starten 
- de afnamepunten aangesloten zijn en niet buiten dienst zijn  
3.4. Bij het verstrijken van de initiële leveringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend 
en automatisch verlengd voor een periode van onbepaalde duur. De klant kan afzien van 
deze stilzwijgende en automatische verlenging mits kennisgeving aan VEB uiterlijk 1 maand 
vóór het einde van het verstrijken van de initiële leveringsperiode via de daartoe bestemde 
procedure op het klantenportaal.  
3.5. Na het verstrijken van de initiële leveringsperiode van 12 maanden kan de klant de 
overeenkomst op elk moment opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal. In dit geval bedraagt de opzegperiode 1 maand die ingaat op de eerste van 
de maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. In dit geval is er 
geen opzegvergoeding verschuldigd. 
3.6. Na het verstrijken van de initiële leveringsperiode van 12 maanden kan de leverancier 
de overeenkomst opzeggen via de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. In dit 
geval bedraagt de opzegperiode 18 maanden die ingaat op de eerste van de maand die 
volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de opzeg. De klant kan de opzegperiode van 
18 maanden op ieder ogenblik beëindigen via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal. De tegenopzeg bedraagt in dit geval 1 maand die ingaat op de eerste van de 
maand die volgt op de ontvangst van de kennisgeving van de tegenopzeg. De leverancier, of 
de klant in geval van tegenopzeg, is geen opzegvergoeding verschuldigd. 
3.7. De klant kan de overeenkomst opzeggen vóór het verstrijken van de initiële 
leveringsperiode van 12 maanden via de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. 
In dit geval is hij een opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan de onder 6.4 hierna 
bepaalde dienstenvergoeding voor het resterende gedeelte van de initiële leveringsperiode 
op basis van de afnamepunten en een inschatting van het verbruik. De leverancier baseert 
zich hiervoor op de indicatief te leveren hoeveelheden bepaald in bijlage 1. 
3.8. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke 
tussenkomst en met onmiddellijke ingang indien er een stopzetting of onderbreking van de 
levering wordt opgelegd door de netbeheerder of een bevoegde overheid, of bij ontbinding of 
beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen de klant en de netbeheerder. De 
leverancier stelt de klant hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het klantenportaal. 
De leverancier is dan geen opzegvergoeding verschuldigd. 
3.9. Indien de klant na het beëindigen van de overeenkomst in toepassing van 3.4, 3.5, 3.6 
of 3.7 hierboven, geen contract heeft gesloten met een andere leverancier op datum en 
tijdstip waarop de overeenkomst eindigt, zal de leverancier aardgas blijven leveren aan de 
klant tot de aanvang van de levering door de nieuwe leverancier, voor zover en zolang de 
klant daarvoor binnen een redelijke termijn de nodige inspanningen doet om een 
overeenkomst te sluiten met de nieuwe leverancier. De klant is voor deze levering de prijs 



verschuldigd zoals bepaald in artikel 6 (‘Prijs’) en conform artikel 7 (‘Facturatie en betaling’) 
van deze overeenkomst.  
4. Afnamepunten 
4.1. De afnamepunten worden geïdentificeerd aan de hand van een adres en een uniek 
EAN-nummer zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
4.2. De klant mag tijdens de duur van de overeenkomst afnamepunten toevoegen en 
verwijderen volgens de daartoe bestemde procedure op het klantenportaal. De levering op 
afnamepunten die op deze manier toegevoegd worden zal aanvangen op het ogenblik dat de 
leverancier voor het afnamepunt als toegangshouder aangewezen is in het toegangsregister 
van de netbeheerder. De levering op afnamepunten die op deze manier verwijderd worden 
zal stop gezet worden op het ogenblik dat de leverancier niet langer als toegangshouder 
aangewezen is voor het betrokken afnamepunt. 
5. Omvang van de levering 
5.1. De indicatief te leveren hoeveelheden worden vermeld in bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. Voor de afnamepunten met een jaarlijkse meteropname worden de indicatief 
te leveren hoeveelheden weergegeven per jaar, voor de afnamepunten met een 
maandelijkse meter per maand, voor de afnamepunten met een continu gelezen meter per 
maand samen met de verbruikspiek per maand. Deze indicatief te leveren hoeveelheden zijn 
bepaald aan de hand van de gegevens die de leverancier van de klant heeft gekregen. 
5.2. De leverancier zal elke dag tijdens de leveringsperiode de hoeveelheden aardgas ter 
beschikking stellen op de afnamepunten in overeenstemming met de vraag van de klant. 
5.3. De omvang van de levering is het aardgasverbruik dat afgenomen wordt op de 
afnamepunten en dat door de bevoegde netbeheerder aan de leverancier wordt 
gecommuniceerd.  
5.4. In geval van continu gelezen meters gebeurt de verdeling van het verbruik over de 
uren binnen een leveringsperiode volgens de reële opname van het afnamepunt. 
5.5. In geval van jaarlijkse of maandelijkse meteropname gebeurt de verdeling van het 
verbruik over de uren binnen een opnameperiode volgens het SLP dat door de bevoegde 
netbeheerder aan het afnamepunt werd toegekend.  
5.6. Indien de bevoegde netbeheerder voor een periode geen meetgegevens verstrekt 
heeft, wordt de meest recente schatting van het verbruik dat gecommuniceerd werd door de 
bevoegde netbeheerder gebruikt.  
6. Prijs 
6.1. Productprijs 
6.1.1.  Voor de afgenomen hoeveelheden op de afnamepunten wordt de productprijs per dag 
per MWh bepaald als volgt: 
PP = TTFDAH EUR/MWh 
Waarbij 
PP = Productprijs per dag per MWh, afgerond tot 3 cijfers na de komma in euro. 
TTFDAH = Title Transfer Facility Day-Ahead Index zoals gepubliceerd op de website 
http://www.iceendex.com. 
6.1.2.  De productprijs per maand die voor elke leveringsmaand afgerekend wordt, wordt als 
volgt bekomen: voor elke gasdag wordt de afgenomen hoeveelheid vermenigvuldigd met de 
PP van toepassing voor die dag, vervolgens worden alle bekomen PP opgeteld. 
6.1.3.  Indien tijdens de duurtijd van deze overeenkomst deze parameter (TTFDAH) niet meer 
gepubliceerd wordt zal de leverancier, na overleg met de klant, een gelijkwaardige parameter 
voorstellen of de parameter hanteren die de verdwenen parameter op de markt vervangt. De 
leverancier zal de nieuwe parameter die de oude parameter vervangt aan de klant meedelen 
via het klantenportaal.  
6.2. Distributie- en Transportkost 
6.2.1.  De distributie- en transportkost die de leverancier aanrekent aan de klant is de 
distributie- en transportkost die door de netbeheerder aangerekend wordt aan de leverancier 
wat betreft de afnamepunten van de klant. 
6.2.2.  Indien een netbeheerder voor de toekomst of retroactief nieuwe diensten introduceert 
of diensten die bestaan op het ogenblik van ondertekening van deze overeenkomst intrekt of 
verandert (met inbegrip van elke aanpassing van de tarieven of de methodologie), zal de 
leverancier de distributie- en transportkost overeenkomstig aanpassen. De leverancier stelt 



de klant hiervan onmiddellijk en onverwijld in kennis via het klantenportaal. De leverancier 
zal dergelijke aanpassingen zo snel mogelijk vereffenen in zoverre zij van toepassing waren 
tijdens de betreffende leveringsperiode. 
6.2.3.  De distributie- en transportkost wordt apart vermeld op de factuur. 
6.3. Belastingen, Heffingen en Bijdragen 
6.3.1.  De bedragen vermeld in dit artikel betreffen elke belasting, heffing, retributie, toeslag, 
bijdrage, last, ongeacht de bewoording ervan, die opgelegd worden door een bevoegde 
overheid en die de leverancier verplicht is door te rekenen aan de klant. Deze bedragen 
worden door de leverancier aan de klant aangerekend.  
6.3.2.  De bedragen vermeld in dit artikel worden apart vermeld op de factuur. 
6.4. Dienstenvergoeding 
6.4.1. De leverancier bepaalt de dienstenvergoeding per kalenderjaar op basis van de 
kostprijselementen die ze op haar website publiceert. De dienstenvergoeding bestaat uit 
- een vaste term per MWh,  en,  
- een vaste term per Afnamepunt.  
6.4.2. De leverancier past jaarlijks op 1 januari de dienstenvergoeding aan op basis van de 
kostprijselementen. De kostprijselementen en de overeenkomstige aanpassing voor het 
volgende kalenderjaar wordt ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar meegedeeld via 
het klantenportaal. Elke mededeling vanwege de leverancier tot vaststelling van de 
dienstenvergoeding maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 
6.4.3.  De dienstenvergoeding wordt maandelijks afgerekend, waarbij de dienstenvergoeding 
(uitgedrukt in EUR) voor elk afnamepunt maandelijks afgerekend op dagelijkse basis (1/365 
of 1/366 naargelang het jaar) afgerond op elke factuur tot de eurocent, en waarbij de 
dienstenvergoeding, uitgedrukt in EUR/MWh, vermenigvuldigd wordt met het aantal MWh 
afgenomen in de maand. 
7. Facturatie en betaling 
7.1. Alle bedragen die de klant verschuldigd is ingevolge deze overeenkomst worden 
maandelijks of per kwartaal in rekening gebracht en gefactureerd na levering in de 
desbetreffende periode. 
7.1.1. In geval van maandelijkse meteropname of continu gelezen meters worden de 
bedragen maandelijks in rekening gebracht en gefactureerd op basis van de door de 
netbeheerder verstrekte meetgegevens.  
7.1.2. In geval van jaarlijkse meteropname worden de maandelijkse bedragen in rekening 
gebracht en gefactureerd in functie van het standaard maandverbruik tenzij het 
maandverbruik lager is dan 50 MWh in welk geval gefactureerd zal worden op kwartaalbasis. 
De afrekening vindt één maal per jaar plaats op basis van de meetgegevens onder 
verrekening van de maandelijks al aangerekende bedragen.  
7.1.3. Indien de meetgegevens voor de jaargemeten toegangspunten niet of te laat 
beschikbaar zijn is de leverancier gerechtigd om een voorlopige aanrekening te sturen. Deze 
voorlopige aanrekening wordt met de definitieve afrekening verrekend. 
7.2. Facturatie van de door de Klant verschuldigde bedragen zal gebeuren op het door de 
klant in Bijlage 1 opgegeven facturatie-adres en in het door de klant in Bijlage 1 opgegeven 
formaat. 
7.3. De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen 
na ontvangstdatum.  De ontvangstdatum is de verzenddatum van de factuur ingeval van 
elektronische facturatie, of de derde werkdag na de factuurdatum ingeval van papieren 
facturatie. De aanvaarding van de factuur gebeurt onverminderd eventuele wijzigingen 
betreffende de meetgegevens die later door de netbeheerder worden meegedeeld aan de 
leverancier. 
7.4. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de ontvangstdatum. Een betaling wordt 
steeds geacht betrekking te hebben op de meest recente openstaande factuur. 
7.5. De Klant mag bedragen die hem aangerekend worden niet in rekening brengen met 
een bedrag dat de leverancier zou verschuldigd zijn.   
7.6. Indien de klant niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald is hij van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand. Deze bedragen zijn onmiddellijk 
opeisbaar en worden aangerekend op de eerstvolgende of een latere factuur. 



8. Volmacht 
8.1. De klant geeft volmacht aan de leverancier om alle nodige handelingen te verrichten 
om de verplichtingen die gesteld worden aan de leverancier in het kader van deze 
overeenkomst uit te kunnen voeren. 
8.2. De klant geeft volmacht aan de leverancier om informatie, zoals historische 
verbruiksgegevens en adresgegevens van de afnamepunten, op te vragen bij de 
netbeheerder. De klant ondertekent daarvoor het formulier in Bijlage 2 bij deze 
overeenkomst. 
9. Aansprakelijkheden 
9.1. De leverancier is niet aansprakelijk voor een onderbreking, beperking, gebrek, 
onregelmatigheid of problemen in verband met de kwaliteit van de levering. In dit geval is de 
netbeheerder aansprakelijk. 
9.2. In de gevallen waar de leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot 
100.000 EUR per schadegeval en per jaar. 
9.3. Elke aanspraak tot schadevergoeding moet via de daartoe bestemde procedure op het 
klantenportaal gemeld worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de datum 
waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan, dan wel na de datum waarop de schadelijke 
gevolgen redelijkerwijze konden vastgesteld worden. 
10. Overmacht 
10.1. Indien een van de partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen 
na te komen dan licht deze partij onverwijld de andere partij schriftelijk in via de daartoe 
bestemde procedure op het klantenportaal. Deze partij houdt de andere partij op de hoogte 
van de ontwikkeling van de overmachtssituatie.  
10.2. Zolang de overmachtssituatie bestaat worden de verplichtingen die ten gevolge hiervan 
niet kunnen worden nagekomen opgeschort. Dit kan geen aanleiding geven tot 
schadevergoeding of enig andere vergoeding tussen de partijen. 
11. Slotbepalingen 
11.1. Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk via het klantenportaal over alle 
gegevens, voorvallen en wijziging van omstandigheden die voor de uitvoering van deze 
overeenkomst van belang kunnen zijn. 
11.2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Wijzigingen in de 
toepasselijke wetgeving, decreten of ordonnanties die een impact hebben op deze 
overeenkomst zullen op overeenkomstige wijze door de partijen hierin worden overgenomen. 
11.3. De geldigheid van de overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een 
onderdeel ervan. 
Opgemaakt te Herentals, op 3 oktober 2017. 
 

                

005 Milieuadviesraad: wijziging statuten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad keurde op 1 april 2003 de statuten van de milieuadviesraad van Herentals 
goed. 
Door wijzigingen in de regelgeving rond het beheer van bankrekeningen voor organisaties 
kunnen momenteel de leden van de milieuraad geen financiële transacties meer uitvoeren 
en is hun bankrekening geblokkeerd.  
Als de milieuraad haar activiteiten verder wil financieren en gebruik wil maken van de 
financiële ondersteuning vanuit de stad, moeten de statuten aangepast worden. 
Argumentatie 
De milieuraad heeft op 14 september 2017 unaniem beslist om een artikel toe te voegen aan 
de statuten van de milieuraad zodat de leden van de milieuraad hun financiën terug kunnen 
beheren en de gemaakte onkosten kunnen betalen. 
De milieuraad stelt voor om volgend artikel toe te voegen aan de statuten van de milieuraad 
van Herentals: 
“De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
milieuraad. Zij hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen 
opbrengsten halen uit de milieuraad waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, 



uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte 
bijdragen of gedane inbrengen.  
Bij ontbinding van de milieuraad om welke reden ook, moet het vermogen van de milieuraad 
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de milieuraad en mag het niet 
worden uitgekeerd aan de leden.” 
De huidige statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad met bovenstaande 
wijzigingen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
unaniem goed als volgt: 
Artikel 1 
In de stad Herentals wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna 
milieuraad genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraan-
gelegenheden. 
De zetel van de milieuraad is gevestigd in het administratief centrum van de stad Herentals. 
DOELSTELLING 
Artikel 2 
De milieuraad heeft een drieledige doelstelling. 
1. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het 

landschap en de natuur in de gemeente. 
2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de 

gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en 
natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt 
vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van 
de milieuraad vraagt. 

3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake 
milieu - en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet 
dwingend verzoek initiatieven ontplooien. 

SAMENSTELLING 
Artikel 3 
De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en 
waarnemers. 
De stemgerechtigde leden van de milieuraad kiezen een voorzitter en secretaris. 
Het samenwerken met andere gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. 
§1. Stemgerechtigde leden 
1. Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie 

waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar 
werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek. 

Volgende organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af: 
- 12 vertegenwoordigers van de milieu- en/of natuurverenigingen 
- 3 vertegenwoordigers van de jachtverenigingen 
- 3 vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen 
- 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele en vormingsorganisaties 
- 6 vertegenwoordigers van de beroepsgroepen- en organisaties waarvan: 

- 3 uit de werknemersorganisaties 
- 3 uit de werkgeversorganisaties. 

2. Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur. 
§2.Niet-stemgerechtigde leden 
1. Uit elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad wordt een lid 

afgevaardigd, deze afgevaardigden hoeven niet noodzakelijk te zetelen in de 
gemeenteraad. 

2. De schepen van leefmilieu en de gemeentelijke milieuambtenaar zijn van rechtswege lid 
van de milieuraad. 

3. Twee leden afgevaardigd uit de lokale politie. 
§3.Waarnemers 



De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te 
doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen derhalve deel 
aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht. 
§4.Voorzitter en secretaris 
De secretaris en de voorzitter van de milieuraad worden gekozen door, maar niet 
noodzakelijk uit, de stemgerechtigde leden. 
De voorzitter van de milieuraad mag geen politiek mandaat bekleden. 
§5.Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden 
Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De 
bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die de 
communicatie met de milieuraad verzorgt. 
Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak: 
1. de in hun adviesraad naar voor gekomen onderwerpen inzake milieu en natuur laten zij 

aan bod komen in de milieuraad 
2. de in de milieuraad behandelde onderwerpen die hun belangensfeer raken, bespreken zij 

in de eigen adviesraad. 
Artikel 4 
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad en houdt hierbij rekening met 
een aantal evenwichten. 
3. Het aantal stemgerechtigde leden van de milieuraad bestaat voor minstens één derde uit 

vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen. 
4. Mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd binnen het aantal 

stemgerechtigde leden. 
5. Het aantal niet-stemgerechtigden bedraagt maximaal de helft van het aantal 

stemgerechtigden. 
TOETREDING 
Artikel 5 
Voor de installatie van de milieuraad moet de aanvraag tot toetreding gericht worden aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
Na de installatie van de milieuraad worden de aanvragen gericht aan de voorzitter van de 
raad. De aanvragen worden door de raad onderzocht en na stemming aanvaard of 
geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter goedkeuring voorgelegd aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
ALGEMENE WERKING 
Artikel 6 
Er wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld dat bestaat uit de voorzitter, de 
ondervoorzitter, de secretaris en 3 effectieve, stemgerechtigde leden van de milieuraad. 
Artikel 7 
Er kunnen binnen en door de milieuraad werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen 
hebben een tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te bereiden ter 
bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. 
In elke werkgroep wordt een woordvoerder aangeduid die de vergaderingen voorzit. De 
woordvoerder brengt verslag uit van de vergaderingen op de eerstvolgende Algemene 
Vergadering of op de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en 
de secretaris van de milieuraad worden op de hoogte gebracht van de data en de agenda 
van de vergaderingen van de werkgroepen. 
DUUR VAN HET MANDAAT 
Artikel 8 
Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden 
van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is. 
In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuraad te allen tijde worden ontbonden om 
vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen. 
Artikel 9 
Het mandaat van de leden geldt tot bij de intrekking ervan door de vereniging en organisatie. 
Het mandaat van de gecoöpteerde inwoners geldt tot de terugtrekking ervan door de 
gecoöpteerde inwoner. 



