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De gemeenteraad van Herentals heeft in zitting van 19 december 2017 beslist een openbaar 

onderzoek in te stellen over het voorlopig voorstel tot: 

 

• Gedeeltelijk wijzigen van het tracé van buurtweg nr. 13 te Herentals, gelegen 

Kruisboogstraat over een oppervlakte van 378 m². 

• Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 19 te Herentals, gelegen tussen Kruisboogstraat 

en Zavelbosstraat over een oppervlakte van 415 m². 

• Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 20 te Herentals, gelegen tussen Zavelbosstraat 

en Greesstraat over een oppervlakte van 2.778 m². 

• Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 21, gelegen tussen Zavelbosstraat en Greesstraat 

over een oppervlakte van 1.432 m². 

• Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 22, gelegen tussen Zavelbosstraat en Greesstraat 

over een oppervlakte van 730 m². 

 

Dit wordt ter kennis gebracht aan het publiek door de gebruikelijke afkondiging, door aanplakking, 

door publicatie in het Staatsblad en door schriftelijke kennisgeving aan huis van de aanpalenden, 

naar eis de voorschriften gedurende de periode: 

 

Woensdag 27 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018. 

 

U kunt tijdens de aangewezen periode de stukken van deze zaak inkijken op het stadsloket in het 

administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U maakt hiervoor een afspraak via 

telefoonnr. 014 - 28 50 50, vragen naar Nancy Sneyers. Dat kan op maandag van 9 tot 12 uur en van 

13.30 tot 16 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur en op vrijdag eveneens van 9 tot 12 uur.  

De klachten of opmerkingen ingevolge deze beslissing die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek 

moeten per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen worden 

overgemaakt voor het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek. 

 

Herentals, 20 december 2017 

 

bij verordering 

de secretaris         de burgemeester 

 

 

 

 

 

Tanja Mattheus         Jan Bertels 

 

 


