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Bijlage: Gebruikte studies/bronnen voor de inspiratienota 

Onderstaande studies, eisenpakketten, bestuurlijke voorstellen en statistieken werden gebruikt bij het opstellen van de 

inspiratienota. Een aantal studies zijn beschikbaar via internet (zie hyperlinks), de andere studies kunt u opvragen via 

secretariaat@herentals.be.  

Burger en Samenleving 

Externe kwalitatieve studies/bronnen: 

• Gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel 2017, detailhandelvlaanderen.be 

• Trendrapport 2017, wijs.be (*) 

• Groot gemeentelijk communicatieonderzoek 2017 - synthesenota, memori (*) 

• Superdiversiteit in de middenkempen 

 

Interne kwalitatieve studies/bronnen: 

• Tevredenheidsonderzoek communicatie en dienstverlening Stad Herentals (*) 

• ‘Stad Herentals, ruwe diamant van de Kempen’, kwalitatief onderzoek naar het imago en de identiteit van de 

stad (*) 

• Omgevingsanalyse kinderopvang (*) 

• Participatie en preventie: strategische keuzen 2020-2025 

• Visie detailhandel Herentals (*) 

 

Eisenpakketten en bestuurlijke voorstellen adviesraden: 

• 5 eisen voor een goed lokaal armoedebestrijdingsbeleid, vzw De Fakkel (*)  

• 7 stappen naar meer inclusie, Brailleliga 

• Memorandum 2018, Koepel Lokale Diensteneconomie 

• Memorandum 2018, Minderhedenforum 

• Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018, groep talent 

 

Statistieken: 

• Burgerzaken  

• Stadsloket 

 

Stadsontwikkeling: 

Externe kwalitatieve studies/bronnen: 

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

• Nota Ruimte Provincie 

• Hydronautstudie, Anteagroup – Aquafin (prioriteiten voor aanleg riolering op basis van wateroverlast en 

overstortfrequentie) 

• Vademecum duurzaam parkeerbeleid – deel 6 organisatie, exploitatie en beheer van parkeren, departement 

Mobiliteit en Openbare werken 

Interne kwalitatieve studies/bronnen: 

• Nota dienst omgeving met duiding studies 

• Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant (*) 

• Kerkenbeleidsplan (*) 

• Accomodatiebeleidsplan  

• GRUP Witbos  

• GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa 
o de twee hefboomprojecten die relevant zijn voor Herentals, nl. Vallei van de Aa en Groen-blauwe 

dooradering heuvelrug  
o de afbakening van het KSG Herentals  

• Verhoging bruggen over Albertkanaal 

• Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen afbakening kleinstedelijk gebied Herentals  

• Ontwerpend onderzoek Olympiadelaan 

mailto:secretariaat@herentals.be
http://www.detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/organisation/feitenfiches/feitenfiche_herentals_3.pdf
http://www.detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/organisation/feitenfiches/feitenfiche_herentals_3.pdf
https://wijs.be/nl/inzichten/artikels/trendrapport-2017
https://wijs.be/nl/inzichten/artikels/trendrapport-2017
https://www.kortom.be/nieuws/7821/groot-gemeentelijk-communicatieonderzoek-communicatie-gaat-erop-vooruit--maar-niet-overal
https://www.kortom.be/nieuws/7821/groot-gemeentelijk-communicatieonderzoek-communicatie-gaat-erop-vooruit--maar-niet-overal
http://www.braille.be/uploads/assets/3453/1512038629-brailleliga-memorandum-2018.pdf
https://www.lokalediensteneconomie.be/tinymce/Memorandum%202018%20Koepel%20LDE.pdf
http://www.minderhedenforum.be/actua/detail/memorandum-gemeenteraadsverkiezingen-2018
https://groeptalent.be/wp-content/uploads/2018/05/memorandum-gemeenteraadsverkiezingen-Groep-Talent.pdf
https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/nota-ruimte.html
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/deel6.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/deel6.pdf
https://www.herentals.be/sites/default/files/public/stad/Bestuur/Documenten/Beleidsplannen/2015_klimaatactieplan_Herentals.pdf
https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis5015.pdf
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Planningsprocessen/Landbouw-natuur-en-bos/Neteland/RUP-Vallei-van-de-Kleine-Nete-en-Aa
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• Mobiliteitsplan 

• Richtlijnenboek bedrijfsomgeving Herentals-Oost 

• Studie Wuytsbergen 

• Jaarverslag patrimonium OCMW (*) 