De leden die 3 maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, worden als 
ontslagnemend beschouwd. 
De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf door de 
betrokken organisatie of persoon schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter. 
ONDERSTEUNING VAN DE MILIEURAAD 
Artikel 10 
De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële, logistieke 
en educatieve ondersteuning te verlenen. 
De concrete ondersteuningsinitiatieven worden omschreven in de afsprakennota. 
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE EN AFSPRAKENNOTA 
Artikel 11 
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
milieuraad. Zij hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen 
opbrengsten halen uit de milieuraad waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, 
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte 
bijdragen of gedane inbrengen.  
Bij ontbinding van de milieuraad om welke reden ook, moet het vermogen van de milieuraad 
worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de milieuraad en mag het niet 
worden uitgekeerd aan de leden. 
Artikel 12 
De milieuraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de milieuraad 
en de niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt. Dit reglement zal ter 
bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
De milieuraad voegt aan het huishoudelijk reglement een afsprakennota toe. In deze nota 
wordt de verhouding tussen de milieuraad en het gemeentebestuur geregeld. 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
Artikel 13 
De milieuraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel tot 
wijziging in de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en 50% van de 
stemgerechtigde leden op deze vergadering aanwezig zijn. Indien dit aantal niet wordt 
bereikt, dan komt de Algemene Vergadering opnieuw samen binnen de veertien dagen. De 
statuten kunnen dan worden gewijzigd, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden. 
Een wijziging kan pas aan de gemeenteraad worden voorgelegd mits het voorstel tot 
wijziging 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt. 
Artikel 14 
Het besluit van de gemeenteraad van 1 april 2003 betreffende de statuten van de milieu-
adviesraad, wordt ingetrokken. 
Artikel 15 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid. 
 

                

006 Aanvaarding kosteloze afstand grond en infrastructuur in verkaveling 
Bakendonk - L. Van den Heuvel 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 4 november 1992 heeft het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke 
vergunning afgeleverd aan L. Van den Heuvel voor het verkavelen van gronden aan de 
Wuytsbergen, kadastraal gekend sectie E nummers 219/A, 306/B, en anderen.   
De gemeenteraad van 1 juni 1992 heeft het tracé van de nieuw aan te leggen weg 
goedgekeurd en de lastvoorwaarden bepaald waaraan de infrastructuurwerken moeten 
voldoen. De weg met bijhorende infrastructuur werd overgedragen aan de stad Herentals 
onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Financiële gevolgen 
De kosten van de overdracht werden gedragen door de verkavelaar. 



Argumentatie 
Een van de voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad op 1 juni 1992 betreft de 
kosteloze overdracht van wegen met bijhorende infrastructuur en openbare groenstroken 
aan de stad. De werken werden uitgevoerd volgens de opgelegde voorwaarden, de stad 
heeft hier toezicht op uitgeoefend. De werken zijn beëindigd en definitief opgeleverd zonder 
bemerkingen. De over te dragen gronden werden opgemeten en in plan gebracht door 
landmeter Ludo Van den Heuvel op 7 januari 1993. De overdracht werd opgenomen in de 
akte, verleden voor notaris Van Schoubroeck in Herentals op 14 juni 1993. Deze akte moet 
nog bekrachtigd worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist de kosteloze overdracht door bvba Ludo Van Den Heuvel van 
37a37ca, weg met bijhorende infrastructuur, zoals opgemeten en in rode kleur op plan 
gebracht door landmeter Ludo Van Dun op 7 januari 1993, met kadastergegevens (of 
gekend geweest als) Herentals, 1° afdeling, sectie E delen van nummers 220/c, 223/c, 
224/e, 224/c, 225/c en 306/b, te aanvaarden. 
De gemeenteraad keurt de akte van overdracht verleden voor notaris Van Schoubroeck in 
Herentals op 14 juni 1993, goed.  
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed. 
 

                

007 Grondverwerving Servaas Daemsstraat - Vlaamse Overheid 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad plant de aanleg van weg- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat. 
Tegelijkertijd worden de kruispunten met de Ring en met de Herenthoutseweg heringericht 
en wordt fietsinfrastructuur voorzien over het gehele traject van de Servaas Daemsstraat. 
Voor de afvoer van het regenwater zal de ingebuisde Riddersbergloop terug open gemaakt 
worden. 
Om deze werken naar behoren te kunnen uitvoeren moeten een aantal percelen aangekocht 
worden. 
Financiële gevolgen 
Actienummer – 
budgetcode 

Omschrijving  Bedrag 
exclusief 
btw en alle 
mogelijke 
kosten 

Beschikbaar 
krediet na 
vastlegging 

Voorvastlegging 

A2017141445 
R2017150364 
2207000/SO/0200 

Grondverwerving t.b.v. 
wegen- en 
rioleringswerken in de 
Servaas Daemsstraat: 

- Perceel 03B59/T – 
97m² 

 
 
 

7.000  
 
 

15.050,50  
 
 
V2017000234 
 

Visum financieel beheerder 
In uitvoering van artikel 94 en 160§2 van het gemeentedecreet verleende de financieel 
beheerder op 26 juli 2017 haar visum aan dit voorstel.  
Argumentatie 
De stad heeft onderhandeld met de Vlaamse Overheid, eigenaar van het perceel 03B59/T. 
De grond werd opgemeten door landmeter Fransen op 20 oktober 2015. 
De waarde van het perceel, 97 m² groot, werd door de Dienst Vastgoedtransacties geschat 
op 7.000 euro. 
De afdeling Vastgoed-Team Vastgoedbeleid heeft de Afdeling Vastgoedtransactie opdracht 
gegeven tot verkoop van het perceel voor de prijs van 7.000 euro, hetzij 71.72 euro/m².  
Het schepencollege verleende op 31 juli 2017 zijn akkoord. 
De akte van aankoop wordt verleden voor de afdeling Vastgoedtransacties. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de aankoop van het perceel in Noorderwijk, Servaas Daemsstraat, 
gekadastreerd 03B59/T, 97 m² groot, van het Vlaams Gewest, Vlaams Ministerie voor 



Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Bedrijf te Brussel, Boudewijnlaan 30 bus 60 voor een 
totaal bedrag van 7.000 euro, goed. 
Deze vergoeding moet voor het verlijden van de akte betaald worden aan de Vlaamse 
Gemeenschap. 
De heer Jan Bertels, burgemeester, en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, of hun 
regelmatige vervangers worden gemachtigd om de akte van aankoop te ondertekenen. 
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen tot het nemen van een ambtshalve 
inschrijving bij de overschrijving van de akte van aankoop. 
Het ontwerp van akte, opgemaakt door de heer Marc Luyckx, Vlaamse commissaris bij de 
afdeling Vastgoedtransacties, wordt goedgekeurd. Deze akte luidt als volgt : 
“Akte verkoop onroerend goed 
Op tweeduizend zeventien.  
Is voor mij, Marc LUYCKX, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
verschenen: 
I. Het Vlaams Gewest, Vlaams Ministerie voor Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Bedrijf, 
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan de burelen 
gevestigd zijn te 1000 Brussel, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 60, met 
ondernemingsnummer 0220.819.807.  
Hier vertegenwoordigd door de instrumenterende ambtenaar krachtens: 
a) het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid 
van de Vlaamse commissarissen  werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschaps- en Gewestinstellingen en bepaalde 
entiteiten; 
b) het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van 
het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de 
Vlaamse commissarissen en tot regeling van de werkwijze van het decreet van 19 december 
2014; 
c) het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 
12 januari 2015, tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen, vermeld in het decreet van 
19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, gewijzigd bij Ministerieel Besluit 
van de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie van 2 maart 2015 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015).   
Hierna verder genoemd "de overdrager". 
II. De stad Herentals, met burelen gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, en met 
ondernemingsnummer 0207.504.675. 
Hierbij vertegenwoordigd door: 
6. De heer Bertels Jan,  
7. Mevrouw Mattheus Tanja,  
In hun hoedanigheid van burgemeester en secretaris handelend ter uitvoering van een 
gemeenteraadsbeslissing van  
2017 waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel aan deze akte gehecht wordt. 
Deze beslissing is definitief geworden ten gevolge van het verstrijken van de termijn 
toegestaan aan de voogdijoverheid van de provincie Antwerpen om er de uitvoering van op 
te schorten of er de vernietiging van uit te spreken. 
Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
Voorafgaande uiteenzetting 
Op grond van artikel 3, tweede lid van het decreet van 19 december 2014 houdende de 
Vlaamse Vastgoedcodex (B.S. 12.01.2015) heeft de heer Frank Geets, Administrateur-
generaal van het Agentschap Facilitair Bedrijf van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, 
daartoe behoorlijk gemachtigd door het Ministerieel Besluit van 10 december 2015 houdende 
delegatie van sommige bevoegdheden betreffende de niet-bestemde onroerende goederen 
die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest aan 
personeelsleden van het Agentschap Facilitair Bedrijf (B.S. 14.01.2016), aan de Afdeling 



Vastgoedtransacties de opdracht om het hierna beschreven goed in naam en voor rekening 
van het Vlaamse Gewest te verkopen:  
Verkoop 
De overdrager verklaart het hierna beschreven goed te verkopen tegen de hierna vermelde 
voorwaarden, aan de verkrijger die aanvaardt: 
Aanduiding van het goed 
Stad Herentals  - 3de Afdeling  (Noorderwijk) 
Een perceel grond, ter plaatse ‘Wout’, bij het kadaster gekend of gekend geweest als weg, 
sectie B, nummer 59T P0000, groot zevenennegentig centiaren (97ca) en met 
voorafgaandelijk gereserveerde identificatie B 303 B P0000. 
Hierna genoemd “het goed”. 
Plan 
Het goed staat afgebeeld als lot 2 van het opmetingsplan opgemaakt door 
landmeterskantoor Ivo Fransen bvba te Schriek op 20 oktober 2015, plan waarvan de 
partijen verklaren kennis te hebben genomen. 
Dit plan is opgenomen in de databank van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 13027/10148. 
Eigendomstitel 
Het verkochte goed behoort de overdrager toe ingevolge een vonnis van het Vredegerecht 
van het kanton Herentals genomen op de buitengewone openbare terechtzitting van zeven 
juni tweeduizend en twee, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor van Turnhout, 
formaliteit 77-T-13/11/2002-08260. 
Voorwaarden 
Deze verkoop wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende voorwaarden: 
1. Hypothecaire toestand 
Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en niet bezwaard met enige schuld, hypotheek, 
voorrecht, in- of bezwarende overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen. 
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal het goed nemen in de huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken 
jegens de overdrager op enige vergoeding of vermindering van de hierna vastgestelde prijs, 
noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond (dit alles onverminderd hetgeen 
hierna vermeld onder de rubriek "Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger 
aangeduide oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof 
het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de verkrijger blijven, zonder verhaal 
tegen de overdrager.  
Het goed wordt verkocht met al de zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de 
overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
3. Erfdienstbaarheden 
Het goed wordt verkocht met al de lijdende en heersende, voortdurende en niet 
voortdurende, zicht- en niet zichtbare erfdienstbaarheden, waarmee het belast of 
bevoordeeld zou kunnen zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger vrij zich tegen de 
nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor 
eigen rekening en op eigen risico, zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in het voor- of 
nadeel van het voorschreven goed en geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden, 
andere dan de wettelijke, met uitzondering van de ligging binnen de erfdienstbare zone van 
5m langs een geklasseerde waterloop van 2de categorie met naam Riddersbergloop. 
4. Boven- en ondergrondse leidingen 
De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande leidingen en 
installaties die toebehoren aan verschillende nutsmaatschappijen op het voorschreven goed 
kunnen bevinden. Alle installaties en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden 
en niet aan de overdrager toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden 
voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In voorkomend geval treedt de verkrijger in 
alle rechten en verplichtingen voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De 
verkrijger dient zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn van 
deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan noodzakelijk is. De overdrager 



kan in geen geval aangesproken worden voor de onkosten, schadeloosstellingen en 
verplichtingen die zouden voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
5. Afsluitingen op grenslijn  
Het goed wordt tevens verkocht met alle rechten en verplichtingen inzake eventuele gemene 
muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het voorschreven 
goed en de aanpalende eigendommen.  
6. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1) de stedenbouwkundige uittreksels en een inlichtingenformulier afgeleverd door de stad 
Herentals op 21 augustus 2017; 2) de verklaringen van de overdrager 3) het hypothecair 
getuigschrift en 4) de raadpleging van het e-voorkooploket, blijkt het volgende:  
1) Het goed is volgens het gewestplan Herentals-Mol van 28/07/1978 gelegen in 
woongebied. 
2) Voor het goed werd een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt met gemeentelijk 
nummer 1998/0053 voor de sanering overstort Wout. 3) Met betrekking tot het goed werd 
geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing gewezen. 
4) Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex 
Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe 
projecten van toepassing. 
5) Op het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) Het goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.  
7) Het goed is opgenomen in de gemeentelijke register van onbebouwde percelen. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed bij zijn weten niet valt onder de 
wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp uitmaakt van een planbatenheffing en er 
evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd noch werd geweigerd. 
Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst, werd nog geen 
bouwvergunning aangevraagd, noch een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een 
bouwvergunning zal kunnen worden verkregen. Bijgevolg verklaart de overdrager dat geen 
verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of 
daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning kan worden 
gebruikt. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt voor zover als nodig mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of uitgevoerd op voorschreven goed zolang 
er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de 
vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.  
7. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat het goed niet voorkomt op een (voor)ontwerplijst van voor 
bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische patrimonia, noch het voorwerp is van een dergelijk voorlopig of definitief 
beschermingsbesluit en hij terzake geen bericht heeft ontvangen. 
8. Bodemdecreet   
1) De verkrijger verklaart dat hij voor het verlijden van deze authentieke akte het bodemattest 
heeft aangevraagd bij de OVAM voor het goed, overeenkomstig artikel 119 van het 
Bodemdecreet, attest waarvan hij kennis heeft genomen. 
2) De overdrager verklaart dat de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen 
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd 
zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, 
toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen 
inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in 
overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet. 
3) De verkrijger doet opmerken dat bovenstaande overeenkomst niet moet aanzien worden 
als een “overdracht van gronden” overeenkomstig artikel 2, 18° van het Bodemdecreet, en 
kadert in voornoemde onteigening bij besluit van 23 juli 2010, van de Vlaamse minister van 
Leefmilieu, Natuur en Cultuur. 
4) De inhoud van het bodemattest, dat door de OVAM werd afgeleverd op 25 januari 2016, 
luidt als volgt: 



"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de 
bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 
5) Beide partijen bevestigen verder uitdrukkelijk dat op het perceel dat onder meer het 
voorwerp uitmaakt van deze akte, geen inrichting gevestigd is of was, of een activiteit 
gevestigd is of was, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. 
6) Ingevolge artikelen 157 tot 161 van het Bodemdecreet kan OVAM beslissen om 
ambtshalve een beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering of andere maatregelen uit te 
voeren.  
7) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de verplichtingen door het 
Bodemdecreet opgelegd betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met 
betrekking tot het verlijden van authentieke akten werden nageleefd, rekening houdende met 
de ambtshalve sanering door OVAM. 
Ingevolge artikel 119 van het Bodemdecreet vervalt een eventuele bestaande 
saneringsplicht voor die bodemverontreiniging op het ogenblik van de overdracht. De 
verkrijger wordt bijgevolg saneringsplichtig voor eventuele bodemverontreiniging op het 
ogenblik van de overdracht. Dit is niet het geval als er vóór de overdracht vrijstelling van 
saneringsplicht werd bekomen voor die bodemverontreiniging. 
Voor de bodemverontreiniging, vermeld in het tweede lid van artikel 119 van het 
Bodemdecreet, die op het ogenblik van de overdracht niet in het Grondeninformatieregister 
opgenomen is, ontstaat de saneringsplicht of wordt de saneringsplicht gevestigd na de 
overdracht overeenkomstig artikel 9 en 11 of artikel 19 en 22 van het Bodemdecreet. 
8) Overeenkomstig artikel 119 bis van het Bodemdecreet kan de verkrijgende overheid op 
eigen kosten een bodemonderzoek uitvoeren.  
9) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de verplichtingen door het 
bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het verlijden van de authentieke akte werden 
nageleefd, waarbij de verkrijger wordt gewezen op het feit dat het voorliggende bodemattest 
geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem en 
dat de regels inzake het grondverzet onverminderd van toepassing blijven. 
10) De verkrijger verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de eventuele vervuiling op het 
goed, en deze te aanvaarden, alsook alle eventuele gevolgen die hieraan verbonden zijn. De 
verkrijger ontslaat de instrumenterende ambtenaar uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid 
hieromtrent. 
9. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt van een 
conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat het goed niet onderworpen is aan enig wettelijk recht van 
voorkoop of recht van wederinkoop. 
10. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar van artikel 3 van het 
Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat het bij deze overgedragen goed NIET onder de 
voorschriften valt van het Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
11. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a)Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid en na opzoekingen op de door de overheid ter beschikking gestelde digitale 
kaarten deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij zijn 
weten, het overgedragen goed: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk en/of effectief overstromingsgevoelig 
gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of 
afgebakende oeverzone.  
b)Landverzekeringsovereenkomst 
Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, 
verklaart de instrumenterende ambtenaar dat het goed niet volledig of gedeeltelijk gelegen is 
in een risicozone voor overstromingen. 



Eigendom – genot - bestemming -  belastingen 
1. Eigendom – Genot - Bestemming 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van het voorschreven goed vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat het voorschreven goed niet verhuurd is en dat derden hierop 
geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
De overdrager eist hierbij uitdrukkelijk dat het goed dient opgenomen te worden in het 
openbaar domein van de stad Herentals. De verkrijger erkent dit. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen die betrekking hebben 
op het goed te zijnen laste nemen vanaf één januari aanstaande. Er wordt uitdrukkelijk 
overeengekomen dat de overdrager de volledige onroerende voorheffing zal dragen en 
betalen met betrekking tot het goed voor wat betreft het lopend jaar, en dat hij zich ervan zal 
onthouden er teruggave van te vragen om welke reden ook. 
Vergoeding 
De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de vergoeding van zevenduizend 
euro (7.000,00 euro). 
De vergoeding werd voorafgaandelijk deze akte betaald door middel van een overschrijving 
op rekeningnummer IBAN BE57 0910 1041 8435 met BIC-code BBRU BE BB op naam van 
de Vlaamse Gemeenschap met de vermelding “Verkoop Herentals, Servaas Daemsstraat”, 
waarvan kwijting. 
Fiscale verklaringen 
1. btw 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van het Wetboek der 
Belastingen op de Toegevoegde Waarde voor:“Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-
eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor 
hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het 
opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, 
aan deze laatste zijn hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de 
zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.  
De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf.” 
 “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit 
Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 
euro of met een van die straffen alleen 
Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige 
fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 
euro of met een van die straffen alleen.”. 
De overdrager verklaart niet de hoedanigheid te hebben van BTW-belastingsplichtige. Hij 
verklaart bovendien geen onroerend goed vervreemd te hebben onder het BTW-stelsel in de 
periode van vijf jaar die aan het verlijden van deze akte voorafgaat, en geen deel uit te 
maken van een BTW-eenheid in de zin van artikel vier paragraaf 2 van het wetboek der 
BTW, noch van een feitelijke of tijdelijke vereniging die door zijn activiteit de hoedanigheid 
van BTW-belastingsplichtige heeft.  
2. Registratierechten 
Kosteloze Registratie 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing van artikel 2.9.6.0.3, 
1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en in toepassing van artikel 161,2° van het Wetboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten. 
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, met name voor 
opname van het goed in het openbaar domein van de stad Herentals. Deze verwerving 
kadert immers in het project weg- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat, meer bepaald 
om de ingebuisde Riddersbergloop te kunnen open maken. 
Slotbepalingen 
1. De overdrager verklaart uitdrukkelijk de hypotheekbewaarder te ontslaan tot het nemen 

van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van deze akte. 

