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Gemeenteraad 6 november 2018 

Toelichting 

OPENBARE ZITTING 

Sector stadsontwikkeling  

Dienst omgeving 

 

1 2018_GR_00034 Hernieuwbare energie in Herentals - burgerparticipatie 

Beknopte samenvatting 

De stad wil participatief werken rond hernieuwbare energieprojecten. Voor nieuwe projecten rond 

hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad wordt gestreefd naar minstens 20% 

rechtstreekse participatie (van burgers, lokale overheid, organisaties en bedrijven) via coöperaties 

die de ICA-principes respecteren. Op die manier zijn de natuurlijke hulpbronnen zo maximaal 

mogelijk een gemeenschappelijk goed.  

De gemeenteraad beslist om voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op het grondgebied 

van de stad te streven naar minstens 20% rechtstreekse participatie (van burgers, lokale overheid, 

organisaties en bedrijven) via coöperaties die de ICA-principes respecteren. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking in 

samenwerking met de diverse betrokken diensten en mogelijk relevante derden. 

2 2018_GR_00046 Omgevingsvergunningsaanvraag OMV 2018077226 van 

Molenwatergroep / Gands voor het verkavelen van 

gronden: zaak van de wegen 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad wordt verzocht om een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De aanvraag 

betreft een verkaveling van een terrein in 4 loten voor meergezinswoningen (90 woonentiteiten) en 

ruimte voor nevengeschikte functies. Het terrein ligt ter hoogte van Lierseweg 169, 171, 175 en 177. 

De aanvraag omvat daarnaast het toekomstig openbaar domein, enerzijds ter ontsluiting van de 

gewenste stedelijke ontwikkeling, anderzijds in functie van publieke (verblijfs-) ruimte (loten 5 en 6). 

De gemeenteraad wordt gevraagd uitspraak te doen over de zaak van de wegen en de eventuele 

lasten en voorwaarden die hiermee verbonden zijn. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en bepaalt de voorwaarden. 

3 2018_GR_00045 2018_GR - Omgevingsvergunningsaanvraag nummer  

OMV_2018067915 van Eddy Hendrickx voor  

Burchtstraat 3 en Wolstraat 33, 35, 45, 47, 49, 51 en 53: 

zaak van de wegen 
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Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad wordt verzocht om een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De aanvraag 

betreft de herbestemming van een school en het bouwen van vier nieuwe rijwoningen. De gronden 

waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in de Burchtstraat en de Wolstraat. De 

schoolgebouwen krijgen een nieuwe bestemming als woning of als kantoor. De aanvraag omvat 

daarnaast het toekomstig openbaar domein. Om de ontwikkeling te kunnen realiseren, moet er 

immers een grondafstand gebeuren ten aanzien van stad Herentals.   

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en bepaalt de voorwaarden. 

Dienst patrimonium  

 

4 2018_GR_00029 Verkaveling V2009/001: aanvaarding kosteloze 

grondafstand 

Beknopte samenvatting 

Op 31 augustus 2009 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke 

verkavelingsvergunning voor 2 kavels voor open bebouwing en het doortrekken van een bestaande 

wegenis in Schonendonk. De gemeenteraad legde destijds als voorwaarde op dat alle gronden 

binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé van de nieuw aan te leggen uitbreiding van de 

weg, inclusief de aan te leggen fiets- en voetweg kosteloos aan de stad moeten worden afgestaan 

voor inlijving bij het openbaar domein.  

Notaris Bart Van Thielen uit Herselt maakte een ontwerpakte op om deze grondafstand te regelen. 

De gemeenteraad keurt de gratis grondverwerving goed.  

Sector vrije tijd  

Dienst cultuur en toerisme 

 

5 2018_GR_00031 Aanpassing reglement kerstmarkt 

Beknopte samenvatting 

In december 2017 werd de kerstmarkt door de slechte weersomstandigheden stilgelegd. Er kwamen 

veel klachten van standhouders (voornamelijk verenigingen) die financieel verlies hadden geleden. 

De vzw Toerisme en het stadsbestuur beslisten in januari 2018 om samen de helft van het standgeld 

terug te betalen aan de getroffenen. Om dit in te toekomst uit te sluiten, stelde de vzw Toerisme 

Herentals voor om het reglement aan te passen. 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement kerstmarkt met een extra artikel over 

aansprakelijkheid bij overmacht goed. 

Sectormanager 

 

6 2018_GR_00028 Beheersplan Le Paige  

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad keurt het voorstel van het beheersplan voor het domein en het kasteel Le Paige 

goed en vraagt de administratie het beheersplan conform de voorschriften en bepalingen in te 

dienen voor subsidiëring bij de hogere overheid. 
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Sector ondersteunende diensten  

Staf van de algemeen directeur 

 

7 2018_GR_00026 Iveka: goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 12 december 2018 en vaststelling 

mandaat 

Beknopte samenvatting 

Het stadsbestuur neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de 

Kempen en het Antwerpse. 

Iveka nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Iveka op 

12 december 2018. Het dossier met documentatiestukken, uitgewerkt door de raad van bestuur van 

Iveka in zitting van 11 september 2018 werd aan het stadsbestuur overgemaakt. Door een nazending 

op 24 september 2018 werd de agenda geherformuleerd en aanvullende documentatiestukken 

bezorgd. 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de 

gemeente om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen. 

 

8 2018_GR_00044 Cipal dv: goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 14 december 2018 en vaststelling 

mandaat 

Beknopte samenvatting 

De stad is vennoot van de intercommunale Cipal (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en 

Limburg). Cipal dv nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 

van Cipal dv op 14 december 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de 

gemeente om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen. 

De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke algemene 

vergadering herhaald worden. 

Dienst financiën 

 

9 2018_GR_00030 Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie 

Herentals: goedkeuring  

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het prijssubsidiereglement van het AGB Sport en 

Recreatie 2018 goed. 

10 2018_GR_00032 Budgetwijziging 2018: goedkeuring 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 van de stad Herentals 

goed. 
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11 2018_GR_00033 Budgetwijziging 2018 AGB Sport & Recreatie:  

goedkeuring 

Beknopte samenvatting 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2018 van het AGB Sport en Recreatie 

Herentals goed. 