• Register onbebouwde percelen  

• Project Catch 

• Leegstandsregister 

• Zoneringsplan (collectief gerioleerd gebied versus IBA’s) 

• Gebiedsdekkend uitvoeringsplan (cfr. VMM-fiches: welke rioleringsprojecten staan op de prioriteitenlijst) 

• Inventarisatie trage wegen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw 

• Beheersplan Begijnhof  

• Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herentals 
 

Statistieken: 

• Ruimtelijke ordening 

• Sluikstorten 

• Milieu 

• Afvalgegevens 

 
Vrije tijd: 

Externe kwalitatieve studies/bronnen: 

• Publieksonderzoek FARO (archief) 

• Nota museumwerking in Herentals, Levuur, Indiville en Karvansera 

• Adviesrapportage: scenario’s upgrading zwembad Netepark, Drijver en Partners 

• Meerjarenonderhoudsplan zwembad Netepark, conditiemeting buitenschil, Group Freestone  

• Meerjarenonderhoudsplan sporthal de Vossenberg, Group Freestone 

• Globale energie-audit sporthallen de Vossenberg, Eandis (*) 

 

Interne kwalitatieve studies/bronnen: 

• Enquête speelpleinwerking (*) 

• Werkingsverslag Toerisme (*) 

• Visienota cultuurcentrum ‘t Schaliken (*) 

• Gebruikersonderzoek CC ’t Schaliken: de cultuurcentrumbezoeker versus de wegblijver (*) 

• Nota aandachtspunten Stadsarchief (*) 

• Enquêtes academie voor muziek, woord en dans 

• Onderzoeksrapport tevredenheid recreatiedomein Netepark  

• Museumbeleid: bevraging bij de inwoners van Herentals (*) 

• Voorstel renovatie Netepark (*) 

• Renovatie investeringen Vossenberg 

• Nota bestemming VDAB-gedeelte gebouw Molenvest 

Eisenpakketten en bestuurlijke voorstellen adviesraden: 

• #HERman - folder en manifest, jeugdraad (*) 

• Aanbevelingen voor het cultuurbeleid van de stad Herentals voor de periode 2019-2024, cultuurraad 

Statistieken: 
• Academie voor muziek, woord en dans 

• Bibliotheek 

• Cultuurcentrum ’t Schaliken 

• Overzicht deelnemende kinderen zomerwerking 

• Kostenanalyse sportaanbod 

• Sportstatistieken 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/mobiliteitsstudies/middenkempen.html
https://www.herentals.be/bedrijfsomgeving-herentals-oost
https://www.herentals.be/structuurschets-wuytsbergen-ekelen
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/505
https://www.herentals.be/ruimtelijk-structuurplan
https://faro.be/blogs/bart-de-nil/publieksonderzoek-archieven-2017-voorgesteld
http://hashtagherman.be/shoutout.html
http://hashtagherman.be/shoutout.html
http://www.cultuurraadherentals.be/documenten/Aanbevelingen%20cultuurbeleid%202019-2024.pdf
http://www.cultuurraadherentals.be/documenten/Aanbevelingen%20cultuurbeleid%202019-2024.pdf


3 
(*) samenvatting beschikbaar 

Zorg: 

Eisenpakketten en bestuurlijke voorstellen adviesraden: 

• Ouderenbeleidsplan (*) 

 

Statistieken: 

• Stuurkaart sociale dienst/RVT 

Ondersteunende diensten: 

Externe kwalitatieve studies/bronnen: 

• Regioscreening bestuurlijke regionale samenwerking in Vlaanderen 

Interne kwalitatieve studies/bronnen: 

• Samenwerkingstraject stad en OCMW Herentals (*) 

• Geïntegreerd organogram stad en OCMW 

 

Statistieken: 

• Kengetallen personeel 

• Interventie ICT 

• Kengetallen secretariaat 

• Fiscaliteit  

Overkoepelend 

Externe kwalitatieve studies/bronnen: 

• Bestuurskrachtmonitor 

• Gemeentemonitor 

• BDO Benchmark gemeenten 

• Provincies in cijfers 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/regioscreening-bestuurlijke-regionale-samenwerking-in-vlaanderen
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/BKM-Herentals.pdf
http://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_herentals.pdf
https://www.bdo.be/getattachment/Publicaties/Rapporten/2018/BDO-benchmark-gemeenten-2016-2015/BDO-benchmark-2016-2015-provincie-Antwerpen.pdf.aspx?lang=nl-BE
https://provincies.incijfers.be/