2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de verkrijger. 



3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op hun zetel 
respectievelijk adres. 

4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit, naam, voornamen, plaats en 
datum van geboorte van de overdrager hem werd aangetoond aan de hand van de door 
de wet vereiste stukken. 

5. De overdrager verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte 
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een 
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve 
schuldenregeling en aanstelling voorlopige bewindvoerder. 

6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar behoren heeft 
ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen 
op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.  

7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor 
het verlijden van de akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de instrumenterende ambtenaar en 
de partijen, de datum en plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die 
werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de overdrager  toegelicht. Partijen 
verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de akte volledig en grondig begrepen te 
hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen. 

Waarvan akte 
Verleden te Herentals op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen getekend met ons, 
instrumenterend ambtenaar. 
 
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed.  

                

008 Cipal DV: algemene vergadering van 15 december 2017 - goedkeuring 
statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Cipal 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de intercommunale Cipal DV (Centrum voor 
Informatica Provincies Antwerpen en Limburg).  
Op 13 september 2017 heeft Cipal DV een ontwerp van de gecoördineerde statutenwijziging 
overgemaakt. Deze statutenwijziging wordt op de algemene vergadering van Cipal DV van 
15 december 2017 geagendeerd.  
Juridische grond 
- Decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking = DIS 
- Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001 over de intergemeentelijke samenwerking en het provinciedecreet van 9 december 
2005 (BS 14 juni 216) = wijzigingsdecreet 

Argumentatie 
Cipal DV heeft het ontwerp van statutenwijziging overgemaakt aan de stad. 
De statuten van Cipal moeten gewijzigd worden om ze in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen van het wijzigingsdecreet. Cipal voert ook nog een aantal andere wijzigingen 
door in de statuten zoals uiteengezet in de toelichtende nota. 
Hiervoor vindt op vrijdag 15 december 2017 een buitengewone algemene vergadering 
plaats. 
De raad van bestuur van Cipal heeft het ontwerp van statutenwijziging goedgekeurd in zitting 
van 12 september 2017. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging. 
De gemeenteraad keurt de volgende wijzigingen van de statuten van Cipal goed: 
- de wijziging van artikel 1 
- de wijziging van artikel 2, eerste lid  



- de wijziging van artikel 4bis, §2  
- de wijziging van artikel 5 
- de wijziging van artikel 7  
- de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid  
- de wijziging van artikel 13  
- de wijziging van artikel 15  
- de wijziging van artikel 16, §2 
- de opheffing van artikel 25bis 
- de wijziging van artikel 36, §1 
- de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI  
- de wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen 

met de genomen besluiten 
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone 
algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal 
worden aangeduid, om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 
Het college van burgemeester en schepenen maakt deze beslissing over aan Cipal. 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, 
Moons, Verellen, Verraedt, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys 
Pieter, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
Onthouding: Marcipont en Sterckx  
 

                

009 Machtiging tot het ondertekenen van stukken: kennisname 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Voor de aanvang van bouwwerken door derden wordt de toestand van het openbaar domein 
beschreven. Beide partijen – stadsbestuur en bouwheer – ondertekenen de plaats-
beschrijving voor akkoord.  
Na voltooiing van de bouwwerken wordt de huidige toestand van het openbaar domein 
vergeleken met de plaatsbeschrijving, eventuele herstellingswerken worden uitgevoerd op 
kosten van de bouwheer.  
Juridische grond 
- Gemeentedecreet, artikel 57 58 en 184 
Argumentatie 
Secretaris Tanja Mattheus delegeerde haar bevoegdheid tot ondertekening/goedkeuring van 
de plaatsbeschrijving van het openbare domein, in het kader van bouwwerken door derden 
aan mevrouw Eleen Liekens, diensthoofd technische dienst. Bij afwezigheid van mevrouw 
Eleen Liekens werd Tom Ceusters, projectleider, aangeduid als gemachtigde.  
Mevrouw Eleen Liekens verliet op 1 september de organisatie.  
De secretaris Tanja Mattheus duidde op 20 september 2017 
- Tom Ceusters, projectleider 
- Hanne Dekien, projectleider 
- Veerle Baeten, werftoezichter 
- Kevin Lauwereys, werftoezichter  
aan als gemachtigde voor de ondertekening/goedkeuring van de plaatsbeschrijving van het  
openbare domein, in het kader van bouwwerken door derden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de secretaris van 20 september 2017 
waarbij zij de bevoegdheid tot het ondertekenen en/of goedkeuren van de plaats-
beschrijvingen van het openbaar domein in het kader van bouwwerken door derden, 
delegeert aan:  
- Tom Ceusters, projectleider 
- Hanne Dekien, projectleider 
- Veerle Baeten, werftoezichter 
- Kevin Lauwereys, werftoezichter. 



                

010 Reglement kerstmarkt: wijziging 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 2 december 2014 heeft de gemeenteraad het reglement voor de kerstmarkt 
goedgekeurd. De kerstmarkt bestaat uit een familiale kerstnamiddag op de noordkant van de 
Grote Markt en de zogenaamde ‘Kerst in Thals’ met drank- en eetkramen op de zuidkant. De 
standhouders vragen om zowel de familiale kramen op de noordkant als de drank- en 
eetkramen op de zuidkant samen te laten starten om 14 uur. 
Argumentatie 
De vzw toerisme heeft na vorige editie een uitgebreide schriftelijk bevraging gedaan bij de 
standhouders. Hieruit blijkt dat de standhouders vragende partij zijn om zowel de familiale 
kramen op de noordkant van de Grote Markt als de drank- en eetkramen op de zuidkant 
samen te laten starten om 14 uur. Vroege bezoekers kunnen dan beide delen van de 
kerstmarkt bezoeken.  
Op 25 september 2017 ging het college principieel akkoord om het reglement aan te passen. 
Beide delen van de kerstmarkt starten om 14 uur. De familiale kerstnamiddag eindigt om 19 
uur, de drank- en eetkramen om 21 uur.  
Hiervoor moet het reglement aangepast worden. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist het reglement kerstmarkt Herentals van 2 december 2014 in te 
trekken en te vervangen als volgt: 
Artikel 1 - Toelating tot de kerstmarkt en opstelling van de standen 
De kerstmarkt bestaat uit de familiale kerstnamiddag en ‘Kerst in Thals’. 
De deelnemers aan de familiale kerstnamiddag worden vanaf 12 uur op hun standplaats 
toegelaten. De stand moet om 14 uur volledig bedrijfsklaar en bemand zijn. De stand moet 
bemand blijven tot het einde van de familiale kerstnamiddag om 19 uur. 
De deelnemers aan de familiale kerstnamiddag moeten om 19 uur, bij het einde van de fa-
miliale kerstnamiddag, beginnen met het ontruimen van hun stand. De standen moeten om 
20 uur volledig ontruimd zijn. 
De deelnemers aan ‘Kerst in Thals’ worden vanaf 12 uur op hun stand toegelaten. De stand 
moet om 14 uur volledig bedrijfsklaar en bemand zijn. De stand moet bemand blijven tot het 
einde van ‘Kerst in Thals’ om 21 uur. 
De deelnemers aan ‘Kerst in Thals’ moeten om 21 uur, bij het einde van ‘Kerst in Thals’, be-
ginnen met het ontruimen van hun stand. De standen moeten om 22 uur volledig ontruimd 
zijn. 
De standhouders laten hun stand achter in de oorspronkelijke staat en volledig opgeruimd. 
Tijdens de kerstmarkt mogen er geen auto’s of aanhangwagens op de markt blijven staan. 
De deelnemers mogen zelf geen geluidsinstallaties meebrengen en mogen de muziek die 
door de organisatoren voorzien wordt, niet verstoren. 
Voor het verlichten van de kramen is enkel elektrisch licht toegelaten. Dit moet zo geplaatst 
worden dat er geen brand- of ander gevaar kan ontstaan. 
Artikel 2 - Verkoop van alcoholhoudende dranken 
Voor de familiale kerstnamiddag is de verkoop van alcoholhoudende dranken niet toegela-
ten. 
Voor ‘Kerst in Thals’ is de verkoop van alcoholhoudende drank die niet voor onmiddellijke 
consumptie bestemd is, verboden. Alcoholhoudende dranken mogen enkel aangeboden 
worden in hoeveelheden voor individueel verbruik. De verkoop van alcoholische drank met 
een hoger alcoholgehalte dan 22° is verboden. 
Om veiligheidsredenen mogen dranken niet rechtstreeks aangeboden worden aan de klant 
of geconsumeerd worden, noch in glazen flesjes, noch in glazen, noch in alle breekbare 
materialen die een veiligheidsrisico inhouden. 
De standhouders moeten toezicht houden op de bezoekers van hun stand. Aan personen in 
kennelijke staat van dronkenschap, mogen geen alcoholhoudende dranken meer verkocht of 
geschonken worden.  
De organisator houdt zich het recht voor om, bij kennelijke overtreding van deze richtlijnen, 
de verdere verkoop van alcoholhoudende dranken op de betrokken stand te verbieden. 



Artikel 3 - Verkoop en bereiding van etenswaren 
Etenswaren mogen de versheiddatum niet overschreden hebben. Ze moeten koel bewaard 
en correct bereid worden. 
Verenigingen mogen niet onder hun eigen naam professionele handelaars of marktkramers 
eten en/of dranken laten verkopen. 
Elektrische toestellen zijn voorzien van het CE-keurmerk en moeten in goede staat verkeren. 
Toestellen die werken op propaan en/of butaangas moeten een keuringsattest hebben van 
een erkend organisme. 
De organisator zal voor aanvang van de kerstmarkt op haar kosten een beëdigd keurder alle 
kook- en baktoestellen laten keuren. Toestellen die niet in orde bevonden worden mogen 
niet gebruikt worden. 
De deelnemers die werken met propaan en/of butaangastoestellen moeten een brand-
blusapparaat met geldige keuring en een blusdeken in de buurt van dit toestel hebben. 
Artikel 4 - Gebruik van vuurkorven en open vuren 
Er mogen geen vuurkorven of open vuren geplaatst worden. 
Artikel 5 - Afvalverwijdering 
De standhouders die voedingsmiddelen of drank verkopen staan zelf in voor een correcte 
verzameling en verwijdering van het afval. Zij dienen ervoor te zorgen dat goed bereikbare 
afvalrecipiënten duidelijk zichtbaar in de omgeving van hun kraam geplaatst zijn. 
Restafval dient verzameld te worden in de daartoe bestemde plastic zakken welke door de 
organisator tegen betaling ter beschikking worden gesteld en moet door de deelnemers in de 
daartoe bestemde container gedeponeerd worden. 
Groenafval (versiering) wordt door de deelnemers zelf verwijderd en naar de daarvoor be-
stemde container gebracht. 
Papier/karton en glas moeten behoorlijk gesorteerd in de daartoe bestemde containers gede-
poneerd worden. 
Voor het deponeren van het afval zullen afvalcontainers geplaatst worden tussen de kerststal 
en de Lakenhal. Het afval moet na het einde van de familiale kerstnamiddag en ‘Kerst in 
Thals’ in de daartoe bestemde containers gedeponeerd worden. 
De kosten voor het opruimen van achtergebleven afval worden aan de betrokken standhou-
ders doorgerekend. 
Artikel 6 - Veiligheids- en Afvalverantwoordelijke 
Elke standhouder zal één of meerdere veiligheids- en afvalverantwoordelijke(n) aanduiden 
die tijdens het hele evenement ter plaatse is. Deze verantwoordelijke moet permanent be-
reikbaar zijn. De naam en Gsm-nummer van de verantwoordelijke moet vooraf bij de orga-
nisator worden opgegeven. 
Artikel 7 - Toepassing 
Dit reglement doet geen afbreuk aan de toepassing van de GAS-codex goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 5 oktober 2010 en het politiereglement over maatregelen voor het 
voorkomen en bestrijden van brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek, 
brandveiligheid in publieke toegankelijke tenten en de terreinen van een evenement 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 april 2011, tenzij het uitdrukkelijk afwijkt van de 
bepalingen van deze codex. 
De op grond van de artikelen 206 tot en met 221 van de GAS-codex afgeleverde vergun-
ningen blijven gelden tijdens de kerstmarkt. De burgemeester kan deze vergunningen tijdelijk 
schorsen om de openbare orde te vrijwaren. 
Artikel 8 - Sanctionering 
Elke inname van het openbaar domein die gebeurt in strijd met dit reglement, wordt be-
schouwd als een wederrechtelijke inname van het openbaar domein en moet onmiddellijk 
verwijderd worden. 
De burgemeester kan bij overtredingen van dit reglement elke bestuurlijke maatregel bevelen 
om het reglement te doen toepassen en de openbare orde te vrijwaren. 
Voor zover door andere regelgeving geen straffen of sancties zijn bepaald, kan elke inbreuk 
tegen dit reglement bestraft worden met een administratieve geldboete door de sanctione-
rende ambtenaar, of met een door het college genomen beslissing tot schorsing of intrekking 
van een afgeleverde toelating of vergunning en/of tot een tijdelijke of definitieve sluiting van 
een instelling overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 mei 1999. 



 
De gemeenteraad keurt de beslissing unaniem goed.  

                

011 Stand van zaken gerechtelijke procedure kasseien centrum 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad. 

‘’Stand van zaken gerechtelijke procedure kasseien centrum 

Het is alweer enige tijd oorverdovend stil rond de gerechtelijke procedure die lopende is in 

verband met de stukspringende kasseien in het centrum van onze stad. 

Wat is de stand van zaken in dit gerechtelijk dossier? Is er nog enige progressie de 

afgelopen tijd? 

Ondertussen blijven de stenen het één voor één begeven. Opnieuw zijn er immers tientallen, 

zoniet honderdtallen stenen, die plots een centimetertje of twee kleiner zijn. Worden deze 

stenen nog vervangen? Wie draagt de kosten van de vervanging? 

Hoeveel stenen werden er sinds de heraanleg al vervangen? Wat is de schade die de stad 

hierdoor tot op heden al heeft opgelopen?’’ 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt. 

De gerechtelijke molen draait en hij draait traag. Je kan ons dat verwijten maar wij hebben 

daar weinig impact op. De stand van zaken in de gerechtelijke procedure is dat de tweede 

deskundige, want we hebben er al een gehad, dat de tweede deskundige op 17 februari 

2017 deel twee van zijn voorverslag heeft ingediend. Daar zijn reacties op gekomen van alle 

partijen en nu is die deskundige bezig om zijn eindverslag op te maken. Als u hier gratuite 

komt beweren dat de stad dat allemaal op zijn beloop laat, dan stel ik voor dat je dat eens 

gaat bekijken in de uitgaande briefwisseling. De stad heeft, en ook andere partijen, rappels 

gestuurd naar de deskundige om zijn eindverslag neer te leggen. Want dan kunnen we 

verder. Dan kan de gerechtelijke molen verder. We kunnen alleen vragen aan de deskundige 

om zijn eindverslag neer te leggen. En we hebben als stad ook gevraagd aan de rechter om 

daar eventueel termijnen op te zetten. Maar ik ben geen rechter, we kunnen het alleen maar 

vragen. En dat is de stand van zaken van de gerechtelijke procedure. We wachten op het 

eindverslag van de tweede deskundige die al een voorverslag heeft gedaan. Ik kan daar niet 

meer of niet minder over zeggen, dat is de stand van zaken van de procedure en wij 

proberen die zoals de meesten, te beëindigen. Dat heeft voor niemand veel zin dat dat blijft 

hangen. Wat betreft de herstellingen, dat kunt u zien, voor afschilferingen of vervangingen, 

die worden gedaan door onze eigen technische dienst. Het eventuele schadebedrag zal daar 

hopelijk rekening mee houden maar daar zal de rechter over moeten beslissen. Wat wil je 

dat ik hier meer op zeg, ik ben geen rechter. Maar wij vorderen. 

 

Raadslid Daniël Marcipont: Kunt u me zeggen hoeveel stenen er bijkomend zijn vervangen? 

 

Burgemeester Jan Bertels: Daar heb ik geen cijfers van. Wij hebben een vordering ingediend 

voor de volledige vervanging van de stenen.  

 

Raadslid Daniël Marcipont: Kan u mij zeggen hoeveel het kostenplaatje intussen bedraagt? 

Vorige legislatuur ging het om een bedrag rond een miljoen euro. 

Burgemeester Jan Bertels: Ik ken dat bedrag van een miljoen euro niet. Wat wij gevorderd 

hebben voor de hele vervanging is 693.701,47 euro destijds, maar dat betekent nu exclusief 

verwijlintresten. Dat is een bedrag dat geen geheim is. Ik weet niet waar jij uw miljoen haalt. 

Raadslid Daniël Marcipont: Ik dacht dat ergens in een verslag gelezen te hebben.  



Burgemeester Jan Bertels: Dan moet je dat verslag eens terug opdiepen. Dus 693.701,47 

euro als vorderingsbedrag voor de hele herstelling en de verwijlinteresten komen er al dan 

niet bij achteraf. 

Raadslid Peter Verpoorten: Is dat inclusief of exclusief btw?  

Burgemeester Jan Bertels: Dat weet ik niet. We hebben btw moeten betalen dus ik neem 

aan dat dat btw in zal zijn maar ik weet het niet. 

Raadslid Daniël Marcipont: Kan er ook eens berekend worden hoeveel dat dat de stad al 

gekost heeft want ik denk niet dat we er met dat bedrag gaan komen, de kosten lopen nog 

altijd op. U zegt dat de stenen die momenteel stuk springen, worden vervangen. Dat kost 

neem ik aan ook een pak geld. 

Burgemeester Jan Bertels: Dat gaat onderdeel uitmaken van de vordering zoals ze op het 

einde wordt ingediend. We zullen daar een schatting van moeten doen. Maar we hebben nu 

geen telraam van vandaag is er weer een steen afgeschilferd. Dat hebben we niet. 

Raadslid Daniël Marcipont: Ik stel voor dat je daar werk van maakt. Je gaat dat nodig 

hebben. 

                

012/A Windmolens op de Molekens 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad. 

‘’Windmolens op de Molekens 

Onlangs vernamen we verontrustend nieuws dat een speler op de energiemarkt opnieuw 

plannen heeft om windmolens te plaatsen op de Molekens. Het standpunt dat onze fractie 

toen innam, blijft ook vandaag overeind. Dergelijke windmolens horen niet thuis vlakbij een 

woonwijk. De overlast die dergelijke windmolens met zich meebrengen zijn niet te 

onderschatten. Denken we maar aan de slagschaduw en geluidsoverlast. Enkele jaren 

geleden hield het schepencollege er (gelukkig) eenzelfde visie op na. Hoe staat het 

schepencollege nu ten opzichte van het idee om windmolens in onze woonwijken toe te 

laten? Andere dossiers indachtig stelt mij alvast niet gerust in deze.’’ 

 

Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad. 

‘’Windmolens Plassendonk  

Aan Plassendonk, naast de E313, zijn in augustus twee windmolens gebouwd. De turbines 

zijn al operationeel en produceren jaarlijks 9 miljoen kWh, wat neerkomt op de 

stroombehoefte van 2.600 gezinnen. Maar dat is Plassendonk in Westerlo en dat was in 

2015…  

Heden zijn er plannen voor de bouw van drie windturbines op Plassendonk in Herentals. 

Uiteraard willen we als stad meewerken om de klimaatdoelstellingen 2020 te behalen, doch 

plaatsing van windturbines in Herentals is een moeizame tocht. Door ons druk bebouwde 

grondgebied, zal de hinder die dit meebrengt zoals geluidsoverlast, slagschaduw, natuur- en 

landschapsingreep, steeds enkele of meerdere van onze inwoners treffen.  

Ook bij de plaatsing van windmolens op Plassendonk zal dit het geval zijn en zullen de 

nodige bezwaarschriften volgen. In het verleden werd op Plassendonk streng beleid gevoerd 

om het agrarisch karakter te behouden. Zo bijvoorbeeld werden verlichtingspaaltjes van een 

paardenpiste verplicht afgebroken net omwille van het agrarisch karakter. Nu blijkt dit alles 

geen belang meer te hebben.  

Veel mensen stellen zich vragen bij de plaats van deze windturbines, net op de grond die, 

toevallig of niet, eigendom is of gebruikt wordt door familie van één van onze schepenen. 

Kunt U duidelijkheid scheppen over deze keuze?  

Om te voldoen aan de normen van geluidsoverlast en slagschaduw kunnen deze 

windmolens slechts op halve kracht werken. Een dure investering met een laag rendement. 

Er moeten toch plaatsen te vinden zijn, waar het rendement veel hoger ligt? Kunnen we als 



stad niet zelf plaatsen aanduiden waar deze mastodonten worden gezet? Ik denk 

bijvoorbeeld aan onze industriezones, waar geen bewoners gehinderd worden door overlast. 

Wat is de toekomstvisie voor groene energie van het stadsbestuur?’’ 

Om eventueel debat open te gooien, volgend voorstel ter stemming:  

“De gemeenteraad beslist dat alle windturbines op het grondgebied van Herentals in de 

regenboogkleuren dienen geschilderd te worden.”  

 

Burgemeester Jan Bertels stelt voor om de twee vragen samen te behandelen. 

 

Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 

Daniël en Dirk, het college en de gemeenteraad kunnen beamen dat windmolens in 
Herentals een moeilijk iets is. We kennen allemaal de discussies die we hier de voorgaande 
jaren gevoerd hebben. U stelt nu zelf voor: waarom geen windmolens in industriegebied? We 
hebben dat als stadsbestuur altijd gepromoot maar we stellen wel vast dat er van 2008 al 
een aanvraag lopende is die van de ene beroepsprocedure naar de andere gaat en dat er in 
Klein Gent, ook al zijn we daar gestart in 2008 met een vraag van een energieleverancier om 
daar vijf windmolens te plaatsen, nog geen enkele windmolen geplaatst is. We moeten 
stellen dat het een moeizame procedure is om windmolens en zeker in Herentals geplaatst 
te krijgen. Een ander geval is Hoevereveld. Daar is een aantal jaren geleden gebleken 
tijdens de procedure dat niet aan alle voorwaarden waaraan een windmolenproject moet 
voldoen, voldaan werd, zodat het project Hoevereveld destijds niet vergund is. En er is een 
gelijkaardig verhaal in de Honingstraat. Tot op heden hebben alle windmolenprojecten in 
Herentals niet tot een vergunning geleid. Wel is er nood aan bijkomende windenergie en 
wordt dit door de Vlaamse overheid sterk gepromoot. We kennen de klimaatdoelstellingen en 
vorig jaar, in 2016 heeft minister Tommelein samen met minister Schauvlieghe windkracht 
2020 gelanceerd. De Vlaamse regering heeft onder hun impuls een stappenplan, een plan 
van aanpak, goedgekeurd waarin de Vlaamse overheid ijvert voor meer windenergie, meer 
windmolens en vooral ook snellere vergunningsprocedures. Zij hebben het stappenplan 
goedgekeurd waardoor de drempels die ze ervaren, niet alleen in Herentals maar in heel 
Vlaanderen, om vergunningen voor windmolenprojecten goed te keuren, trachten weg te 
werken. Ze zijn van principe dat windmolens overal, ongeacht de gewestplanbestemming, 
moeten kunnen. Zelfs in natuurgebied, haalt minister Tommelein aan. Dirk, jij haalt op een 
gegeven moment aan: ‘’Waarom streng zijn voor landbouwbedrijven, als je toch een 
windmolen kan planten in agrarisch gebied?’’. Het is echter de codex die de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaalt, waaraan een gemeente of een stad als 
Herentals zich dient aan te houden. En het is niet dat een windmolen volgens de Vlaamse 
overheid vergund kan worden in landbouwgebied dat wij dan maar bij een landbouwer 
toestaan om verlichtingspalen voor paardenpistes te vergunnen, zo werkt dat niet. Wij dienen 
ons te schikken naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden die streng zijn en waaraan wij 
ook elke aanvraag aftoetsen. Dat windplan 2020 is gelanceerd en dat zal waarschijnlijk de 
reden zijn waarom wij tot op heden weet hebben van drie energieleveranciers die op 
Herentals grondgebied in die omgeving, net waar ik woon, op zoek zijn naar grond voor het 
organiseren van windmolenprojecten. Drie energieleveranciers zijn daar de boer op aan ’t 
gaan. Is dat omdat ik daar woon? Vermoedelijk niet, denk ik dan. Wat wel duidelijk is, is dat 
de Vlaamse overheid dit ondersteunt. Het departement omgeving heeft een kaart, een 
hernieuwbare energie-atlas opgemaakt, waar voor gans Vlaanderen, voor elke vorm van 
vernieuwbare energie, in kaart gebracht wordt en visueel toont wat er tot op heden is 
gerealiseerd en wat binnen de huidige beleidskaders de potenties zijn. Zij hebben dat in 
kaart gebracht, iedereen kan dat raadplegen via geopunt, met een redelijke 
detailleringsgraad. Wat stellen we dan vast? Als we op die kaart inzoemen op Herentals dat 
effectief bevestigd wordt wat wij hier allemaal ervaren, dat windenergie weinig potentie heeft 
op het grondgebied van Herentals. Dat is geen kaart die de schepen maakt of de 
aspergeboer of deze gemeenteraad… Dat is een kaart die de Vlaamse overheid maakt op 
het vlak van elk type van hernieuwbare energie, op basis van de gekende randvoorwaarden, 
en die zijn streng. U stelt dat terecht, om overlast te beperken, zijn er afstanden ten opzichte 
van pijpleidingen, hoogspanningsleidingen, woningen, Sevesobedrijven, infrastructuren of 



luchtroutes. De Vlaamse overheid heeft die allemaal in kaart gebracht en daarvan getoond 
wat de potenties zijn in gans Vlaanderen en daaruit blijkt dat er weinig potenties zijn voor 
windenergie in Herentals en iets hogere potenties, u kunt de kleurschakeringen zien, in de 
omgeving van de E313, een beetje erboven, een beetje eronder, de zone Hoevereveld, de 
zone Plassendonk – Hezewijk , heeft daar een iets hogere potentie maar nog niet gigantisch 
hoog. Dat is een huiswerk dat u zelf kunt maken, dat is heel objectief, dat is de Vlaamse 
overheid die dat in kaart brengt. En waarschijnlijk zal die kaart de aanleiding gegeven 
hebben dat drie energieleveranciers gelijktijdig aan het bekijken zijn hoe ze in die omgeving 
optimaal windmolens zouden kunnen inplanten. De Vlaamse overheid heeft met windkracht 
2020 een heel duidelijk stappenplan gemaakt van hoe de leveranciers moeten te werk gaan. 
Als u dat naleest, ziet u dat er eigenlijk heel weinig inspraak van de gemeenten gevraagd 
wordt. Ze moeten gewoon het plan volgen en aan de voorwaarden voldoen en de gemeente 
moet daar eigenlijk niet bij betrokken worden. Wat wij nu wel weten van die drie projecten is 
het volgende: Engie heeft de stad gecontacteerd een tijdje geleden. Daar is een 
administratief overleg geweest, zij hebben te kennen gegeven dat zij een infomoment 
hebben gegeven voor de buurt. De administratie heeft dat overgemaakt aan het 
schepencollege, er is een project in voorbereiding maar we hebben daarvan nog geen 
dossier gezien. We hebben vandaag van de administratie vernomen dat er effectief een 
dossier is binnengebracht bij de provincie want de provincie is vergunningverlener. Stad zal 
daarbij gevraagd worden om advies te verlenen en het openbaar onderzoek te organiseren. 
Een tweede leverancier heeft vandaag contact genomen met de administratie met de vraag 
voor een overleg om hun project toe te lichten. Van de 3e leverancier hebben we geen weet 
over de stand van zaken. Daar weten we alleen dat grondeigenaars of gebruikers benaderd 
zijn. Dat is de toestand tot vandaag. Voor de stad is de positionering in industriegebied het 
meest gewenste. Het staat buiten kijf, als dat een dossier is waarop een gemeenteraadslid of 
een collegelid bij betrokken is, dat zij zich volledig zullen distantiëren bij de besluitvorming. 
Dat hebben wij altijd heel correct gedaan. Windenergie is dus moeilijk in Herentals maar wij 
staren ons daar niet blind op en onderzoeken andere opportuniteiten. Omdat windenergie 
moeilijk is, zijn we volop bezig om warmtenetten en diepe geothermie projecten te 
ontwikkelen. We willen daar zeker onze verantwoordelijkheid in nemen. Dat lijkt wel een 
haalbare kaart met veel potentie hier in Herentals. Wat betreft uw vraag naar de 
regenboogkleuren, ik geef de volle bevoegdheid aan de raadsleden om daar een voorkeur 
over uit te spreken. 
 
Raadslid Daniël Marcipont: Het was me inderdaad al wel bekend dat een aantal gronden 
daar in de buurt eigendom zijn van een van de schepenen. Maar ik wist niet dat dat het 
betrokken perceel is waar mogelijk een windmolen op zou komen.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Wij hebben geen weet van een dossier dat ingediend is, dat zit 
bij de provincie. Van zodra dat hier binnen komt, zal de administratie bekijken over welke 
gronden het gaat.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: U weet niet over welke gronden dat het gaat? 
 
Burgemeester Jan Bertels: Daniel, de schepen zegt terecht dat het dossier ingediend is bij 
de provincie, je moet ook luisteren naar wat de schepen zegt. Als de provincie het dossier 
volledig en ontvankelijk verklaart … 
 
Raadslid Daniël Marcipont: Een beetje ernstig alstublieft. Ik denk dat de schepen uiteindelijk 
wel weet dat haar gronden… 
 
Burgemeester Jan Bertels: Daniel, wij moeten een dossier krijgen van de provincie dat 
ontvankelijk en volledig verklaard is … 
 
Raadslid Daniël Marcipont: Ik denk dat de gemeente volledig op de hoogte is via informele 
contacten over welke gronden het gaat, en los van dat denk ik dat mevrouw de schepen toch 
wel weet wat zij, of familie van haar, met de gronden van plan is.  



Schepen Mien Van Olmen: Daniël alstublieft. Ik hou niet van die insinuaties. 
 
Raadslid Daniël Marcipont: Ik wil dat net vermijden. 
 
Schepen Mien Van Olmen: Er zijn gesprekken geweest met de administratie over een  
dossier, de administratie vraagt niet van wie zijn welke gronden, dat gaat over het principe, 
we hebben die informatie op dat moment niet gekregen. Maar vanaf het moment dat mijn 
familie betrokken is geworden bij onderhandelingen heb ik dat hier onmiddellijk gemeld, bij 
de administratie, bij het schepencollege, dat hoefde op dat moment zelfs nog niet. Ik ben 
daar steeds heel transparant in. Maar als men in de omgeving van Plassendonk gaat 
zoeken, dan is het misschien niet onlogisch dat men in de omgeving van aspergevelden 
komt, of in velden waar de vader van mijn oudste dochters een landbouwbedrijf heeft. Er zijn 
daar twee landbouwbedrijven in die omgeving waar de schepen familiebanden mee heeft. Ik 
ben daar heel eerlijk en transparant in en die zijn benaderd, ik heb dat ook onmiddellijk 
gemeld, terwijl dat zelfs nog niet hoefde en wij zullen daar correct in handelen. Er is daar 
geen enkele discussie rond en ik heb daar geen enkele voorbespreking van bijgewoond.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: Wat is de juiste procedure van de stad? 
 
Schepen Mien Van Olmen: Voor alle duidelijkheid: de schepen dient geen dossier in, de 
energieleveranciers dienen een dossier in. De energieleveranciers hebben met veel mensen 
onderhandelingen en gesprekken gevoerd maar het concrete dossier zal ingediend worden 
bij de provincie. Als dat volledig en ontvankelijk verklaard wordt, zal dat worden doorgestuurd 
naar hier en dan nemen wij daar kennis van en zullen wij de correcte procedure opstarten. 
Dat wil zeggen, de betrokkenen aanschrijven voor openbaar onderzoek en het dossier hier 
intern voorleggen voor advies. Het zal de correcte procedure doorlopen. 
 
Raadslid Daniël Marcipont: De administratie geeft dan gewoon een advies aan de provincie.  
 
Schepen Mien Van Olmen: De vergunningverlener is de provincie. De stad organiseert het 
openbaar onderzoek en de stad verleent een advies. Zo is dat ook met de andere dossiers in 
het verleden gegaan, wij zijn geen vergunningverlener voor grootschalige 
windmolenprojecten. Dat is voor de hogere overheid en in deze de provincie. 
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Het is niet omdat windturbines lijken op asperges, dat ze bij jullie 
zijn uitgekomen. Maar het blijft een feit dat het moeilijk is in Herentals om een zone te vinden 
waar niemand er last van heeft. Dat heeft ook te maken met de chaotische ruimtelijke 
ordening die we al sinds de jaren zeventig in Vlaanderen of België kennen waarbij er te pas 
en te onpas overal gebouwd is en waar er nergens nog een stukje vrije ruimte over is. Maar 
we voelen toch wel aan dat er in Herentals blijkbaar toch geen plaats is zonder daar de 
mensen te storen. Ik heb vorig jaar ook de vraag gesteld in verband met zonnepanelen, hoe 
zit het daarmee. U haalt zelf ook aan dat windmolens moeilijk liggen. Daar is al een dossier 
van 2008 lopende. Maar dan moet je inderdaad naar andere hernieuwbare energie 
toewerken, warmtenetten en zonnepanelen, daar moet dan wat meer aandacht aan besteed 
worden.  
 
Schepen Mien Van Olmen: En die goede ruimtelijke ordening gaan we dan oplossen met 
regenboogwindmolens? 
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Dat zou het uitzicht van de mensen een beetje vrolijker maken. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Dirk, hou jij die stemming aan want zoals de schepen net heeft 
uitgelegd, moeten wij advies verstrekken aan de provincie en wij hebben geen voorwaarden 
op te leggen. Als de stemming wordt aangehouden heeft elke fractie nog het recht om een 
stemverklaring te geven over de regenboogkleuren. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Niet volgens het huishoudelijk reglement  



Burgemeester Jan Bertels: Als er een stemming gevraagd wordt wel.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Volgens het huishoudelijk reglement heeft ieder raadslid  … 
 
Burgemeester Jan Bertels: We hebben inderdaad de gewoonte dat iedere fractie een 
stemverklaring geeft. Daniël, jij wil eerst nog repliceren of is dit al een stemverklaring? 
 
Raadslid Daniel Marcipont: Ik heb nog geen antwoord gekregen op een vraag waar ik graag 
een antwoord op zou krijgen en dat is: onderschrijft het stadsbestuur nog steeds het 
standpunt dat ingenomen is in de voorgaande dossiers? 
 
Burgemeester Jan Bertels: We moeten nog een dossier krijgen en dan we zullen het dossier 
objectief beoordelen als we het dossier hebben.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: Die dossiers zijn er geweest en mijn vraag is: onderschrijft het 
stadsbestuur nog steeds het standpunt dat ingenomen is in de voorgaande dossiers met de 
argumenten die toen zijn aangehaald? 
 
Schepen Mien Van Olmen: Daniël, als u stelt dat aan alle randvoorwaarden moet voldaan 
worden, uiteraard. Elk dossier, zowel dat van aan Klein Gent, in het Hoevereveld, ten 
noorden van de E313, of in de Honingstraat, hebben wij elk dossier apart bekeken en 
onderzocht of het voldeed aan de geldende normen en we zullen dat met de toekomstige 
dossiers niet anders doen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Naar aanleiding van de stemming die Dirk aanhoudt, zijn er nog 
tussenkomsten? 
 
Raadslid Kathleen Laverge: N-VA vindt dat de geëigende procedure zijn beloop moet 
kennen, daar kunnen dan bezwaren op komen en wij gaan er van uit dat dat grondig gebeurt 
en dat er een advies uit volgt volgens de redenering die de stad altijd al gevolgd heeft. Wij 
vinden ook wel dat als we af willen van kernenergie, er steeds meer alternatieve 
energiebronnen zullen moeten aangeboord worden. Op welke grond dat gebeurt, is 
irrelevant, zolang dat maar gebeurt zonder overlast te veroorzaken, waar dat kan vermeden 
worden. Het is dus fijn te horen dat de stad andere opties exploreert en we hopen dat we 
daar verder mee kunnen. Zonnepanelen zijn daar ook een stap in natuurlijk, geothermie is 
net dat stapje verder.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Wij doen ons best. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Dan moet ik letterlijk voorlezen over iets waarover we geen 
beslissingsmacht hebben namelijk het voorstel van Dirk: “De gemeenteraad beslist dat alle 
windturbines op het grondgebied van Herentals in de regenboogkleuren dienen geschilderd 
te worden.” 
 
Stemmen voor: Van Thielen en Vanooteghem 
Stemmen tegen: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, 
Moons, Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Laureys Koen, Laverge, Tegenbos, Laureys Pieter, 
Marcipont en Sterckx 
 
Het voorstel wordt verworpen.  

                

012/B Windmolens Plassendonk 
Zie antwoord punt 012/A 

                



013 IBA’s 
Raadslid Erik Vervoort heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 
‘’IBA’s 
Naar aanleiding van verschillende bezorgdheden van burgers die plots geconfronteerd 
worden met de boodschap om een IBA te moeten plaatsen, volgende vragen. 
- Tot wanneer heeft men de tijd om een IBA te plaatsen ? 
- Wie komt die bij de burger verkopen ? 
- Welke kosten zijn er aan verbonden? 
- Worden onderste boven gegraven tuinen in ere hersteld ? 
- Algemeen, hoe verloopt de hele procedure ? 
Bovenstaande vragen zijn een greep uit de vragen die ik heb ontvangen de voorbije 
weken en het lijkt me zinvol deze duidelijk toe te lichten.’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
We kunnen inderdaad meer inzetten op communicatie. We hebben hier een heel mooi 
project in Herentals. We nemen onze verantwoordelijkheid. De Vlaamse overheid heeft een 
zoneringskaart opgesteld waar heel duidelijk in kaart wordt gebracht waar er nog riolering 
komt, waar er geen riolering komt en waar mensen zelf hun afvalwater moeten saneren. We 
hebben toen beslist dat we die verantwoordelijkheid overnemen van de inwoners. Wij gaan 
zelf op die locaties langs om die IBA’s te plaatsen. We nemen die kost op ons. Wij hebben 
hiervoor ook een onderhoudscontract. Die IBA wordt op hun terrein geplaatst en zij moeten 
zelf de afkoppeling van het hemelwater doen. Dat zijn werken die ze zelf moeten doen. We 
stellen een aannemer aan om die werken te doen en we hebben een deskundige adviseur 
die de afkoppeling begeleidt. De adviseur begeleidt hen ook om subsidieaanvragen te doen. 
De kosten die zij maken om de infiltratie te voorzien, daar hebben wij een subsidiereglement 
voor. Wij betalen de kosten voor 80% terug. Dat is een grote service naar de mensen. De 
sanering van het afvalwater moet echt gebeuren om de goede waterkwaliteit te behalen. In 
Vlaanderen is dat geen sinecure, we hinken echt achterop. We hebben een aantal jaren 
gewerkt op vrijwillige basis, uiteraard vanuit het zoneringsplan. Sinds een aantal jaren zijn er 
ook deadlines. De Vlaamse overheid heeft prioritaire IBA’s bepaald. Tegen 2017 moeten in 
Herentals een 26-tal IBA’s geplaatst worden, in de meest precaire zones. Vooral in de zone 
van de Kleine Nete willen zij een goede waterkwaliteit behalen. Dit is nu de eerste keer dat 
we niet vrijwillig werken en waar er een verplichting is vanuit Vlaanderen. Dat is op het 
college geweest, dat stappenplan is uitgerold. Ze hebben allemaal een brief gekregen, we 
kloppen bij hen aan. Ze hebben die verplichting, de stad neemt die verantwoordelijkheid. Er 
komt een aannemer die werken uitvoert en een deskundige zal hen begeleiden. Hun kosten 
worden vergoed. Het is misschien voor die mensen geen goede boodschap maar het is wel 
belangrijk dat we dat doen. Er zijn weinig gemeenten die hun verantwoordelijkheid nemen. 
Je zou kunnen zeggen dat we daar in moeten talmen omdat de mensen dat niet graag 
hebben, maar dat doen we niet. We willen effectief onze verantwoordelijkheid daarin nemen. 
Als u reclamaties hoort over de communicatie, willen we zeker bekijken hoe we daar in 
kunnen bijspringen. Zulke zaken mogen het project niet ondersneeuwen. Het is een mooi en 
kostelijk project en het is belangrijk om een goede waterkwaliteit te garanderen. 
Raadslid Erik Vervoort: Het blijft een beetje gevoelig liggen. Ik heb gesurft naar de website 
van de VMM, om te kijken of er een eindterm was. Er staat geen eindterm vermeld. Je zou 
daarvan gebruik kunnen maken om een aantal gevallen de tijd en te ruimte te geven en te 
laten voor wat het is. Het kan bijvoorbeeld voor de volgende eigenaar zijn. Het is een mooi 
initiatief, het water moet gezuiverd worden. Maar moet dat nu dit jaar nog plotsklaps 
gebeuren? Zo komt die boodschap nu over.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Er is een prioritering opgemaakt, er zijn 26 locaties aangeduid 
die nog dit jaar moeten gesaneerd worden. Tegen 2021 zijn er dat nog een 40-tal. Wij 
hebben dat ook in de budgetten voorzien, zo dat we dat kunnen waarmaken. Er is een 
duidelijke deadline opgelegd. Er is geen discussie mogelijk, dat is een beslissing van de 
Vlaamse regering.  
 



Raadslid Erik Vervoort: Je komt bij die mensen in de tuin, die is proper aangelegd met 
bloemen. En dan moet je zeggen: ‘’Hier gaan wij een put graven.’’ Dat is ook een 
bezorgdheid. Misschien moet dat individueel met die mensen bekeken worden. Misschien 
kan die put op een andere plaats gegraven worden. 
 
Burgemeester Jan Bertels: De communicatie kan misschien beter. We gaan dat verfijnen en 
verbeteren. De meetpunten hebben wij opgelegd gekregen en die moeten we ook wel halen. 
Daar wordt volgens de VMM de meeste en snelste meerwaarde gehaald. We willen die 
waterkwaliteit naar boven krijgen. Maar waar en hoe dat gebeurt, dat wordt normaal met de 
aannemer, de afkoppelingsdeskundige en de eigenaar besproken. Het blijft een ingreep op 
uw eigendom. 
 

                

014 Buurtbos Keinigestraat 
Raadslid Ludo Van den Broeck heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Buurtbos Keiningestraat 
De stad heeft de intentie het Keiningebos in Noorderwijk grondig aan te pakken in 
samenspraak met de buurtbewoners. Door de jaren heen is het bos verwilderd en eerder 
kaprijp, zijn er verschillende schuurtjes, houtbergingen, afvalhopen opgetrokken of ontstaan. 
Hoe ver staan we met de werken en hoe ziet de planning eruit.’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Het Keiningebos achter het kerkhof in Noorderwijk is al lang een doorn in het oog van de 
omgeving. Er wordt alsmaar meer gesluikstort, illegale hokjes opgericht en het bos wordt niet 
altijd goed onderhouden. Er was al eens een calamiteit dat er een boom omwaaide, er was 
toch wel een gevoel van onveiligheid. In overleg met de natuurwachter is er beslist om een 
kaalkap te doen van het bos en daarna een vernieuwing te doen. Maar dat gebeurt wel 
participatief met de buurt. Het blijft een bos, het wordt heraangeplant conform het 
Bosdecreet. We zijn in overleg met de buurt gaan kijken hoe we dat kunnen heraanplanten 
zodat ze dat meer als hun bos zouden beschouwen en daarvan genieten. Er was een 
duidelijke vraag voor het plaatsen van een zitbank en rustpunten. We hebben een eerste 
overleg gehad met de groenambtenaar, in samenwerking met Bosgroep Zuiderkempen. Zij 
ondersteunen ons in dit project. De nieuwe aanplant gaan we in de loop  van november 
tonen aan de buurt en we gaan samen met de school herbebossen. De aannemer is via ANB 
aangeduid en de kapwerken kunnen deze winter starten. We hebben heel duidelijk gesteld 
dat dat niet kan gebeuren in de periode van Allerheiligen. Deze winter zal dat bos gekapt 
worden en hopelijk kunnen we in februari heraanplanten.  
 

                

015 Houding IKA inzake groene energieholding Zephyr 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Houding van IKA inzake weigering tot fusie in een Vlaamse groene-energieholding 
In de media is de laatste weken aandacht gegeven aan de houding van de raad van bestuur 
ik plan van de vijf andere investeringsintercommunales in een groene-energieholding, 
Zephyr genaamd.  Ook voor Vlaams minister Bart Tommelein is dit een streep door de 
rekening. Het was de bedoeling van de minister om met die nieuwe structuur naar de beurs 
te trekken waardoor ook burgers zouden kunnen participeren in de energiesector. Gezien 
ook onze stad een afgevaardigde heeft in de raad van bestuur van IKA, hadden wij graag de 
volgende vragen gesteld : 
1. Tijdens welke raad van bestuur van IKA werd deze beslissing genomen, nu ik deze 

beslissing niet terugvindt in de verslagen van de bestuursraden van 27.03, 22.05 en 26.06 
van dit jaar. 

2. Werd die agenda van deze raad van bestuur door onze gemeenteraad goedgekeurd? 



3. Welke houding heeft onze afgevaardigde tijdens deze raad van bestuur ingenomen en op 
welke gronden heeft hij of zij zich hiervoor gebaseerd?  Was hij of zij hiervoor 
gemandateerd door de gemeenteraad?’’ 

 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  
Uw vraag komt eigenlijk iets te vroeg. Ik weet niet of er collega’s naar de informatiesessies 
geweest zijn die door IKA en IVEKA georganiseerd zijn? De opsplitsing van IKA in Zephyr en 
IVEKA moet nog naar deze gemeenteraad komen. Daar moeten wij als gemeenteraad nog 
een mandaat voor bepalen en de houding die wij gaan aannemen in de bijzondere algemene 
vergadering van december. Je hebt in het vorig dossier geen mandaat gegeven. Er is op 11 
september 2017 een raad van bestuur geweest, je hebt de neerslag daarvan kunnen lezen in 
een deel van de media. De raad van bestuur heeft geen eensgezind standpunt ingenomen 
met betrekking tot de ‘dossiersplitsing’ van IKA. Er is een nieuwe raad van bestuur geweest 
op 18 september 2017. We maken dan de cirkel rond met wat ik eerst gezegd heb. De raad 
van bestuur heeft het dossier zonder adviezen doorgestuurd naar de verschillende 
gemeenten die betrokken zijn bij de intercommunale IKA. Dat dossier is nu overgemaakt en 
dat moeten wij naar de gemeenteraad brengen, om het mandaat van de afgevaardigde te 
bepalen. Heel de discussie komt nog. Waarom is er ongenoegen? Onze afgevaardigde had 
geen mandaat en is niet gegaan. De documenten waren veel te laat toegekomen waardoor 
ze niet goed konden bekeken worden. Onze afgevaardigde was niet aanwezig op de raad 
van bestuur omdat er geen mandaat was en de stukken veel te laat zijn binnengekomen. 
Heel dit dossier komt naar aanleiding van de statutenwijziging die wordt voorgelegd op de 
algemene vergadering van IKA. Dat zal de gemeenteraad van november, uiterlijk december 
zijn.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Het is mij duidelijk, ik voelde mij lichtjes gepasseerd.  
 
Burgemeester Jan Bertels: We zouden niet durven, en we zouden niet kunnen ook niet. Een 
statutenwijziging moet hier op de gemeenteraad komen.  
 

                

016 Bedrijfskosten IKA 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad:  

‘’In de jaarrekeningen van IKA, lezen we dat de bedrijfskosten voor het jaar 2014 € 334.359, 

en voor het jaar 2015 € 313.878.  

Ik stelde hierover in februari 2017 een schriftelijke vraag aan het college - waarvoor deze 
kosten werden gemaakt, nu er géén personeel ingeschreven is.  
Ik kreeg als antwoord dat men dit niet wist, maar men ging navraag doen. Ik herhaalde mijn 
vraag op de gemeenteraad van 6 juni 2017, naar aanleiding van de aanduiding van de 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKA. De burgemeester antwoordde 
toen dat IKA nog altijd niet geantwoord had, maar dat zij opnieuw gingen aandringen... 
Intussen is het jaarverslag voor 2016 eveneens beschikbaar en zien we opnieuw een kost 
van € 347.586,40... 
IKA heeft dus op drie jaar tijd een miljoen euro uitgegeven, zonder dat daar personeel werkt, 
en zonder dat wij intussen zicht hebben gekregen op het detail van deze kosten. Dit is 
onaanvaardbaar. 
Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de vraag welke stappen de stad gaat 
ondernemen om te zorgen dat de boekhouddetails van IKA ter beschikking zijn van alle 
gemeenteraadsleden zodat wij zicht krijgen op deze uitgaven.’’ 
 
Schepen Liese Bergen antwoordt.  
Je hebt deze vraag schriftelijk gesteld aan het college. Deze vraag is bij ons toegekomen op 
13 februari 2017, op 20 februari 2017 is deze vraag beantwoord door het college. Op 24 
februari 2017 hebben wij een eerste brief verstuurd naar IKA. We hebben daar uiteindelijk 
geen antwoord op ontvangen. We zijn onder meer naar aanleiding van jouw vraag niet op 
onze lauweren blijven rusten. We hebben die vraag wel degelijk nog een tweede maal 



gesteld. Het gaat hier over werkingskosten. IKA heeft zoals je zelf terecht opmerkte, geen 
eigen personeel in dienst. Uit kostefficiëntie wordt de werking vanuit de schoot van Intermixt 
georganiseerd, samen met andere financieringsverenigingen. Intermixt heeft wel een tiental 
personeelsleden in dienst, voornamelijk mensen die bezig zijn met de werking zelf zoals een 
boekhoudkundige. In Intermixt zitten er zeven financieringsverenigingen samen met Publigas 
en Publi-T. Als ik kijk naar de kosten, grosso modo kan ik zeggen dat de hoofdbrok gaat naar 
boekhouding en secretariaat. Dat gaat ongeveer over 225.000 euro in totaal. De 
vergaderkosten zijn ongeveer 100.000 euro, verzekeringskosten van 9.500 euro en 
commisariskosten van 7.804 euro. In 2016 waren er enkele eenmalige kosten, voornamelijk 
naar aanleiding van verlenging van de duurtijd met 18 jaar. Dat is het antwoord dat ik van 
hen gekregen heb.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Ik ken hun antwoord, in het jaarverslag van 2016 hebben ze daar 
een vage uitleg toegevoegd. Ik wil de boekhouddetails hebben. Ik vind het niet kunnen dat ik 
die nog altijd niet gehad heb. Ik vraag daar al meer dan zeven maanden naar. Dat zijn lijsten 
die de boekhouder heeft om het verslag te maken.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Je hebt daar een punt qua transparantie. We hebben dat als 
gemeente al twee keer gevraagd. We gaan aan de betrokkene  - los van het feit dat die nu 
bij Intermixt zit of niet, hij werkt nog voor IKA – details vragen en hoe de bedragen zijn 
samengesteld. In de raad van bestuur wordt het ook gevraagd, desnoods op de algemene 
vergadering als het moet. We hebben dat bij andere intercommunales ook al gedaan. Vanuit 
de stad is er geen reden om niet transparant te zijn. 
 
Raadslid Peter Verpoorten: Het werkt op mijn zenuwen, ik wacht daar al meer dan zeven 
maanden op.  
 
Burgemeester Jan Bertels: We hebben ze gevraagd maar we moeten ze ook krijgen. We 
gaan ze blijven vragen. Met meer aandrang desnoods. OK?  
 
Raadslid Peter Verpoorten: OK. 
 

                

017 Overdreven snelheid in de binnenstad 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad:  

‘’Op de gemeenteraad van 4 juli bespraken we de problematiek van de overdreven snelheid 
in de Herentalse binnenstad en de nood aan meer snelheidscontroles. De conclusie van 
deze bespreking, zoals geformuleerd door de burgemeester, was duidelijk: er moet meer 
gebeuren. Graag had ik dan ook de vraag gesteld naar de stand van zaken van dit dossier. 
Welke stappen werden er intussen genomen, en hoe ver staan we met het opvoeren van het 
aantal snelheidscontroles?’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt. 
Ik ga eerst de schepen van mobiliteit laten antwoorden.  
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Zoals ik vorige raad ook heb beloofd, heb ik dat toegevoegd aan de agenda van de 
politieraad. De aanwezige politieraadsleden zullen dat kunnen bevestigen. Volgende week 
woensdag zal de kwestie op de politieraad besproken worden.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Dat klopt,  dat komt nog, de discussie moet nog gevoerd worden 
op de politieraad. Dat is ook naar aanleiding van de begroting van de politiezone. Er wordt 
aan dat punt een toelichting gewijd. We hebben dat effectief geagendeerd en we nemen dat 
ter harte.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: In welke vorm is dat geagendeerd, als ik zo curieus mag zijn.  



 
Burgemeester Jan Bertels: De begroting van 2018 is sowieso geagendeerd voor de 
politiezone, het punt zoals de schepen dat vorige gemeenteraad heeft toegelicht, is ook 
geagendeerd als een toegevoegd punt als het ware op de politieraad van volgende week.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Is er een voorstel van beslissing? 
 
Burgemeester Jan Bertels: Daar wordt een discussie aan gewijd op de politieraad. Ik moet 
de eer houden aan de politieraad. We zullen daar zien hoe de discussie met de andere 
betrokkenen zal gevoerd worden.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Je gaat daar een beslissing bricoleren.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wij bricoleren niet. De tekst is ingediend zoals de schepen hem 
heeft overgemaakt aan de korpsoverste, de secretaris van de politieraad.   
 
Raadslid Peter Verpoorten: U heeft die nu niet mee?  
 
Burgemeester Jan Bertels: De verslagen van de politieraad worden openbaar. Je kan die 
gerust opvragen, dat is geen probleem. Juist, je kunt zelfs komen kijken.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Dat moet ik aan mij laten voorbij gaan.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Je moet prioriteiten stellen in het leven.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik mag het woord nemen als er een punt is dat niet met de 
waarheid strookt. De verslagen zijn niet openbaar, ze staan niet op de website.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Maar je kunt ze wel inkijken. Bon, volstaat dat Peter? Vervolg, 
volgende week woensdag op de politieraad.  
 

                

018 Onderzoek luchtkwaliteit Herentals 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad. 
‘’Onderzoek luchtkwaliteit Herentals 
Op de gemeenteraad van 7 maart 2017 bespraken we de problematiek van de luchtkwaliteit 
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 
Schepen Van Olmen stelde toen: 'Meneer Verpoorten, ik denk dat we hier allemaal jouw 
bezorgdheid delen. We zijn bezorgd over de gezondheid van onze burgers, inwoners en de 
mensen die hier komen werken en het is belangrijk dat de luchtkwaliteit hier goed zit. (...) Ik 
stel voor dat we de vraag stellen aan VMM. Dat project van VITO zal hen zeker ook wel 
bekend zijn. We zullen bekijken wat de mogelijkheden zijn om op een snelle en accurate 
manier een aantal metingen te kunnen doen in Herentals.' Snel en accuraat is natuurlijk 
belangrijk - we zitten intussen meer dan een half jaar verder. Ik was dan ook teleurgesteld 
toen ik op mijn schriftelijke vraag naar de stand van zaken op 2 augustus het antwoord kreeg 
'de administratie is bezig met het uitwerken van een voorstel'... Ik wil hier vandaag dan ook 
opnieuw de vraag stellen naar de stand van zaken van dit dossier en hoop iets meer te 
mogen vernemen dan 'dat men er mee bezig is'.’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 
Ik denk dat uw vraag van in het begin van het jaar een terechte bezorgdheid was en ook een 
goed idee en ik heb dat toen ook beaamd en we willen ons meer verdiepen in de 
luchtkwaliteit van onze stad om te kijken welke maatregelen we dan mogelijks kunnen doen. 
Dat ‘snel en accuraat’, ik stel met u vast dat dit inderdaad moeizamer verloopt dan verwacht. 
Wij hebben naar aanleiding van jouw vraag terecht de eer aan jou gelaten. We hebben 
onmiddellijk contact opgenomen met de VMM met de vraag vanuit de gemeenteraad om 



metingen te doen in Herentals rond luchtkwaliteit. We hebben hen de vraag gesteld om te 
kijken wat de mogelijke samenwerking zou kunnen zijn enerzijds naar die metingen maar 
anderzijds naar een meer structurele monitoring van de luchtkwaliteit. We hebben pas in de 
loop van augustus een eerste antwoord gekregen waarin ze zeggen dat ze die vraag al van 
meerdere gemeenten hadden ontvangen en dat zij in de loop van september daarover een 
beslissing zouden nemen. Pas dan zouden ze ons kunnen informeren of ze op onze vraag 
zouden kunnen ingaan. We hebben dan nog eens bijkomende duiding en motivatie gedaan. 
De vraag is dus onmiddellijk gesteld en we hebben meermaals aangedrongen maar VMM 
heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven. We hebben intussen niet stilgezeten maar 
we zijn ook ingegaan op de suggestie die Hubert toen gedaan heeft om beroep te doen op 
de expertise van VITO. Ik had toen gezegd dat we samen met VMM gingen bekijken welke 
samenwerking mogelijk was met VITO maar omdat VMM toen geen spoedig antwoord kon 
geven, hebben we zelf contact opgenomen met VITO. Ze hebben ons een aantal 
ondersteuningen die zij bieden, overgemaakt en er is al een eerste overleg geweest. Zij doen 
al heel wat, zij maken al kaarten voor de Vlaamse overheid. Dat gaat zeer gedetailleerd op 
Vlaams niveau. Het probleem is dat wij als stad die kaarten nog niet ter beschikking hebben. 
Er is dus al veel meer gedetailleerde informatie ter beschikking bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij dan dat wij momenteel kunnen raadplegen. We hebben intussen ook 
gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij of we die gedetailleerde informatie ter 
beschikking krijgen want die modelkaarten die zij opgemaakt hebben over het hele 
grondgebied en dus ook voor Herentals, houden rekening met de straatopbouw. De 
luchtkwaliteit hangt sterk samen met de bebouwing, de bouwhoogte en de breedte van de 
straat en VITO heeft redelijk gedetailleerde informatie al in kaart gebracht maar ze mogen 
dat aan ons niet geven. Die vraag is aan VMM gesteId en ik heb de vraag vandaag nog 
gesteld aan de adjunct maar voorlopig hebben we die informatie nog niet. Dan heeft VITO 
ons het aanbod gedaan om samen met hen metingen te gaan doen met gemeentepersoneel 
of met vrijwilligers. We hebben al eens afgetoetst of dat mogelijk zou zijn langs 
schoolfietsroutes of op een aantal precaire punten. We kunnen een aantal routes in kaart 
brengen of een paar vaste meetpunten instellen zoals bijvoorbeeld in de winkelwandelstraat 
eens gaan kijken wat de luchtkwaliteit daar is, want we hebben toch graag dat de mensen op 
een gezonde en aangename manier buiten kunnen vertoeven. Zij hebben daar een aanbod 
rond gedaan en ook rond eerder modelmatig studies te gaan doen. Op vraag van de stad 
hebben zij ook een aanbod rond hoe zij een aantal simulaties kunnen doen en een aantal 
metingen verder kunnen uitrollen rekening houdend met een aantal situaties specifiek voor 
Herentals. Zij hebben ook een aantal plannen die zij voor andere gemeenten hebben 
uitgerold, overgemaakt zodat we eens konden inkijken hoe dat te werk gaat. We hebben 
daar al heel wat info over verzameld. Het probleem is, VITO doet dat niet gratis, er is een 
serieus prijskaartje aan verbonden. Dat is wat de administratie nu aan het bekijken is: hoe 
kunnen wij de meest relevante gegevens verzamelen die we nodig hebben om achteraf ook 
conclusies uit te kunnen trekken. Welke metingen moeten we daarvoor doen. Het is eigenlijk 
die puzzel die de administratie aan het leggen is. Zolang we nog geen antwoord hebben, dat 
VMM ons de zaken gratis aanbiedt, hebben we het project samen met VITO maar dat gaat 
ons centen kosten. We brengen nu in kaart welk budget we nog hebben in exploitatie of 
anders wat we moeten voorzien in 2018. Er is al heel wat gebeurd maar concreet zijn er nog 
geen beslissingen gevallen en dat heeft misschien met de snelheid van VMM te maken.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Ok, dan moeten we voorlopig even afwachten. Als ik het zo hoor, 
denk ik dat we op korte termijn wel iets zullen horen van VMM. Ik wacht dan even af en 
misschien horen we iets binnen een paar weken. 
 
Schepen Mien Van Olmen: We zullen kortelings met het college een standpunt innemen hoe 
we daar mee verder gaan. 
 
 

                



019 Dakwerken schooltje Noorderwijk 
Raadslid Koen Laureys heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad. 
‘’Dakwerken schooltje Noorderwijk (Klavertje). 
Er zijn nog steeds werken aan de gang in het schooltje in Noorderwijk, ondanks dat we al 
een maand bezig zijn met het nieuwe schooljaar. 
De afspraak was echter dat deze zouden beëindigd zijn bij het begin van het schooljaar. 
Vele mensen vragen zich dan ook af hoe lang deze werken nog gaan duren. 
Onze vragen hierover richten we dan ook naar het bestuur omdat zij eigenaar zijn van het 
gebouw. 
1. Als de einddatum van de werken is overschreden, wordt er dan door de gemeente 

overgegaan tot het op leggen van een boete. 
2. Er liggen veel bouwmaterialen rond het gebouw die eventueel een gevaar kunnen zijn 

voor de kinderen die hier schoollopen, zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen 
om dit te voorkomen en is er eventueel een veiligheidscoördinator aangesteld. 

3. Is er al geweten hoelang deze werken nog zullen duren.’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt. 
Ja Koen, je hebt gelijk dat de lastvoorwaarden gewijzigd zijn in die zin dat de werken 
moesten uitgevoerd worden in de zomervakantie, dat was een duidelijke voorwaarde die 
opgenomen was. Maar er zijn vertragingen geweest in de bouwsector, en dat gaat verder 
dan de dakwerken aan het schooltje in Noorderwijk, in heel West-Europa meer bepaald, 
omdat er op een bepaald moment geen isolatiemateriaal te verkrijgen was op de 
wereldmarkt. Daarom is de aannemer niet tijdig kunnen starten. Om concreet op uw vraag te 
kunnen antwoorden of hij een boete gaat krijgen omdat hij niet op tijd is kunnen starten bij 
gebrek aan isolatiemateriaal. U hebt trouwens kunnen zien in de afrekening in het 
schepencollege dat er ook een meerwerk is gerekend voor het isolatiemateriaal dat wij aan 
een meerprijs hebben moeten aankopen. Daar zijn wij getrouw aan de oproep en zelfs de 
indringende vraag van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering heeft uitdrukkelijk 
gevraagd om geen boeteclausules toe te passen die te wijten zijn aan het gebrek aan isolatie 
op de wereldmarkt naar de aannemers toe. Wij hebben die dringende oproep van de 
Vlaamse overheid hier ook gehonoreerd dus als er overschrijdingen zijn omwille van het 
gebrek aan goede isolatie in die periode zullen daar geen boetes voor opgelegd worden.  
Met betrekking tot de veiligheid, natuurlijk is daar een veiligheidscoördinator actief, zowel 
vanuit de aannemer, want dat is een verplichting, maar er is ook veiligheidstoezicht vanuit de 
school, een ‘veiligheidstoezichter’ die voor verschillende scholen actief is. Die hebben 
afspraken gemaakt met betrekking tot de werfzone, met betrekking tot het stapelen van 
materialen zodat er daar geen gevaar is voor de kinderen. Er is geen enkele 
veilheidscoördinator of directrice of aannemer die het ook maar in zijn hoofd haalt om risico’s 
te nemen met betrekking tot werken in een schoolomgeving. Dat is afgebakend en dat wordt 
ook gerespecteerd door de aannemer.  
Met betrekking tot je laatste vraag, dat is afhankelijk van de weersomstandigheden, want als 
het pijpenstelen regent dan legt de aannemer het dak niet verder open en dat is ook goed. 
Maar sinds maandag, gisteren dus, heeft de aannemer ook een bijkomende ploeg aan het 
werk gezet. We schatten nu dat de werkzaamheden nog maximum twee weken zullen duren. 
Dat hangt af van het weer, als het een week pijpenstelen regent, gaat dat misschien terug 
vertraging oplopen. Maar men schat het einde van de werken nu op twee weken en dan 
neem ik een beetje marge om zeker te zijn. Volstaat dat? 
 
Raadslid Koen Laureys: Ja, dank u.  
 

                

020 Onderhoud fiets- en voetgangerstunnel station 
Raadslid Kathleen Laverge heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 
‘’De fiets- en voetgangerstunnel aan het station ligt er schabouwelijk bij. Iets anders 
concluderen kan niet. Graffiti tegen de muren en vooral vuilnis, veel rotzooi 



alomtegenwoordig. Dat de werken aan de stationsomgeving vanwege financiële 
strubbelingen bij de NMBS zijn opgeschort, dat wisten we al. En dat onder meer Infrabel 
daarop aan te spreken is, ook. Maar het onderhoud van de fiets- en voetgangerstunnel komt 
wel degelijk toe aan de stad Herentals.  
De infrastructuur van de tunnel is wat ze is, en dat men op die manier veilig de oversteek kan 
maken, kunnen we alleen maar toejuichen. De toestand doet echter wenkbrauwen fronsen. 
Blikjes, papier en niet meer te definiëren rotzooi ontsieren het zicht en geven een 
onaangenaam gevoel. Vieze omgevingen trekken negativiteit aan. Het lijkt ons alvast 
gewoon een kwestie van vaste planning om ervoor te zorgen dat op zijn minst de gebruikers 
in een schone omgeving de doorsteek kunnen maken. Enkele vuilnisbakken vlakbij kunnen 
veel oplossen. Een goed geplaatste basic camera kan ervoor zorgen dat zwerfvuil en 
mogelijk sluikstorten in nog te plaatsen vuilnisbakken geen kans krijgt… 
En graffiti? Graffiti is een kunstvorm…als die goed is aangebracht en met als doel iets 
mooier te maken, een boodschap mee te geven en een prettig effect te creëren. Niet wat op 
de wanden van de fiets- en voetgangerstunnel staat, dus. De fietstunnel onder de ring kreeg 
wel een mooie aankleding met graffiti. Waarom niet de academie erbij betrekken? Een 
wedstrijdje onder de leerlingen? Of onder creatieve Herentalsenaren? Talent te over… Maak 
van de fiets- en voetgangerstunnel liever een eye catcher dan een te mijden plek! 
En vooral…waarom duurt het zo lang voor men zelf beseft dat dit het imago van de stad 
geen goed doet??? De buurt zou het ongetwijfeld ook zeer waarderen als de tunnel een 
aangename doorsteek wordt… 
Wanneer was er laatst een onderhoud van de tunnel? En wanneer is er weer een onderhoud 
gepland? N-VA wil graag dat er een fundamentele oplossing komt voor dit probleem en legt 
daarom graag een voorstel van beslissing voor aan de gemeenteraad. 
Voorstel van beslissing 
De gemeenteraad beslist om van het cbs te vragen dat men voorziet in een structurele 
controle en onderhoud van de voetgangerstunnel en vraagt een engagement om de 
tunnelomgeving esthetisch en veiligheidsmatig aan te pakken. Er wordt op korte termijn 
teruggekoppeld naar de gemeenteraad over de concrete planning.’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  
Ik ben blij dat je het zelf zegt, dat we een structurele oplossing moeten krijgen voor de 
stationsomgeving tot aan de Poederleeseweg. Ik neem aan dat heel de gemeenteraad dit 
mee ondersteunt, dat we een investeringsplan krijgen van NMBS/Infrabel op federaal niveau 
en dat hopelijk - ik hoop dat jullie dat met evenveel aandrang vragen - daar 
investeringskredieten in staan voor de heraanleg van de stationsomgeving. Dat is de 
structurele oplossing voor de spoorwegovergangen aan de Belgiëlaan, de 
Poederleesesteenweg en de Lichtaartsesteenweg en de fietstunnel. Dat is de structurele 
oplossing waar wij al jaren naar vragen en ook kredieten voor voorzien hebben in onze 
begroting, dat weet je. Wat betreft specifiek de fietstunnel - je gaat daar iets te licht overheen 
- dat is niet onze eigendom. Er bestaat geen contract met de NMBS of Infrabel met 
betrekking tot het onderhoud. We mogen daar ook niet zomaar doen wat we willen.  Er 
bestaat een historische goodwill van de stad om elke twee dagen langs te gaan met de 
reinigingsdienst om het zwerfvuil op te halen. Je kan dat vragen aan de teamleider reiniging. 
Met betrekking tot je vragen over de nieuwe vuilbakken, we hebben op het plein extra 
vuilbakken geplaatst. De vuilbak die vlak naast de tunnel stond, hebben we twintig meter 
verplaatst omdat daar een sluikstortprobleem was. De buurtbewoners weten dat ook. Er 
staan nu zeven vuilbakken in de directe omgeving. Wat betreft je vraag naar basic 
cameraonderzoek, die vraag hebben wij vanuit de politiezone en de gemeente al gesteld. De 
NMBS is bezig met de uitrol aan de grote stations en die zijn nog niet gearriveerd bij het 
station van Herentals. Die vraagt wordt al jaren lang gesteld en dat geldt niet alleen voor de 
fietstunnel, misschien nog meer voor de fietsenstalling. Wij hebben de goodwill om het 
zwerfvuil op te ruimen. Wij doen ook af en toe - ik druk het nu plastisch uit - een herstelling 
van een dal of we houden de goot waar de fietsen kunnen inrijden, proper. Maar in weerwil 
van de eigenaar, ze gedogen dat wij dat doen. Toen ik nog schepen van jeugd was - dat is 
nog niet heel lang geleden - hebben we geprobeerd om een graffitiworkshop te krijgen in de 
tunnel zoals de academie dat gedaan heeft aan de tunnel van Prima-Lux. Wij hebben daar 



nooit een antwoord op gekregen. We hebben wel het sein gekregen dat we niet moeten 
beginnen spuiten op eigendom dat niet van ons is. Dat is terecht, dat heeft niemand graag. 
Wat jullie hier voorstellen, heel graag maar met toestemming van de eigenaar. Je vraagt om 
iets te doen, om iets de beslissen met het college, wederrechtelijk, om op de eigendom van 
iemand anders iets te gaan doen dat niet mag. Dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk zou de 
secretaris moeten zeggen dat je een illegale vraag stelt. Wij kunnen dat niet, wij kunnen 
alleen de vraag stellen om het te mogen doen. Je gaat daar wat gemakkelijk over heen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Bij deze ben ik blij met de goodwill van de stad. Wat betreft de 
NMBS en de stationsomgeving - ik denk dat u dat zelf ook wel weet - dat onze mensen dat 
zeer strikt opvolgen. En dat zij aandringen voor een oplossing voor de stationsomgeving. Ik 
denk dat wij daar ernstig genoeg mee bezig zijn. Om niet te zeggen, meer dan ernstig.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Ik neem aan dat heel de gemeenteraad daar achter staat.   
 
Raadslid Kathleen Laverge: Om nog maar eens te bevestigen dat N-VA daar achter staat.  
Dat er geen repliek komt op de vraag van een graffitiproject, is onverantwoord en totaal niet 
aanvaardbaar. Goed, we zijn dat intussen gewoon van entiteiten zoals NMBS en co. Dat er 
goodwill is om om de twee dagen op te ruimen is goed en dat het er dan zo bij ligt, dat zegt 
veel over de attitude van mensen die gebruikmaken van de tunnel. Zij zullen de eerste zijn 
die zeuren als er iets voor de eigen deur ligt. Over de vuilnisbakken, mensen lopen nu 
eenmaal niet graag ver. Ze willen een vuilbak bij de hand. Dat er geen camera mag geplaatst 
worden, dat is eenzelfde probleem. Als daar een uitrol bezig is, duurt het nog wel even voor 
wij een camera zullen hebben. Ik vraag liever dat jullie blijven aandringen, wat meer druk 
zetten. We zullen in elk geval steunen wat er gevraagd wordt. We willen wel terugkoppeling 
over wat er gevraagd wordt, wat er gecommuniceerd wordt. En wat wij eventueel kunnen 
bijdragen in het vragen naar projecten. Het is spijtig, het doet ons en de stad geen goed.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Daar zijn we het allemaal over eens. Je kan het altijd checken bij 
de dienst patrimonium. Ze hebben nogmaals aan de NMBS gevraagd over hoever we mogen 
gaan in het onderhoud van de tunnel. En ik lees het voor: ‘’Tot op heden mochten we nog 
geen antwoord ontvangen.’’ We kunnen het alleen maar vragen en we vragen het. Zelfs het 
stationspersoneel van Herentals is evenzeer vragende partij.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Je hebt projecten waar het wel toegestaan is. Je hebt vragen en 
daar zijn gradaties in. Het heeft zin om dat te blijven doen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: We hebben vragen met aandrang en zullen die vragen met 
aandrang stellen. Maar we moeten wel een antwoord krijgen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Daar ben ik het mee eens. Wij zullen dat zeker ook in gedachten 
houden en meenemen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Ik neem aan dat je het voorstel van beslissing laat vallen?  
 
Raadslid Kathleen Laverge: De structurele controle en het onderhoud, als er om de twee 
dagen gebeurt wat er mag gebeuren. Dat kan ik aannemen dat er voor u niet veel meer is.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Als je mij niet gelooft, vraag het aan Guy Van Aelst die dat met 
zijn ploeg om de twee dagen doet.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Ik zie niet in waarom het voorstel van beslissing niet kan worden 
aangehouden? Wij vragen gewoon een engagement dat men er blijft op hameren.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wat je hier voorlegt, is een wederrechtelijke beslissing. We 
kunnen als schepencollege geen engagement aangaan met betrekking tot iets dat niet onze 
eigendom is. Als je dat ter stemming voorlegt, zeggen wij dat we niet kunnen stemmen. Dat 



is wederrechtelijk. Dan moet je uw voorstel van beslissing anders formuleren. Dat kun je nu 
niet meer doen. Dat moet je de volgende keer doen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Ik zie niet in waarom dit niet zou mogen gebeuren? Dat is nogal 
gebeurd.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Dan moet je dat nu direct voorleggen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Een engagement dat het college blijft vragen naar een 
structurele controle om het onderhoud te mogen doen van de tunnelomgeving. Dat is de 
essentie nu.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Dat is een vraag om iets wat we al doen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Ik zie goede intenties graag bevestigd.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Een vraag om te doen wat we al doen.   
 
Raadslid Kathleen Laverge: Laat ons dat voorleggen. Ik zie engagementen graag bevestigd.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Ik heb het al drie keer gezegd.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Leg het dan voor.  
 
Burgemeester Jan Bertels: We stemmen over: ‘’We blijven doen, wat we nu al doen.’’ Wat is 
dat nu voor een vraag.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: U neemt dat engagement en dan is dat bevestigd.  
 
Het voorstel van beslissing wordt unaniem gestemd.  
Schepen Anne-Mie Hendrickx onthoudt zich.   
 

                

021 Weekend van de klant of niet? 
Raadslid Kathleen Laverge heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad. 
‘’Weekend van de klant of niet? 
Het Weekend van de klant is intussen achter de rug. Comeos en Unizo verenigden de 
krachten en hun shopping events – Sunday Shopday en Dag van de Klant – in een heus 
“weekend winkelplezier”… Het is een samenwerking van handelaars, steden en gemeenten 
die de kernen leven inblaast…al was het maar voor dat ene weekend. Beide eventdagen 
waren intussen genoegzaam bekend bij de burger en vormden op zichzelf altijd al een 
aanzet om toch even het centrum aan te doen die dag. Het biedt de handelaars een 
opportuniteit om zichzelf in de kijker te zetten, met een wedstrijdje of een geschenkje en de 
stad kan zichzelf profileren als een boeiende en winkelwaardige locatie door een activiteit of 
leuke acties te bedenken. En toch…in Herentals merk je er nauwelijks iets van. Online kon 
een nieuwsgierige klant wel terugvinden dat er – donderdag 28 september – 17 winkels 
zouden deelnemen. Heel wat zijn de facto zondag open, maar wilden dus wel iets extra doen 
voor de klanten. Het lijkt ons kras om te stellen dat onze kern, dat prachtige historische en 
handelscentrum, dat extra duwtje in de rug niet nodig heeft of kan gebruiken… Alles valt of 
staat evenwel met de samenwerking tussen stadsbestuur en handelaars. Het Weekend van 
de Klant heeft veel meer potentieel voor Herentals, als breed uitgesmeerde actie die 
bezoekers kan lokken uit de omgeving.  
Herentals opteert voor een winkelactie op 15 en 16 oktober. Prima en als dat degelijk 
uitgewerkt wordt, overlegd en doordacht, gekoppeld aan straatacties door de stad, aan 
zoektochten die langs de winkels leiden bijvoorbeeld en de klanten verleiden tot een 
bezoekje… En vooral…als er voldoende publiciteit rond wordt gemaakt. Maar die is ver zoek. 



Een eenzame affiche aan een etalage niet te na gesproken, die dan nog enkel door 
toevallige voorbijgangers wordt gespot, merken we er niks van… Om de stad een 
aantrekkings- en aantrekkelijkheidsfactor te bezorgen, moet dat veel breder bekendgemaakt 
worden. Alleen dat verzekert een opkomst.  
N-VA ziet met lede ogen dat het bestuur er ondanks de aanstelling van een 
detailhandelscoach maar niet in slaagt om een gezonde verhouding op te bouwen met de 
eigen handelsnetwerken. De leegstand, zelfs met enkele nieuwe aanwinsten, doet het ergste 
vermoeden. En zeker wat betreft de communicatie naar de potentiële bezoeker laat 
Herentals heel wat mogelijkheden liggen. Zo promoot Geel zijn handelskern, zijn eigen 
winkels en eet- en drankgelegenheden via een aparte website, gekoppeld aan die van de 
stad. Daar springt meteen het Weekend van de Klant in het oog… Activiteiten worden in de 
verf gezet en er is een blog over het centrum, acties krijgen de nodige aandacht… dat vraagt 
een voortdurende interactie met de handelskern en winkeliers. Die missen we in Herentals. 
De stad moet een verbindende factor zijn. En al zijn er op zondag in Geel ook niet zoveel 
winkels geopend: er is een heel activiteitenprogramma dat op zijn minst ook mensen lokt.  
Waarom grijpt Herentals niet elke kans om in samenwerking met middenstand en 
horecagelegenheden zichzelf in de kijker te zetten als winkelplek waar het lekker toeven is? 
Waarom is er niet meer en betere communicatie rond het eigen “winkelmoment” op 15 en 16 
oktober? Veel hangt af van de wil en creativiteit van de detailhandelaars zelf, maar de stad 
kan en moet een stimulerende en faciliterende factor zijn. In hoeverre is er een echt 
intensieve samenwerking? Of houdt het op met een budget? 
N-VA droomt van een bloeiende kern, ook in moeilijke tijden waarin onder meer technologie 
het motiveren van mensen moeilijker maakt… is het bestuur proactief genoeg in zijn denken 
om de kernversterking waar te maken?’’ 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Ik zal u daar een uitgebreide kijk op geven Kathleen. Inderdaad, het weekend van de klant is 
voorbij. Ik wil toch even de context schetsen. Winkeliers beslissen autonoom of ze daar aan 
deelnemen of niet.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Er zijn ook winkels die daaraan deelnamen, da’s waar. 
 
Schepen Jan Michielsen: Er waren er 18 in Herentals die deelnamen. 
 
Raadslid Kathleen Laverge: Maar er waren er ook die op zondag altijd open zijn.  
 
Schepen Jan Michielsen: Er waren er 18 in Herentals, in Geel waren er 17, in Mol 21, in 
Turnhout 28 winkels, zo slecht is dat voor Herentals dan ook weer niet, denk ik dan, in Lier 
waren er 72 en in Antwerpen 91. Even ter vergelijking. Aan onze herfstshopping van 14 en 
15 oktober nemen bijna 100 winkeliers deel. Dat geef ik toch even mee. Uw vraag waarom 
de middenstandsvereniging niet heeft deelgenomen? Zij hebben daar in het verleden wel 
aan deelgenomen maar dat was een tegenvaller voor hen en dat is zo geëvalueerd. Wat ik 
wel nog wil toevoegen, is dat wij altijd sterk inzetten op de dag van de klant, de laatste 
zaterdag van september, daar hebben de handelaars de consumenten met bloemetjes en 
geschenken overladen in Herentals. Wij zijn ons samen met de middenstandsvereniging 
Thals in aan het zetten op de herfstshopping op 14 en 15 oktober. Zoals u zelf al heeft 
aangehaald, maken wij op 14 oktober de koppeling met het ‘lekkers met streken’-terras waar 
niet minder dan 12 streekproducenten enkel uit Herentals aanwezig zullen zijn om hun 
producten te promoten en aan te bieden aan de klanten, trouwens in samenwerking met de 
provincie Antwerpen. We koppelen dat op zondag ook aan de oldtimershow die praktisch in 
het hele kernwinkelgebied zal plaatsvinden. Die koppeling aan de herfstshopping is toch wel 
een win-win. Ik denk dat dat een goede zaak is. U haalt ook aan dat we weinig doen in de 
samenwerking. Ik moet dat tegenspreken uiteraard, dat had u wel verwacht, denk ik. Samen 
met de middenstand en de horeca, denk ik dat we heel wat beleving in onze stadskern 
brengen en daarbuiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de braderij, de herfst- en 
lenteshopping, de koopzondagen op het einde van het jaar met de actie waarbij je een 
wagen kan winnen, het Spel van de Roetaert waarin we ook in samenwerking gaan met de 



collega van toerisme, ik denk aan de spiegeltent van Homahe. We hebben samen met de 
horecanten ‘Herentals zomert’ georganiseerd met het stadsbestuur. Ondanks het feit dat dit 
pas laat werd goedgekeurd, kunnen we toch wel spreken van een succes en zijn we aan het 
kijken of we dat project ook kunnen omzetten in ‘Herentals wintert’. Dus die gesprekken met 
de horeca zijn volop aan de gang en met de middenstand. Wij grijpen iedere kans aan 
mevrouw Laverge, om goed samen te werken met de horeca en met de middenstand en om 
beleving te brengen in Herentals. U mag dat gerust van mij aannemen.  
Dan wat betreft de communicatiecampagne van al die activiteiten. Ik moet toch wel zeggen 
dat er een heel goede samenwerking is tussen de middenstandsvereniging Thals en onze 
dienst communicatie. Thals bezorgt telkens het ontwerp, bezorgt de affiches en de flyers en 
onze dienst communicatie ondersteunt de promotie van de activiteiten door de affiches uit te 
hangen op de plakzuilen, paginagrote advertenties in de stadskrant, persberichten, 
verspreiding via facebookevents, digitale borden, Uit-databank en in de laatste editie van de 
Stadskrant waarin het ‘lekkers met streken’ prijkt. Ook via de website van de stad en van 
Thals en van alle winkeliers worden alle activiteiten ondersteund en dat blijkt ook goed te 
werken. Ik haal het voorbeeld aan van de braderij omdat we dat ook ondersteunen. De 
infopagina van de braderij die wij op de website hebben geplaatst die werd 2.047 keer 
weergegeven, de eventpagina die op UIT stond werd 2.025 weergegeven, dat zijn 4.072 zijn 
paginabezoeken op een maand of 136 weergaves per dag. Bovendien, via promotie- en 
advertentieruimte voor de braderij op facebook hebben we niet minder dan 15.215 mensen 
bereikt. De communicatiecampagne voor de herfstshopping, het strekenterras en het 
oldtimertreffen loopt momenteel via al die verschillende kanalen die ik daarnet heb 
opgenoemd. Maar die communicatie verloopt niet enkel via de dienst communicatie, ook de 
middenstandsvereniging zorgt voor publiciteit. Het blijft zeker niet bij een ‘affichke’ hier en 
daar hoor mevrouw Laverge. Zo komt er nog een volledige pagina in ‘Deze week’ editie van 
11/10, een advertentie in De Zondag van 18/10 en een reminder op 15/10. Ook op de 
website en de facebookpagina van Thals en hun leden wordt er promotie gemaakt voor dit 
event. Maar het is ook een kruisbestuiving van verschillende organisaties waardoor de 
organisatoren van de oldtimershow, het lekkers met strekenterras en de shopping mee in de 
picture plaatsen. Om te beweren, zoals u dat doet, dat er geen publiciteit wordt gemaakt, 
daar stel ik mij toch vragen bij. Ik denk dat er in het verleden nog nooit zoveel beleving is 
geweest in het mooie centrum, zoals u dat wel noemt, van onze stad en dat dit toch wel te 
danken is aan de intense samenwerking die we hebben met onze handelaars, horecanten, 
organisatoren en de verenigingen. We werken er samen nog elke dag aan en ik wil van de 
gelegenheid toch wel eens gebruik maken om alle betrokkenen te bedanken voor hun inzet 
en de goede samenwerking.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Ik ben heel blij te horen dat er inderdaad stappen gezet worden. 
Punt is, ik loop door Herentals en ik heb eigenlijk maar één affiche gezien. Mijn idee was, dat 
is spijtig en ik ben ook niet de persoon die constant op facebook en zo zit, da’s waar. Vooral 
omdat ‘lekkers met streken’, de oldtimershow heel veel mensen, ook van buitenaf, naar 
Herentals kan lokken. Daarom wilde ik weten waarom dat niet breder bekend was. Maar 
goed, dat er 2.000 mensen de link van de braderij en zo bekijken, dat is prima maar je weet 
niet wie dat is en hoeveel keer dezelfde dat doet natuurlijk he. Neenee, het is goed dat die 
bekendheid en dat er gewerkt wordt aan die communicatie. Als ik zeg dat de communicatie 
met de stad soms stroef verloopt, dan is dat op basis van mensen die hun ontevredenheid 
daarover uiten die toch ook al wat langer bezig zijn in de branche. Verder moet ik daar niet 
over praten, ik hoop dat aan die communicatie gewerkt wordt en blijvend gewerkt wordt. Elk 
initiatief dat we nemen om Herentals in de kijker te zetten, vinden wij supergoed. U zegt dat 
het nog in Deze Week en in De Zondag komt. Ik zal eens kijken want ik kan lezen, ik kan 
blaadjes draaien. Ik ga dat zeker doen omdat ik er nog altijd van overtuigd ben dat er nog 
mensen zijn die niet achter dat schermpje gaan zitten om al die pagina’s te gaan bekijken en 
om al die dingen te gaan bekijken online. Ik ken er genoeg die dat nog altijd niet doen. 
Daarom is het goed dat het in het straatbeeld bekend gemaakt wordt en zichtbaar is. En dat 
vonden wij een beetje spijtig. Ik wilde weten hoe het zat met die communicatie en u hebt 
daarop geantwoord en wij hopen dat dat alleen nog maar beter wordt.  
 



Schepen Jan Michielsen: We kunnen moeilijk nog meer doen mevrouw Laverge. In de 
stadskrant, elke keer er een event is van de middenstand wordt dat in de stadskrant 
gepubliceerd. Mensen die niet naar de facebookpagina gaan, lezen de stadskrant. Er worden 
affiches gehangen, in De Zondag gepubliceerd, in Deze Week gepubliceerd…  
 
Burgemeester Jan Bertels: Volstaat dat mevrouw Laverge? 
 
Raadslid Kathleen Laverge: Dat volstaat. 
 

                

022 Industrieterrein - overleg burgemeesters 
Raadslid Kathleen Laverge heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad. 
‘’Industrieterrein – overleg burgemeesters 
Op 26 september organiseerde de nieuwe werkgroep van bedrijven uit de Atealaan, 
Bouwelven en Bannerlaan op Herentals-industrie, OchtendClub21, een bijeenkomst met de 
burgemeesters van de betrokken gemeenten Herentals, Herenthout en Grobbendonk. Ook 
de politiezone, IOK en Voka-Kempen waren van de partij.  
Thema’s waren onder meer verkeersveiligheid, zeker met de komst van enkele nieuwe 
bedrijven aan het kruispunt Bannerlaan en Bouwelven, inbraakproblematiek en sluikstorten. 
Er zou al een vervolgvergadering gepland zijn.  
Hoe is die meeting verlopen? Zijn er al inzichten uit voortgevloeid? En tot welke resultaten 
zal dat leiden? Is er al actie ondernomen? Graag feedback over dit prima initiatief.’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  
De samenkomst van de ondernemers van Bouwelven en de Bannerlaan is niet zo nieuw. Ze 
zijn al verschillende keren samengekomen. Ze hebben al verschillende sprekers gehad zoals 
Securitas en de politiezone. Nu is er een uitnodiging verstuurd naar de burgemeester van 
Herentals, Herenthout en Grobbendonk. Ze hebben ook een aantal ondernemers van de 
Atealaan uitgenodigd. Het was een ontbijtvergadering bij Soprema. Het was een goede en 
constructieve vergadering. Zij hebben hun verzuchtingen laten horen. Wij hebben als 
burgemeesters gezegd wat mogelijk is en wat kan. Het is effectief gegaan over het 
parkeerplan van het industrieterrein. Sommige ondernemers doen hier al activiteiten om 
bijvoorbeeld een oplossing te vinden op eigen terrein, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs te 
laten overnachten op eigen terrein. Het blijft wel een probleem, sommige truckers staan niet 
op een parkeerterrein. Ze willen aan de slag gaan met een parkeerplan voor het 
industrieterrein. Dat hangt grotendeels af van de bereidheid van de verschillende 
ondernemers en de ruimte die zij kunnen en willen ter beschikking stellen. Wij hebben het 
ook gehad over de wegdekverbetering die moet gebeuren aan de betonvakken. Je weet dat 
daar een opdracht gegeven is aan IOK, om daar een gezamenlijk project voor uit te werken. 
IOK is daar mee bezig. Er is ook gesproken over de deelname aan de consortiumbewaking 
van Securitas, die werd vroeger gedaan door het MOT (Meerhouts Observatieteam). Ze 
willen bekijken of ze daar als groep willen intreden of niet. Dat is een oefening die zij zelf aan 
het doen zijn. Zoals je zelf ook hebt aangegeven, is er een overleg geweest met een 
bedrijventerreinmanager die ook een aantal zaken aan het uitrollen is, zoals een duurzaam 
bedrijventerrein. Die gaat dat proberen uit te rollen over heel het bedrijventerrein als de 
andere bedrijven dat willen. Hetzelfde is gezegd met enerzijds de afspraken die kunnen 
gemaakt worden met IOK en anderzijds met Voka Kempen West die ook hun ondersteuning 
hebben aangeboden. Het was een nuttig overleg. Komen daar onmiddellijk grote actiepunten 
uit? De burgemeester van Grobbendonk heeft gezegd dat hij de signalisatie aan het 
kruispunt gaat aanpassen, er is een nieuw bedrijf in de hoek van de Bannerlaan. We zijn met 
de drie burgemeesters bereid om de samenwerkingsinitiatieven die al bestaan, te inten-
sifiëren. Bijvoorbeeld rond ijzelbestrijding en wegenwerken, dat we niet stoppen tot 100 
meter voor de grens. Ze hebben ons bedankt omdat we gekomen waren. Er is nog geen 
vervolgvergadering gepland. Op het verslag dat we gekregen hebben, staat geen nieuwe 
datum.  
 



Raadslid Kathleen Laverge: Dat is wat er vermeld is. Bedankt, ik wou gewoon weten wat 
daar gezegd is omdat het bedrijventerrein toch wel zijn belang heeft.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Als ze ons uitnodigen, dan gaan wij.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Dan horen wij graag wat er gezegd is.  
 

                

023 Sporthal Noorderwijk 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Sporthal Noorderwijk 
In het huidig bestuursakkoord  2012-2018 is de realisatie van een nieuwe sporthal voor de 
inwoners van Noorderwijk voorzien. Er is nog  14 maanden tijd om dit te realiseren in de 
huidige legislatuur.  
Bij navraag op de stadsdiensten, zowel bij de Sportdienst als de Ruimtelijke ordening kon 
men niet direct antwoorden wanneer de bouwwerken van de sporthal in Noorderwijk nu echt 
zouden kunnen starten… ons vermoeden werd bevestigd.. de datum is nog niet gekend, 
tenzij het college hier andere informatie over heeft. 
Ondertussen bonst het van plannen met als titel: “wat als Herentals de grootste Sportstad 
van Vlaanderen wordt”.  Zeer ambitieus maar men slaagt er niet in om op 6 jaar tijd een al 
langer beloofde nieuwe sporthal te bouwen voor de inwoners van Noorderwijk en 
Morkhoven… 
Wij zijn wel absolute voorstander van het regionale project om een marathon circuit te 
realiseren in samenwerking met de omliggende besturen. 
In de plannen “wat als” vinden we o.a.: de bouw van extra sportzalen en een olympisch 
zwembad. Anderzijds stellen we vast dat de huidige BLOSO-infrastructuur onderbenut wordt, 
het BLOSO centrum draait niet op volle capaciteit, een breder samenwerkingsverband is wat 
ons betreft  het overwegen waard. Bij de realisatie van het huidig zwembad werd gekozen 
voor een multifunctioneel zwembad waar plaats is voor mensen met een beperking – 
kinderen -  senioren: het gedeelte met de verstelbare bodem geeft veel mogelijkheden voor 
multifunctioneel gebruik. Het was toen kiezen tussen een multifunctioneel of olympisch 
zwembad. De keuze voor het multifunctioneel zwembad vinden wij nog altijd de beste want 
daarmee krijgen we veel meer mensen in beweging wat toch de doelstelling is van “Wat als”, 
en de huidige sportdienst? 
En wij staan zeker achter het project om de inwoners van Herentals-Noorderwijk en 
Morkhoven in beweging te krijgen… maar het kan anders. 
Wij hebben volgende vragen: 
1. Met de verkiezingsbelofte uit 2012, dat de sporthal in Noorderwijk deze legislatuur zou 

gerealiseerd worden, vragen we ons af wanneer de realisatie dan concreet staat te 
gebeuren? 

2. In hoeverre wordt er ook een nauwere samenwerking overwogen met het Bloso centrum 
vanuit de sportdienst?’’ 

 
Schepen Liese Bergen antwoordt.  
Ik heb een bruine haardos maar bij het lezen van uw vraag zijn er een aantal grijze haren 
verschenen. Ik heb een aantal misvattingen gevonden in uw vraag. De eerste misvatting is: 
‘’Wat als Herentals de grootste sportstad van Vlaanderen wordt?’’. Dat is geen initiatief van 
de stad, allerminst. Dat zijn mensen met linken in de sportwereld die uit eigen naam spreken. 
Dat is een burgerinitiatief. Tot nu toe hebben die mensen geen contact gehad met de stad, 
noch met mij, noch met de sportdienst. Wat ik vaststel is, dat dat mensen zijn die zeer goede 
en verzorgde communicatie voeren via pers en sociale media. Maar contacten met ons zijn 
er tot nu toe nog niet gelegd. Dat wil ik toch even benadrukken. Alle grootse ideeën die daar 
verkondigd worden over een olympisch zwembad, een skipiste, enzovoort zijn ideeën van 
die groep mensen. Misvatting twee is dat er geen nauwe samenwerking zou zijn met het 
Bloso-centrum. De naam Bloso bestaat niet meer sinds 1 januari 2016, ik denk dat je Sport 
Vlaanderen bedoelt. Je stelt dat de huidige infrastructuur onderbenut wordt. Maar wat stel je 



dan precies vast? Ik kom daar wekelijks over de vloer. Er is daar een ijshockeyclub die 
smeekt om meer uren te krijgen op de ijsbaan. Wij ijveren daar voor als stad. Er zijn clubs 
bezig op kunstgrasvelden. Er zijn daar mensen die recreatief komen schaatsen. Het is een 
ijsbaan die eigenlijk goed benut wordt. Ik zie een atletiekpiste die enorm veel gebruikt wordt. 
Ik zie daar een grote hal waar tal van grote evenementen in georganiseerd worden. Ik zie 
daar een drukke judoclub. Ik kan zo nog wel een tijd verder gaan. Waar die onderbenutting 
juist zit, dat is mij niet heel duidelijk. Een samenwerkingsverband? Dat hebben wij met Sport 
Vlaanderen. Op heel regelmatige basis heb ik informele contacten met de 
centrumverantwoordelijke, dat is mevrouw Beyens. Ons laatste telefoontje dateert van vorige 
week. Onze laatste vergadering samen dateert van juli. Je kan bezwaarlijk noemen dat daar 
veel maanden tussen zijn. We hebben ook formele contacten, via de beheerscommissie van 
Sport Vlaanderen. Die komt nog dit najaar samen. Je stelt dat het duur is om infrastructuur te 
huren. De stad heeft wel subsidies voor niet-stedelijke sportinfrastructuur. Met name dat zijn 
ploegen die de binneninfrastructuur van Sport Vlaanderen huren. Wij passen het deel dat 
teveel zou kosten bij. Wij geven hetzelfde tarief zoals wij die zouden geven in de 
Vossenberg. Daar komt het grosso modo op neer. Je kan dat subsidiereglement raadplegen 
op de website. Is er ruimte voor verbetering? Ik zou zeggen ja, want anders moeten wij 
mekaar niet zo dikwijls spreken. We stemmen het aanbod van sportkampen op elkaar af. 
Mensen die logeren in het sporthotel kunnen optimaal gebruik maken van de 
zwembadinfrastructuur. We voeren ook samen met Hidrodoe en Sport Vlaanderen promotie, 
we voorzien vlaggenmasten zodat toeristen onmiddellijk de linken zien. Het dossier van de 
hockeyclub, dat zijn zaken die wij samen op de agenda blijven plaatsen. Er wordt heel veel 
samengewerkt. Misvatting drie is het multifunctionele zwembad versus het olympisch 
zwembad. Je verwijst naar ons bestuursakkoord. De eerste zin in ons bestuursakkoord voor 
sport is: ‘’De stad wil meer mensen in beweging krijgen en bewegingsarmoede bestrijden.’’ 
De tweede zin is trouwens: ‘’De stad zal zijn goede contacten met Bloso onderhouden.’’ Het 
multifunctioneel zwembad is ook voor ons cruciaal. Elk nieuw initiatief dat wij nemen, wordt 
daar aan getoetst. De renovatie van het Netepark - dat wij nu aan het voorbereiden zijn - zal 
zich vooral richten naar Jan modaal. Ik vind het heel fijn als topsporters ook bij ons komen 
trainen. Zij zijn van harte welkom, maar wij richten ons op de gewone mensen. Dat doen we 
ook via diverse initiatieven. Wij organiseren nog steeds een G-sportdag. Denk aan de 
investeringen van infrastructuur die we doen. Vorige gemeenteraad was er een dossier voor 
AGB Sport en Recreatie Herentals. Ik heb toen uitgelegd hoe we tot de aankoop van een 
rolstoellift zijn gekomen, om mensen met een fysieke beperking op een zo comfortabel 
mogelijke manier in ons zwembad te krijgen. Rob heeft de vraag als eens gesteld over het 
aanbod voor senioren. Dat zijn zaken die wij belangrijk vinden. Straks geef ik meer informatie 
over het aanbod voor kinderen. Als je mij zou vragen een olympisch zwembad of een 
multifunctioneel zwembad? Ik denk dat dat allemaal samen moet kunnen. We gaan zeker 
onderzoeken wat de pistes daar kunnen zijn. Misvatting vier, dan kom ik aan de sporthal in 
Noorderwijk. Ik veronderstel dat Groen geen voorstander is van zonevreemd bouwen. Of zie 
ik dat verkeerd? Je zegt dat de stad te weinig doet, ik vind dat niet correct. Ik ga antwoorden 
vanuit de sportdienst. Mien gaat antwoorden vanuit ruimtelijke ordening. De sportdienst heeft 
al heel veel nuttig werk verricht tijdens deze legislatuur. Er is een duidelijke analyse gemaakt 
van de behoefte. Wat willen we in Noorderwijk? Welke clubs zijn daar nu actief? Wat hebben 
die clubs precies nodig? Waar moeten we rekening mee houden in de toekomst? We 
hebben verschillende pistes onderzocht, gaande van duurzame verlichting, duurzaam 
ruimtegebruik tot een nieuwe manier van sleutelbeheer. Er is een basisdossier opgemaakt 
van wat de sporthal van Noorderwijk moet inhouden.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Wordt het… 
 
Burgemeester Jan Bertels: Lieve, wacht even, je hebt niet goed geluisterd. De schepen heeft 
het aangekondigd. Je bent veel te snel.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Sorry.  
 



Schepen Mien Van Olmen: Ik ga kort aanvullen wat betreft de procedure. De middelen voor 
de bouw van de sporthal, zowel het studiekrediet als het investeringskrediet, staan 
opgenomen in de budgetten. We zitten daar nog in de procedure van het GRUP, dat de 
militaire zone moet omvormen naar een recreatieve zone zodat de sporthal kan ingeplant 
worden en de nodige vergunningen kunnen verkregen worden. We zijn nog niet zo ver. De 
plan-MER procedure is opgestart. Er is een richtlijnenvergadering geweest. De procedure 
met openbaar onderzoek moet nog doorlopen worden. De regie hebben wij zelf niet in 
handen. Wij leveren de nodige informatie aan en wij volgen dat proces op. Vanaf het 
moment dat de bestemming correct is, zorgen wij dat het dossier klaarligt om tot een 
omgevingsvergunning over te gaan zodat we de infrastructuur zo spoedig mogelijk kunnen 
zetten.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Nu is het woord aan u, Lieve.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: De sporthal zal er niet komen voor het einde van deze 
legislatuur. Dat is het antwoord dat ik eigenlijk verwachtte. Over de uitspraak: ‘’Wat als 
Herentals de grootste sportstad werd van Vlaanderen.’’ Het verwondert mij dat er geen 
contact werd opgenomen met de stad.  
 

                

024 Stadspark 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Stadspark 
In November 2015 werden krachtlijnen vastgelegd (gesuggereerd?) van een nieuw  
inrichtingsplan. In dit plan lezen we : “Deze krachtlijnen  illustreren de visie op publieke 
ruimte en tonen wat de bedoeling is met de ontwikkeling van het binnengebied Schaliken  
met  drie deelprojecten: het Stadspark Van Hilst, ‘t Loopke en de publieke parking. Door de 
parking te verplaatsen richting Belgiëlaan komt er plaats vrij voor nog een vierde project, een 
nieuwe groene ontmoetingsplek op de overgang tussen de Grote Markt en het binnengebied. 
In deze plannen was ook de aanleg van het skatepark voorzien. Ondertussen zijn we met de 
aanleg van het Begijnhofpark begonnen in een afgeslankt ontwerp. Momenteel ligt het 
Stadspark, de vijver… de ondergrondse parking in aanleg er zeer onverzorgd bij. Voor het 
skatepark zijn inspanningen geleverd en was het vandaag proper daar. Hier beelden van de 
vijver en de nieuw aangelegde parking die half onder water staat… Wij begrijpen ook niet 
waarom het skatepark reeds aangelegd is en de rest van de ontwikkeling op zich laat 
wachten, de erbarmelijke toestand van het Stadspark en het Loopke nodigen niet uit om de 
omgeving proper te houden…. 
Onze vragen: 
1. Weerom, gezien de belofte van 2012: Hoe ver staat het met de plannen van de heraanleg 

van het binnengebied Schaliken en de verbinding van het Stadspark met de Grote Markt 
volgens de krachtlijnen: Stadspark – Loopke en publieke parking?  

2. Is er nog sprake van de “nieuwe groene ontmoetingsplek”, zoals ons in november 2015 
werd verteld? 

3. En wanneer worden de plannen zoals voorgesteld in november 2015 dan daadwerkelijk 
uitgevoerd? 

4. Kan de vijver in het stadspark zo snel mogelijk zuiver gemaakt worden en ontruimd 
worden van het zwerfvuil?’’ 

 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Het is inderdaad het participatieve traject dat we hebben gelopen, dat ervoor zorgt dat er 
heel wat tijd over heen gaat. Dat heeft zijn belang in het begin van het traject. We zijn vroeg 
gestart in het traject om de mening van de Herentalsenaar te kennen door een bevraging op 
de markt en een wandeling met een infomarkt. We hebben hen daar vroeg bij betrokken. We 
hebben ons definitief plan zoals we het willen uitvoeren, toegelicht op de commissie. Door 
het feit dat we dat al in een vroeg stadium gedaan hebben, zijn we pas op dat moment 
doorgegaan met de procedure van bouwvergunningen. We hebben een archeologienota 



moeten opmaken. Er zijn nieuwe elementen in de procedures. Er zijn milieutechnische 
onderzoeken geweest. Het loopt allemaal te traag, we zijn daar van overtuigd. Het 
lastenboek is ondertussen ook goedgekeurd op het college. Dit voorjaar hebben we de 
bouwvergunning verkregen. We zijn ondertussen op zoek gegaan naar een aannemer. Er is 
maar één inschrijver, we onderzoeken nog hoe we best de gunning doen. We hopen de 
aannemer zo spoedig mogelijk te kunnen aanstellen. De procedure loopt ook voor ons te 
traag. Als je kiest voor participatie in het begin van het verhaal, dan gaat er wat tijd over 
heen vooraleer dat de schop in de grond gaat. De ontmoetingsplek blijft overeind, ik denk dat 
we dat ook hebben afgesproken. We hebben aan onze stedelijke werkplaats gevraagd 
aandacht te besteden aan de vijver. Ze hebben dat minder in hun planning opgenomen 
omdat ze dachten dat de werken na de zomer zouden starten. We hebben hen gevraagd om 
de vijver regelmatig te onderhouden. Ik ga ervan uit dat ze daar de nodige aandacht aan 
besteden. Van het moment dat wij de aannemer aanstellen, gaan we de datum van aanvang 
vaststellen. 
Raadslid Lieve Snauwaert: Als ik het goed voor heb, worden eventueel volgend jaar de 
werken aangevat? 
Schepen Mien Van Olmen: Zodra de aannemer wordt aangesteld, wordt met hem 
overeengekomen wat de aanvangsdatum is.  
Raadslid Lieve Snauwaert: U verwijst naar het participatieve, dat gebeurt ook bij het 
Begijnhofpark. Dat is bijna klaar. Het klopt dus niet om dit zo te vergelijken. Er zitten andere 
elementen in die waarschijnlijk langer duren.  
Burgemeester Jan Bertels: Het dossier loopt en we hopen dat we kunnen gunnen op een 
juridisch correcte wijze.  
 

                

025 Overzicht speelpleinwerking/ sportkampen van afgelopen zomer 
Raadslid Rob Lathouwers heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: ‘’Overzicht speelpleinwerking /sportkampen van afgelopen zomer. 
De verschillende zomerwerkingen zoals de speelpleinwerking, sportkampen, kleuterkampen, 
de speelbus, speelstraten e.d. …… geven kinderen de kans om hun vakantieperiode op een 
creatieve en/of sportieve manier door te brengen. De kinderen spelen en ravotten er met 
leeftijdsgenoten, begeleid door enthousiaste monitoren. Zelf heb ik kunnen ervaren hoe 
succesvol het was bij ons op de wijk Diependaal, daarom mijn vraag: kunnen de bevoegde 
schepenen een overzicht geven van het afgelopen zomeraanbod van zowel jeugddienst en 
sportdienst zodat we ons een globaal beeld kunnen vormen?’’ 
 
Schepen Bieke Baeten antwoordt.  
Rob, Ik ga proberen zo kort mogelijk te antwoorden. Het luik speelpleinwerking ga ik voor 
mijn rekening nemen. Het luik sportkampen gaat Liese voor haar rekening nemen. 
Speelpleinwerking de Sjallekes in basisschool De Wijngaard, dit blijft een goede en 
constante speelpleinwerking. De kleuterwerking is ook succesvol. Er waren in totaal 2.833 
deelnemers. De speelpleinwerking in Noorderwijk en Morkhoven, in de KLJ-lokalen van 
Noorderwijk en de chirolokalen van Morkhoven, werkt goed en die groeit. Deze zomer waren 
er 406 deelnemers. Zoals je zelf aanhaalde, doet Diependaal het ook heel goed, er waren 
386 deelnemers. Wat betreft de Speelbus, de traditionele formule waarbij de bus de 
verschillende wijken bezoekt, deze was niet meer zo populair. De vraag was dan ook: ‘’Hoe 
kunnen we de Speelbus terug aantrekkelijk maken?’’ Vanuit die vraag is eigenlijk Speelbus 
2.0 ontstaan. Die bracht de laatste twee weken een bezoekje aan de werking in Diependaal. 
De kinderen waren vrij om te komen en gaan, ze konden zelf uit een speelaanbod kiezen. ’s 
Avonds ging de Speelbus langs alle speelstraten om de speeltraten om te toveren tot een 
speelfeest. De kinderen werden aangemoedigd om buiten te komen spelen. Er werden 
verschillende spelprikkels aangeboden. De Speelbus werd zowel op Diependaal als in de 
andere straten goed onthaald. Bovendien blijkt dat de nieuwe Speelbus meer kinderen 
bereikt met de nieuwe formule. Er waren 219 deelnames in Diependaal en 50 voor de 
speelstraten. Als laatste luik hebben we de speelstraten zelf, die waren ook populair. We 
hebben er 17 gehad deze zomer. De Speelbus wordt ingezet om de speelstraten extra te 



promoten. Speelstraten creëren extra speelruimte in de stad en brengen kinderen en 
buurtbewoners dichter bij elkaar. Dat zien we duidelijk in deze straten.  
 
Schepen Liese Bergen: Geheel tegen mijn natuur in ga ik het ook kort houden. Sport en 
jeugd werkt heel nauw samen. We merken daar een heleboel winsten. We delen onze 
animatoren, we voeren een gezamenlijke communicatie en we delen ook materialen. Dat 
zorgt ervoor dat we meer integratie krijgen. Dat is alleen maar toe te juichen. We werken 
sinds de paasvakantie met een online-inschrijfmodule. De eerste resultaten daarvan zijn ook 
heel positief. In het begin zaten daar een aantal kinderziektes in, die hebben we vrij snel 
kunnen oplossen. Dat wordt door de mensen gewaardeerd, dat er geen ellenlange 
wachttijden meer zijn. Om kort iets over de zomervakantie  te zeggen, we hebben vijf weken 
sportkampen gehad. Als je de vergelijking maakt, in 2016 bereikten wij 3.350 kinderen, in 
2017 bereikten wij 3.805 kinderen. Dit is maar even een stijging van 455 kinderen die wij een 
aangename zomervakantie hebben kunnen bezorgen. Wat heel sterk opvalt, onze 
kleutersportkampen worden heel druk bezocht. Oorspronkelijk hadden we kampen voorzien 
waar 32 kleuters konden aan deelnemen. Er was te veel interesse, we hebben ons aanbod 
verdubbeld. In totaal hebben we 64 kleuters kunnen bezighouden. We zijn daar moeten 
uitwijken naar de tekenacademie, we hebben daar een waar kleuterland opgezet zodat de 
kleuters in een rustige en veilige omgeving van hun sportkamp konden genieten. Ik hoop dat 
dat een antwoord is op jou vraag.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Volstaat dat? 
 
Raadslid Rob Lathouwers: Bedankt voor de toelichting, we kunnen alleen maar toegeven dat 
het overweldigende zomeraanbod een geweldig succes was. Dat is een positieve noot om af 
te sluiten. 

Door de raad 
Bij verordening 
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